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IKC:
Goed nieuws met betrekking tot de bouw van het IKC!
We hebben er lang op gewacht, maar de kogel is uiteindelijk door de kerk:
we mogen gaan bouwen. Afgelopen woensdag 13 november heeft De Raad
van State uitspraak gedaan en het bestemmingsplan voor het nieuw te
bouwen IKC goedgekeurd. Dat betekent dat de bouw van ons IKC volgens
planning in maart zou kunnen starten en in juni 2021 opgeleverd zou kunnen
worden.
Herhaling studiedag groep 1, 29 november:
Begin oktober is ook al kenbaar gemaakt dat de leerkrachten van groep 1A en 1B op bezoek gaan
bij een school waar unitonderwijs al enkele jaren succesvol draait.
Voor onze nieuwe collega's van groep 1 een uitgelezen kans om te zien en te horen wat dit soort
onderwijs voor ons kan gaan betekenen.
Het bezoek vindt plaats op vrijdag 29 november.
Aangezien de meeste kinderen 4 jaar en nog niet leerplichtig zijn, mogen deze kinderen wettelijk
gezien een ochtend onderwijs missen.
Voor 5 jarigen geldt dat zij, na goedkeuring van de directie, maximaal 5 uur per week mogen
missen.
Dit betekent dus dat we de kinderen van de groepen 1A en 1B vrij mogen geven.
Indien u opvang wenst dan kunt u natuurlijk terecht bij de BSO.
U kunt dan contact opnemen via planning@kcdeboomhut.nl.
Tip van de week:
Wanneer heeft uw kind recht op een vrije dag?
Er zijn soms gelegenheden of omstandigheden waarvoor u uw kind een dag van school zou willen
houden.
In de schoolgids, hoofdstuk 8.20, staat precies omschreven waar uw kind wettelijk gezien recht op
heeft.
Wij houden ons aan deze wetgeving, ook wij worden gecontroleerd.
Daarbij zien wij het ook als plicht om ouders en kinderen te wijzen op wat wel kan en wat niet mag.
Gevonden voorwerpen:
Ook deze Mededelingen weer mooie foto's van de inhoud van de lade met gevonden voorwerpen.
Indien u kledingstukken herkent kunt u deze uit de lade halen. De rugzak met inhalator en
medicatie is af te halen bij meester Sybke.

Hiep, hiep hoera:
Komende week zijn jarig:
Lizzie van der Vlugt, Alex van der Hoorn, Floris Jordens, Sarya Meeuwis en
Willem van Lith.
Van harte gefeliciteerd!!!
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Welkom op De Vosseschans:
Sarya Meeuwis start komende week in groep 1A bij juf Shirley en juf Marian.
Wij wensen Sarya een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!

Donor worden?:
Een bijzonder verzoekje van een ouder:

https://www.sinthierbenik.nl/view_mailing_video.html?id=%E2%80%8B515b1a21471e98856817c052f4ef1b83&u
tm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=M2a_nonopeners_actief
AGENDA:
Vrijdag 29 november
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Donderdag 12 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Vrijdag 20 december

Groepen 1 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten groep 1
Sinterklaasfeest
LL groep 1 en 2 eerste uur vrij op vrijwillige basis
Vergadering GMR
Vergadering MR
Kerstcreamiddag bovenbouw
Kerstviering alle groepen
Leerlingen middag vrij (compensatie kerstviering): Kerstvakantie

Alle agenda informatie kunt u terugvinden in de agenda van Schoudercom.

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Gevonden voorwerpen:
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Wil jij iets moois maken van oude boeken?
Kom dan gezellig naar de
Workshop Boekvouwkunst !

Voor kinderen
vanaf 4 jaar*)

Dag : woensdag 20 november 2019
Tijd : 14.00 – 15.30 uur
Waar : Bibliotheek Ter Aar
Prijs : € 5,00 per kind
inschrijven via bibliotheekrijnenvenen.nl

*)

jonge kinderen onder begeleiding
van een volwassene
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