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NIEUWSBRIEF juli 2021

Beste ouders, verzorgers,
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit
schooljaar. We kijken terug op een 'vreemd’
jaar met een tweede lock-down vanwege
Corona, het niet mogen mixen van de groepen,
ouders op afstand en dan nu weer het opheffen
van bijna alle maatregelen. Bij deze bedanken
we alle ouders nogmaals; zonder jullie hadden
de kinderen niet zo goed kunnen groeien. In het
bijzonder dank aan de MR-leden: Mariska en
Marianne en de leden van de OR: Karin,
Danitsja en Tamara. Zij hebben het hele jaar
meegedacht en geadviseerd.
Over drie weken start de zomervakantie en
kunnen we weer opladen voor een nieuw
schooljaar. We hopen natuurlijk op mooi
weer en zien graag iedereen gezond en
gemotiveerd weer terug op 6 september.
Juf Jolanda
OUDER-KIND-VOORTGANGSGESPREKKEN

Op maandag 12 en dinsdag 13 juli vinden de
ouder-kind-voortgangsgesprekken plaats. Wij
nodigen u dan graag uit om de voortgang en het
rapport van uw kind te bespreken. We geven u
de keuze of u het gesprek ‘live’ wilt doen op
school (op gepaste afstand en als het kan
buiten) of toch nog liever digitaal via Teams.
Uw kind krijgt nog een briefje met een
invulstrookje waarop u uw wensen aan kunt
geven.

SCHOOLREISJES-AFSCHEID GROEP 8

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn,
mogen we toch nog op schoolreis. Dit gaan we
doen in kleine groepen. Zo gaan de kinderen van
groep 1 t/m 4 op donderdag 15 juli samen naar
Tropical Zoo. Kosten hiervoor zijn €15,00.
De groepen 5 en 6 gaan ook samen. Zij gaan op
dinsdag 20juli naar Deltapark Neeltje Jans. De
kosten hiervoor zijn €17,50. Groep 7 gaat op
maandag 19 juli naar het Klokúus. De kosten
bedragen €21,50. Omdat we in de buurt blijven,
willen we met auto’s rijden. Hiervoor plannen
we de reisjes op verschillende dagen. Kunt en
wilt u rijden geef dit dan door aan de
leerkracht van uw kind. U krijgt ook nog een
strookje waarop u het op aan kunt geven.
U kunt het vrijwillige bedrag
overmaken op NL60RABO0334882796 t.n.v.
schoolrekening IKC Voorhoute onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en de
groep waarin ze zit(ten). Kunt of wilt u het
bedrag niet betalen, dan verzoeken we u
contact op te nemen met juf Jolanda via
mail jolanda.wedage@stichtingsom.com of
telefoon 0113-320095. We gaan er een
gezellige afsluiting van het schooljaar van
maken. Dit geldt ook voor het afscheid van
groep 8. Zij mogen, mits de gemeente
toestemming geeft, op school overnachten en
krijgen een welverdiend afscheid.

Bezoek ook eens onze website op : www.ikcvoorhoute.nl

VERZOEKEN en MELDINGEN KIBEO
- Wilt u voor 9 uur afmelden als uw kind niet
naar de vestiging komt?! Dit kan via de portal (
graag reden erbij zetten). Telefoon of app/sms
06-86821185
- We maken alleen nog cadeaus voor papa en
mama
- Als het mooi weer is graag al een keer thuis
insmeren met zonnebrand
- Peutergroep tijden zijn: 8.30 uur brengen en
12.30 uur ophalen.
- Bij het halen en brengen elkaar graag even
de ruimte geven.
KLEDINGINZAMELING FRUITVRIENDJES

Tot volgende week donderdag kunt u nog
kleding/gordijnen/dekbedhoezen en dergelijk
inleveren op school. Per kilo krijgen we 1 stuks
fruit vergoed van de Fruitvriendjes. Helpt u
mee? Misschien hebben vrienden en kennissen
nog kleding. Het mag in gele fruitvriendjes zak
of in een andere plastic zak.
FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR

