IKC Voorhoute
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Tel. 0113-320095
obsvoorhoute@stichtingsom.com
www.ikcvoorhoute.nl

NIEUWSBRIEF november 2021
Belangrijke data
11 nov: klassenbrief mee
15 nov: facultatieve voortgangsgesprekken
16 nov: facultatieve voortgangsgesprekken
17 nov: start schoolfruitweken
2 dec: Nieuwsbrief mee
Nieuws van de MR

De herfstvakantie zit er weer op! Vanuit de LOR
zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen
voor de Sinterklaas.
We hopen dit jaar weer een leuk
Sinterklaasfeest te kunnen vieren op school,
waarbij de Sint ook echt de school bezoekt en
natuurlijk cadeautjes meeneemt.
Naast het feest op 3 december zullen we nog
pepernoten bakken en schoentjes zetten.
Verdere info hierover, volgt vanuit school.
Vrijwillige ouderbijdrage:

De medezeggenschapsraad van de school is een
belangrijk onderdeel van de school. Zij denken
mee over het beleid van de school en
vertegenwoordigen daarbij de belangen van de
ouders en de leerkrachten. Om deze reden zitten
in de MR van onze school 2 leerkrachten en 2
ouders. Sinds vorig jaar is er een vacature voor
een vijfde lid.
Eén van de huidige leden, mw. Mariska Polfliet, is
aftredend, en stelt zich niet herkiesbaar.
Indien u graag uw steentje wil bijdragen en u
bereid bent zich te verdiepen in de beleidsmatige
kant van de school, kunt u zich verkiesbaar
stellen als kandidaat-lid voor de
oudergeleding van de MR. Een berichtje via Parro
of mondeling aan een van de leerkrachten is
voldoende.

Bericht vanuit de Locatie Ouderraad:

De vrijwillige ouderbijdrage is hetzelfde
gebleven als afgelopen jaren, 18,00 euro per
kind.
We hebben deze bijdrage per kind hard
nodig! Want zonder de vrijwillige ouderbijdrage,
kunnen wij helaas niet al deze leuke activiteiten
organiseren. In de nieuwsbrief van voor de zomer
heeft u kunnen lezen hoe we het geld besteden.
Voor de kinderen is het hartstikke leuk om ook
eens andere activiteiten te hebben, dan alleen de
schooltaken.
Dus wij doen graag nog een oproep om de
vrijwillige ouderbijdrage over te maken, uiterlijk
15 november 2021, op nummer:
NL34RABO01638.28.369 t.n.v. Ouderraad OBS
Voorhoute
Contant betalen of in delen is ook een optie, dit
kan bij de leerkracht van uw kind.
Alvast hartelijk dank, daar gaan we leuke dingen
mee doen!

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

Hulp gevraagd voor naschools aanbod
We zijn nog steeds op
zoek naar
ouders/vrijwilligers die
ons willen helpen het
naschools aanbod vorm
te geven. We hebben al
diverse clubs en
organisaties benaderd, maar dit heeft geen
positief resultaat op geleverd. Hebt u tijd en zin
om een workshop te geven van 14:15 uur tot 15:15
uur, dan bent u meer dan welkom! Het mag van
alles zijn: sport, knutselen, handwerken, drama,
toneel….. Mail Jolanda.wedage@stichtingsom.com
of de leerkracht van uw kind(eren).

Schoolfruit

In de week van 15 november start de eerste
levering van EU-Schoolfruit. Alle kinderen van
IKC Voorhoute krijgen vanaf deze datum tot en
22 april 2022 op woensdag, donderdag en vrijdag
gratis fruit. Het is de bedoeling dat alle kinderen
ook het fruit eten dat we aanbieden Meestal
kunnen ze kiezen uit drie soorten, dus zit er
altijd wel iets bij wat ze lusten en mogen. U
hoeft dus geen fruit mee te geven op woensdag,
donderdag en vrijdag.

Maak dan gerust een afspraak via de mail of
telefoon. Hoewel de gesprekken facultatief zijn,
bent u meer dan welkom.

Thema Voeding

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het
thema ‘Voeding’. Hier hebben we voor gekozen
omdat de herfst-wintermaanden met alle
feesten zich hier goed toe lenen. In groep 1-2
is al een restaurant ingericht, in de hogere
groepen wordt ingegaan op gezond voedsel, hoe
voedsel verbouwd wordt, waarom we voedsel
nodig hebben enzovoort. Tijdens de
rekenlessen gaan kinderen aan de slag met
wegen en maten. Er zal ook gekookt/gebakken
worden. Als het mogelijk is (corona) sluiten we
thema af met een kerstdiner. Informatie
hierover volgt nog.
Rust-balanceerplein

Voortgangsgesprekken

Op maandag 15 en dinsdag 16 november worden
de voortgangsgesprekken gevoerd. Alle ouders
worden met hun kind(eren) uitgenodigd om te
bespreken hoe de ontwikkeling van de leerling
verloopt. Krijgt u geen uitnodiging op papier?

Het inrichten van het rust-balanceerplein kost
meer geld dan we gedacht hebben. Om het
plein toch te realiseren vragen we uw hulp. De
volgende dingen moeten gedaan worden:
- Slopen stenen podium;
- Borders aanleggen (grond, beplanting
afgezet met smalle boomstammen);
- Tegels verwijderen;
- Paadjes aanleggen met de tegels;
- Muziektoestel maken;
- 4 bomen planten die binnenkort geleverd
worden;

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

Hiervoor willen we twee zaterdagwerkmomenten inplannen, zodat we met elkaar
voor eind januari de subsidie goed kunnen
besteden en het rust-balanceerplein kunnen
realiseren. Helpt u mee? We zullen een
binnenkort een intekenlijst mailen, waarop u uw
hulp kunt intekenen.

Coronamaatregelen

Juf Saskia is getrouwd
Helaas kunnen de deuren van ons IKC niet open.
We vragen alle ouders met klem om het gebouw
niet meer te betreden. De kinderen van Kibeo
mogen bij de deur worden afgegeven, de
kinderen van groep 1-2 worden weer buiten
opgehaald en de andere kinderen mogen
zelfstandig naar binnen. Wij hopen op uw
begrip.

Voor de vakantie is juf Saskia in het echt
getrouwd. Voor alle kinderen op het IKC heeft
ze het afgelopen maandag nog eens over
gedaan. In hun prachtige bruidskleren kwamen
juf Saskia en haar man Joeri om 10:00 uur op
school aan. We hebben geproost, taart gegeten
en juf Saskia en Joeri (haar man) moesten
vragen over elkaar beantwoorden. Heel veel
geluk samen juf Saskia en Joeri.
Busgeld zwemlessen
De vrijwillige bijdrage
voor de buskosten om te
gaan zwemmen bedraagt
€3,25 per keer.
Wij willen graag dat alle
leerlingen van IKC Voorhoute hun zwemdiploma
halen. Deze bijdrage is nodig om de zwemlessen
doorgang te kunnen laten vinden, zo lang het
nog kan.
U kunt het geld contant meegeven of
overmaken op NL41RABO0334882796 tnv
SOM.
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