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www.ikcdebavinck.nl

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Aan de ouder(s)/verzorger(s)
De 3e nieuwsbrief van dit schooljaar. Wie had in maart 2020 kunnen denken dat we nog steeds met Corona
te maken hebben en wederom het kindcentrum een week eerder moesten sluiten. Het is maar goed dat we
niet alles van te voren weten.
Wij hebben vertrouwen in 2022! We hebben een goed team van medewerkers in opvang en onderwijs en we
zijn bereid om een stapje harder te lopen als dit noodzakelijk blijkt. Van september t/m december hebben we
te maken gehad met veel zieke medewerkers en in de meeste gevallen hebben we dit intern op kunnen
lossen. Het moet wel gezegd worden dat we dit kunnen volhouden door twee medewerkers die we als vaste
invallers aan ons kindcentrum hebben kunnen binden: juf Gerda en juf Tineke. Enorm bedankt!!
Binnen de BSO zijn wat nieuwe gezichten: juf RaÏssa de Bruijn en juf Joyce Walstra. Fijn dat het BSO team nu
is uitgebreid.
Ik wens u namens het team van onderwijs en opvang een mooie kerstvakantie en een gezond 2022!
Warme groet,
Anita van Dam
Juf Mellany
21 januari gaat juf Mellany met een welverdiend zwangerschapsverlof.
We wensen haar een heerlijke tijd toe! Hoe we dit verlof precies gaan vervangen
is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.
Zodra ik hier meer over weet laat ik u dit weten.
Wat ik al wel weet is dat juf Mellany na haar verlof alleen nog werkzaam zal zijn in het onderwijs.
Stagiaires
Wij zijn een erkend leerbedrijf voor opvang en onderwijs. Ook dit jaar hebben we gelukkig weer veel
stagiaires die we mogen begeleiden in hun ontwikkeling:
3A
3B
6
6/7
8
Leeuwen
Giraffen
Olifanten
Dolfijnen

Isis vd Werf
Bowien Kuijper
Lynn Stam (LIO)
Joy Meulberg
Max Steen
Zoe van Aalst
Britt Boers
Peggy Breukelmans
Jade Koneman

M toetsen, rapporten en voortgangsgesprekken
In januari worden bij alle leerlingen uit groep 3-8 de M-toetsen van Iep afgenomen. U kunt deze gegevens
terugvinden in het eerste rapport dat op dinsdag 8 februari mee naar huis gaat.
Op woensdag 9 februari zal de gespreksplanner open gaan en kunt u zich inschrijven voor de
voortgangsgesprekken op 16 of 22 februari.
Indien het rapport van uw kind nog thuis ligt, dan deze graag weer mee naar school geven!
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Rekenweek 2 van 21-24 februari
Deze rekenweek zal vooral gaan over het metrieke stelsel. Alles wat te maken heeft met meten, oppervlakte,
omtrek en inhoud staat centraal in deze rekenweek. Als uit de middentoetsen van IEP blijkt dat we
schoolbreed een ander rekenonderdeel aandacht moeten geven dan zullen we er voor kiezen dit in deze
week uitgebreid aan te bieden.

Kind aantallen 2022 en 2023
Tot aan juli 2022 groeien de kleutergroepen aan tot 3x 28 kinderen.
Tot aan juli 2023 groeien het aantal kleuters tot bijna 100. Dit betekent dat in het voorjaar van 2023 een 4e
kleutergroep tijdelijk tot aan de zomervakantie van 2023 in het speellokaal ondergebracht wordt. Dit doen
we omdat in juli 2023 41 leerlingen van groep 8 de school verlaten en het jaar daarop (2024) 32. Om te
zorgen dat het leerlingaantal op peil blijft zodat ook alle medewerkers kunnen blijven is het zaak om volgend
jaar tijdelijk wat meer kinderen bij de kleuters in te schrijven.
Voor dit schooljaar zijn de kleutergroepen nu wel tot de max gevuld.
Heeft u uw zoon of dochter bij de Dolfijnengroep al ingeschreven in het onderwijs?
Dit moet apart gebeuren.
Graag zo spoedig mogelijk doen! Veel centrumscholen raken vol de komende jaren.
Jantje Beton en schoolplein
De kinderen hebben voor de school €697,- verdiend. Een prachtig bedrag! We hebben nu €6555,- op de
spaarrekening staan t.b.v. de buitenruimte. Het kleuterplein is nu als eerste aan de beurt om aan te pakken.

10 januari

Eerste schooldag na de vakantie

12 januari

Geen gym groep 5

13 januari

Schoon Loont groep 6/7

Week 3 en 4

IEP toets weken vanaf groep 3

21 januari

Start verlof juf Mellany

25 januari

IKC Raad

8 februari

Rapport mee naar huis

9 februari

Gesprekken planner gaat open op
de schoolpraatapp

10 februari

Start schoolzwemmen groep 5

13.00 uur-14.00 uur

16+22 februari

Voortgangsgesprekken groep 1-8

vanaf 14.30 uur

24 februari

Schoon Loont groep Leeuwen

25 februari

Studiedag Onderwijs

28 februari-4 maart

Voorjaarsvakantie

19.30 uur

Warme groet, namens alle medewerkers,
Anita van Dam
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groep 1-8 vrij