Een aantal weken geleden is meester Arjo op
andere SOM-scholen gaan vervangen. Zo af en
toe komt hij ook nog op Voorhoute. De dagen
dat hij voor groep 6-8 stond worden
waargenomen door juf Jolanda.
Aan het eind van dit schooljaar nemen we
helaas afscheid van meester Kevin. Hij gaat
dichterbij huis werken. Juf Steffanie en juf
Petra komen ons team versterken. Zij stellen
zich op een ander moment aan u voor.
Bij de Kibeo is juf Jessica al een tijdje voor
een aantal dagen op een andere vestiging aan
het werken. Zij heeft besloten om helemaal
naar deze vestiging te gaan. Ook juf Nathalie

keert na de zomervakantie niet terug op IKC
Voorhoute. We wensen hen allemaal het
allerbeste en bedanken hen voor alles wat we
van ze hebben mogen leren.
Hieronder nemen ze met persoonlijke woorden
alvast afscheid:
Beste kinderen en ouders van IKC Voorhoute,
Toch een beetje raar om te typen, maar na vijf
jaar IKC Voorhoute ga ik de school verlaten en
begin ik aan een nieuw avontuur. Ik blijf
werkzaam binnen stichting SOM, maar ik ga na
de zomervakantie beginnen op de basisschool
waar ik zelf als kind op school heb gezeten, obs
de Kreek in Bergen op Zoom.
Ik kijk terug op een hele fijne en gezellige tijd,
waarin ik veel heb geleerd. Op IKC Voorhoute
heb ik de eerste stappen mogen zetten na de
PABO en ervaring op kunnen doen in
verschillende groepen. Ik wil dan ook iedereen
enorm bedanken voor de fijne samenwerking en
omgang. Zonder de collega’s, de kinderen en
ouders had dit niet gekund. We maken er
samen nog drie mooie weken van!
Tot ziens, Meester Kevin
Na een paar mooie en leuke jaren heb ik
besloten om per 1 september a.s. te stoppen als
pedagogisch medewerker op IKC Voorhoute.
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd.
Natuurlijk ben ik niet helemaal weg, want als
ouder blijf ik toch betrokken bij de school. Ik
wens iedereen het beste.
Met vriendelijke groeten,
Jessica van Koeveringe
Via deze weg wil ik jullie graag op de hoogte
stellen dat ik per 6 september zal stoppen als
pedagogisch medewerker op IKC Voorhoute. Ik
wil jullie allemaal bedanken voor de
fantastische tijd en gezelligheid. Maar vooral
voor het vertrouwen dat jullie in mij hadden. Ik
neem een berg mooie herinneringen en
momenten met me mee 
Groetjes Nathalie van Eijkeren
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In de kalender die u voor de vakantie ontvangt
staat aangegeven wie op welke dag werkt. De
verdeling van de groepen is als volgt:
Groep 1-2: juf Joany en juf Marian
Groep 3-4: juf Saskia en juf Marian
Groep 5-6: juf Anouk en juf Petra
Groep7: juf Petra en juf Steffanie
Groep 8: Meester Michael
Onderwijsassistente: juf Robin
IB-er: juf Elsemieke
Directeur: juf Jolanda

logopediste blijft een dagdeel per week komen
om de kinderen van groep 1-2 en anderen die
dat nodig hebben te begeleiden. We willen als
er voldoende animo voor is, na schooltijd

Verkeer met Seef/verkeersexamen

CORANAMAATREGELEN

Omdat het verkeersexamen vorig schooljaar
geen doorgang kon vinden in verband met
De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar
dit betekent niet dat er geen corona meer is.
Daarom willen we u vragen om zoveel mogelijk
uw kind(eren) zelfstandig naar school te laten
komen of zelfstandig naar binnen te komen
vanaf het hek. Wilt u ons spreken, houd dan 1,5
meter afstand. Zo kunnen we over drie weken
allemaal coronavrij de vakantie in.

Corona mochten dit jaar alle leerlingen van
groep 7 en 8 verkeersexamen doen. Op 1 na
zijn alle leerlingen geslaagd. Gefeliciteerd
allemaal!!
AGENDA

NPO-ENQUETE

Als bijlage ontvangt u de uitslag van de NPOenquête. We hebben de suggesties
overgenomen en in het NPO-plan verwerkt. Er
zal extra ingezet worden op de vakgebieden
begrijpend lezen en woordenschat. De
verschillende soorten
activiteiten (laten) organiseren. Hier moeten
wel voldoende kinderen aan deelnemen. We
denken aan sport-cultuuractiviteiten, maar het
kan ook een huiswerkklas zijn. Bij de
voortgangsgesprekken kunt u aangeven of uw
kind(eren) deelneemt en waaraan.

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum Activiteit
1-7 Nieuwsbrief mee
8-7 Klassenbrief mee
9-7 Rapport mee
12-7 en 13-7 Ouder-kindvoortgangsgesprekken
13-7 Doorschuifmiddag
15-7 Schoolreisje groep 1 t/m 4
19-7 Schoolreisje groep 7
20-7 Schoolreisje groep 5-6
21-7 Musical en afscheid groep 8
23-7 Studiedag. Alle kinderen vrij!
24-7 t/m 3-9 Zomervakantie
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!
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