
Duurzaamheid

Een veilig en vreedzaam IKC

‘Van basisschool naar brugger’

Kinderraad
Op dit moment vergadert de Kinderraad digitaal.
De volgende onderwerpen staan nu op de agenda:

      Wij hebben eerder dit schooljaar het ondersteuningsaanbod 
      Gezonde School op het thema 'Milieu en Natuur' gekregen. We
      pakken dit nu weer op. De Kinderraad onderzoekt nu hoe 
      duurzaam ons IKC is.

      De kinderen bereiden een presentatie voor. Hierover meer in de 
      volgende nieuwsbrief.

Verkeersweek
Hoe steek je veilig een kruispunt over? Wat is een rotonde? Wat
betekenen al die verkeerborden? Hoe haal je een andere fietser
veilig in? Er is de hele week door alle kinderen veel geoefend met
verschillende verkeersituaties. Bij de kleuters was er zelfs een echte
verkeershoek.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben ook nog het theoretisch
verkeersexamen gemaakt.
 
Webinar voor ouders vanuit het CJG

De overgang van de basisschool naar de middelbare kan een
spannende tijd zijn! In deze workshop leggen we aan de hand van
de mindsettheorie uit waar uw ‘brugger’ tegen aan kan lopen en
hoe je als ouder(s) kan ondersteunen. 
Startdatum: 12 mei – klik hier om u in te schrijven of ga naar
samen opgroeien webinar

Een warm welkom aan:
groep 5: Roos
groep 6: Myrthe

Voor in uw agenda:
do      15 april            studiemiddag, alle groepen om 12.00 uur vrij
di       20 april            IEP Eindtoets groep 8
woe   21 april             IEP Eindtoets groep 8
vrij    23 april             Koningsspelen, alle groepen om 12.00 uur vrij 
26 april t/m 09 mei    meivakantie
13 en 14 mei              Hemelvaart, alle groepen vrij

Helaas mogen er nog steeds geen ouders op het plein en in de
school. Uitzondering op het plein zijn de ouders van groep 1
t/m 3.  Per kind mag er één ouder meelopen. Ouders houden
1,5 meter afstand en dragen een mondkapje.
De hekken gaan om 08.20 uur open, zodat er een inloop is van
10 minuten. 
Kinderen die tijdens de TSO naar huis gaan, kunnen vanaf 

Na schooltijd gaan alle kinderen direct naar huis of naar de
BSO, als dit is afgesproken.
Mocht u plannen hebben om met uw gezin in de meivakantie
buiten Nederland op vakantie te gaan, dan moet het hele gezin  
bij terugkomst 10 dagen in quarantaine. Er wordt dan geen
thuisonderwijs verzorgd. Het negatief reisadvies geldt tot half
mei.

Beste ouder(s),

Dag van de IKC-medewerker
Maandag 15 maart was het de dag van de IKC-medewerker. De IKC-
raad heeft ons deze dag namens alle ouders verrast met een mooie
blender, fruit, groenten en een smoothieboek. We zijn hier heel blij
mee!

Paasontbijt
Dankzij de IKC-raad hebben de kinderen en het team kunnen
genieten van een heerlijk paasontbijt. We kregen allemaal ons
eigen paastasje, verzorgd door lunchroom Teestie. Wat een luxe! 
We hebben genoten van het paasontbijt, het paasverhaal en
paaseieren zoeken.

Corona
Helaas hebben we het coronavirus niet buiten ons IKC kunnen
houden. Er heeft een groep twee keer in quarantaine gezeten. Wij
doen ons best om snel en adequaat te handelen. Uw medewerking
is hierbij van groot belang. 

Nog even de afspraken op een rijtje:

      13.10 uur weer op school terecht. Als het hek nog dicht is,
      blijft het pad naar het hek van de hoofdingang leeg. Links van
      het hek staan de groepen 6 en 8, ieder bij hun eigen groep. 
      Rechts van het hek staan de groepen 5 en 7, ieder bij hun eigen
      groep. De overige groepen hebben een eigen ingang.   

Met vriendelijke groeten,

Team IKC De Paradijsvogel
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