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Agenda
Datum
24-12-2021
27-12-2021 t/m
07-01-2022
05-01-2022
10-01-2022
17-01-2022
17-01-2022
02-02-2022
15-02-2022
21-02-22 t/m
25-02-2022

Activiteit
Leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie
Oud papier (in kerstvakantie)
Start school
Peutermeespeelochtend
Start IEP toetsen groepen 3 t/m 7
Oud papier
Margedag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school
Datum 05-01-2022
Robert Pomper
Hielke Jensma
Sander Meilof
Henk Meilof
Reserve: Richard Grit
Datum 02-02-2022
Edward Warnders
Marc Luning
Johan Sipma
Henk Hatzmann
Reserve: Hielke Jensma

Korte terugblik
Ook afgelopen maanden werden we weer geconfronteerd
met corona. We hadden te maken met wisselende
protocollen, beslisbomen, zelftesten, contact met de GGD
en ook kinderen die thuis moesten werken.
Als we terugkijken hebben we ondanks deze
ontwikkelingen ons onderwijs gelukkig redelijk volgens
planning kunnen geven en konden de meeste kinderen
naar school komen.
Ik wil langs deze weg mijn complimenten geven aan u,
ouders, voor het begrip en geduld, de kinderen die
ondanks alles met blije gezichtjes naar school komen en
zeker ook mijn team dat ondanks alles er is voor de
kinderen en ze ziet!
Daarnaast hebben we als team afgelopen maanden de
scholing van EDI (expliciete directe instructie) gevolgd en
gaan we ook in het nieuwe jaar weer volgen. Daarnaast
hebben we ook een mooie start gemaakt met de training
van stichting Leerkracht waarbij we samen met het team
en de kinderen werken aan gezamenlijke onderwijs
thema’s. Ook zijn we vorige week gestart met de training
van Cedin hoogbegaafdheid. Deze training is gericht op
theoretische kennis en het signaleren van hoogbegaafde
kinderen door middel van signaleringsinstrumenten.
Juf Helma wensen we uiteraard van
harte beterschap en we gunnen haar
fijne feestdagen en een ontspannen
vakantie! .

NIEUWS VANUIT TALENTVOL IKC:
We hebben met ons team en de kinderen hard gewerkt en
we wensen iedereen een heel fijne vakantie!
Mirjam van der Meijden | directeur
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NIEUWS VANUIT KITSPRIMAIR | Covid 19
Periode na kerstvakantie.
Nu de kerstvakantie voor de deur staat is het belangrijk
om ook alvast vooruit te kijken naar de periode na de
kerstvakantie. Op dit moment is het nog niet zeker dat de
scholen op maandag 10 januari weer zullen openen. Het
kabinet heeft aangegeven dat er maandag 3 januari meer
duidelijkheid komt. Op dat moment wordt aangegeven of
de scholen op 10 januari normaal kunnen opstarten of dat
er thuisonderwijs gegeven zal worden.
Op 4 januari sturen wij alle ouders een bericht vanuit Kits
Primair. Als er thuisonderwijs wordt verzorgd kunnen
leerlingen op maandagochtend 10 januari een
chromebook en/of andere materialen ophalen op school.
Over het exacte tijdstip zal ieder IKC zelf een bericht
versturen. In het geval van thuisonderwijs krijgen ouders
met cruciale beroepen die zelf geen opvang kunnen
regelen de mogelijkheid de mogelijkheid om noodopvang
aan te vragen. Dit zal -net als de noodopvang van deze
week- via een digitaal formulier gaan.
Om het overgaan op thuisonderwijs zo goed mogelijk te
laten verlopen worden er deze week op de IKC ’s al
voorbereidingen getroffen. Leerkrachten bereiden lessen
voor, er wordt gesproken over hoe het thuisonderwijs
goed vormgegeven kan worden en ook de inzet van
digitale hulpmiddelen wordt voorbereid. Dit alles om op 10
januari direct met thuisonderwijs te kunnen starten als dit
noodzakelijk is.
Voor nu wens ik u allen goede feest- en vakantiedagen.

Toch nog kerstviering
Ondanks de eerdere sluiting van de scholen en de
omstandigheden rondom de bezetting vorige week
hebben we samen met de kinderen toch nog een
kerstlunch kunnen vieren.

We kijken samen met de kinderen terug op een bijzonder
sfeervolle en gezellige kerstlunch.
Wat zagen de kinderen er prachtig uit! Langs deze weg
willen we ook onze OR hartelijk bedanken voor deze
snelle actie!!
Waar wij het voor doen….? Kijk maar naar de foto’s die u
op Parro heeft ontvangen.
Lifestyle – tips voor de kerstvakantie
Onze afdeling lifestyle heeft een aantal tips voor u op een
rijtje gezet. Voor elk leergebied een tip en leuk om te doen
in de kerstvakantie.
Meer weten? Klik op link lifestyletips kerstvakantie

Herman Gebben | directeur bestuurder Kits Primair.
PEUTERMEESPEELOCHTEND – onder voorbehoud
Maandag 17 januari staat ons IKC weer open om peuters
te verwelkomen. Is uw peuter 2 of 3 jaar of kent u iemand
met een peuter van die leeftijd? Wees dan van harte
welkom om bij juf Helma in de klas te komen
sfeerproeven, spelen en fruit eten.
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit
en drinken meegeven in een rugzak.
Vooruit aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, ook
vanwege de richtlijnen Covid 19. Dit kan via mail naar
helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of een bericht aan
Helma via parro of app.
Wilt u de andere data van de peutermeespeelochtenden
weten? Klik dan op de link peutermeespeelochtenden

Het team van IKC Pieter van Thuyl
wenst u en de kinderen een heel
fijne kerstvakantie en alle goeds
voor 2022!
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