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NIEUWSBRIEF december 2021
Nieuws van de MR

Sint op de Voorhoute

De volgende MR-vergadering staat gepland op 6
december. Wilt u ook (digitaal) aanwezig zijn?
Dat kan. Als u een berichtje stuurt naar juf
Marian dan stuurt zij u een link. De vergadering
begint om 19:00 uur. Een van de agendapunten is
de begroting van 2022.

BSO-activiteiten en baby-peutergroep
Deze week stonden de BSOactiviteiten helemaal in het
teken van de Sint. Iedere
middag wordt er een
uitdagende activiteit
georganiseerd waar de
kinderen aan deel kunnen nemen. Het is niet
verplicht. De activiteiten die georganiseerd
worden staan op de deur van het lokaal.
We zijn blij met de groter wordende babypeutergroep. Bijna alle dagen staan we met 2
of 3 pedagogisch medewerkers op de groep.
Meer kindjes zijn nog welkom. Want samen leer
je meer dan alleen en het is heel gezellig.
Aanmelden kan via de site van Kibeo.nl. Heeft u
hulp nodig? We helpen u graag.

Sint had grootse plannen dit jaar. Hij wilde met
de helicopter aankomen en had dit al helemaal
gepland. Op het plein was een grote H
geschilderd, zodat de piloot wist waar hij moest
landen. Maar zelfs nadat Piet zijn licht had
ontstoken, was Sint nergens te zien. Opeens
kwam hij voorbijgereden in zijn oranje Eendje
met zijn staf door het dak waaraan een
mondkapje bungelde. Na een warm welkom door
juf Joany konden Sint en de Pieten alle groepen
langs. Na afloop bedankte hij alle kinderen en
vertelde hij dat hij genoten had van alle
optredens; de dansjes, de moppen, de verhalen,
de prachtige surprises. Wij bedankten de Sint
voor de cadeautjes en de lekkere pepernoten. Tot
volgens jaar Sint en pieten.

Schoolfruit

Vanaf afgelopen week delen we fruit uit op
dinsdag, woensdag en donderdag en wordt wat
over is op vrijdag uitgedeeld. Afgelopen week
waren de sinaasappels, appels en ananassen
heerlijk.

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

Besteding NPO-gelden

Voor groep 1-2 is een touchscreen besteld die
in maart geleverd wordt.
Oudertevredenheidspeiling

Zoals u weet hebben we van de overheid geld
gekregen om de mogelijke achterstanden,
opgelopen door de lockdowns, in te lopen. We
hebben onze ouders hierover geënquêteerd en
de uitslag hiervan meegenomen in het
uiteindelijke NPO-plan. We zetten de gelden in
op welbevinden en de ontwikkeling van
executieve vaardigheden, begrijpend lezen en
woordenschat. Dit gebeurt grotendeels door de
extra inzet van juf Petra, die op dit moment
helaas juf Anouk vd B. vervangt. Ook juf Anouk
vd L. zal ingezet worden op de extra
ondersteuning van leerlingen als hier ruimte
voor komt. Het welzijn van de kinderen
proberen we te verhogen door de zomerschool
en het naschools programma dat helaas moeilijk
realiseerbaar is omdat er weinig tot geen
mensen beschikbaar zijn om het naschools
aanbod vorm te geven. Er staan wel badmintonen voetbaltrainingen op het programma en een
8-weken durende kuntsprogramma. Dit kan
aanvangen als de coronamaatregelen versoepeld
worden.
Het team wordt geschoold in executieve
functies en begrijpend lezen/woordenschat.
Samen met de gemeente willen we kijken wat
er nog meer nodig en mogelijk is door
samenwerking tussen onderwijs en gemeente.
Hier zetten we in op (bijna) gratis
peuterspeeltijd voor alle kinderen in
Kruiningen. Met de gelden hebben we ook het
traject ‘beredeneerd aanbod’ dat de juffen van
de onderbouw volgden afgerond. Zij zijn nu nog
beter in staat om de kleuters het beste aanbod
te geven opdat zij zich optimaal ontwikkelen.

Vergeet u de oudertevredenheidsvragenlijst
niet in te vullen? Lukt het niet digitaal? Dan
kunnen wij u ook een papieren versie
aanleveren. Wij willen graag horen wat we
goed doen en wat we nog kunnen verbeteren.
Gewijzigde testregels Corona

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft gisteren
besloten, na advies van het OMT, dat mensen
met milde coronaklachten een zelftest kunnen
gebruiken. Leerlingen en onderwijspersoneel
met milde coronaklachten zoals verkoudheid en
hoesten, kunnen met een negatieve zelftest
naar school. Bij een positieve zelftest is testen
bij de GGD nog steeds nodig.
Maandag 6 december krijgen we heel
waarschijnlijk de levering van de zelftesten
voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Iedereen
krijgt er 4 voor de laatste twee weken. In de
laatste week voor de kerstvakantie krijgen we
nog een levering.

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

Executieve functies

Agenda

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:

Als u de volgende link aanklikt ziet u een
filmpje waarin uitgelegd wordt wat
executieve functies zijn. Het is een kort en
duidelijk filmpje. Uitleg executieve
functies voor kinderen - YouTube

Datum
activiteit
6 dec: MR-vergadering 19:00 uur
9 dec: klassenbrief mee
9 dec: buitenlestraining team
23 dec: Kerstviering
24 dec: afsluiting thema ‘Voeding’
25 dec t/m 9 jan: kerstvakantie
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team IKC Voorhoute

Kerstviering

Hoe we de kerstviering vorm kunnen geven is
nog onbekend. Dit is helemaal afhankelijk van
de coronamaatregelen die op dat moment
gelden. U wordt hier dus op een later tijdstip
over geïnformeerd.

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

