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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van week 25-10-2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers van kinderen van kindcentrum de Spelevaert, 

 

Herfstvakantie voorbij….we gaan weer 

beginnen 
We hopen dat de kinderen hebben genoten afgelopen week en 

dat ze uitgerust zijn om weer veel te leren op school. We gaan er 

weer tegenaan! De groepen 1 t/m 4 zijn nog t/m woensdag vrij: 

veel plezier nog deze dagen! 

 

 

 

Corona: we zijn er nog niet vanaf…. 
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord lopen de cijfers m.b.t. bezette bedden op de IC weer op. 

Waarschijnlijk zal het kabinet met maatregelen komen. We wachten af of dit consequenties 

voor ons heeft. 

Tot die tijd blijven we de hygiënemaatregelen uitvoeren en ventileren we enkele keren per 

dag. Ook houden de leerkrachten voldoende afstand van elkaar. We houden u op de hoogte 

van eventuele andere maatregelen. 

We verzoeken u nu wel om alleen de school binnen te komen als het nodig is. Als uw 

zoon/dochter zelfstandig genoeg is om zelf naar binnen te gaan, wilt u dat afscheid nemen bij 

de voordeur?  We stellen het op prijs dat u snel de school weer verlaat als u wel in de school 

bent. En dat u binnen de anderhalve meter in de gaten houdt en dus voldoende afstand van 

andere volwassenen houdt. 

 

Kinderboekenweek 
Helaas kon de kijkavond niet doorgaan, maar we kijken wel  terug op een 

leuke kinderboekenweek. De theatervoorstelling was erg leuk. En de 

voorleeswedstrijd eindigde in een spannende finale tussen Isa uit groep 7 

en Jenna uit groep 8. Jenna kwam als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd!  
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Verkiezing MR oudergeleding 
Voor de herfstvakantie heeft u een mail ontvangen met de vraag of u het leuk zou vinden om 

in de medezeggenschapsraad van de Spelevaert te komen.  

Deze raad bestaat op de Spelevaert uit drie ouders en drie leerkrachten. Ieder lid neemt voor 

drie jaar plaats in de MR. Als MR-lid praat en besluit u mee over het schoolbeleid. U zit op de 

eerste rij als het gaat om zaken die over de school gaan.  

De uiterste inschrijfdatum is inmiddels verstreken, maar als het u toch leuk lijkt, geeft u zich 

dan alsnog op als kandidaat! Dit kan bij juf Emily (emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl) of 

meester Maurice (maurice.coops@spelevaert.unicoz.nl). Zij zitten in de MR namens het team. 

Bij meer dan 3 kandidaten zal er middels een verkiezing gestemd gaan worden door de ouders 

van de Spelevaert 

Ook als u meer informatie wilt over de MR, kunt u contact met hen opnemen. Bij meerdere 

kandidaten zal er middels een verkiezing nieuwe MR-leden gekozen worden.  

 

 

Peuterochtend 
Op 3 november is er weer een peuterochtend! Al enkele kinderen hebben zich aangemeld. 

De peuterochtend is van 9.30u tot 10.00u. De kinderen zullen dan mee kunnen maken hoe het 

gaat in de kleutergroep. De kinderen van groep 1/2  spelen zelf op dat moment buiten met 

andere leerkrachten. 

U mag er als ouder bij blijven, maar u mag ook na een half 

uurtje terugkomen als uw kind dit aankan. 

Aanmelden mag bij juf Emily van groep 1/2  B: 

emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl  

Heeft u vrienden, bekenden, familie die nog geen kinderen op 

de Spelevaert hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in onze 

leuke school, dan zijn ook zij van harte welkom.  

 In verband met de Coronamaatregelen is er een beperkt aantal 

plekken beschikbaar. Als uw zoon/dochter er graag bij is, geeft 

u hem/haar dan snel op! 

 

 

 

Nationaal schoolontbijt 
Elk jaar doet de Spelevaert mee aan het Nationaal schoolontbijt. 

Het doel hiervan is om kinderen bewust te maken van het belang van een goed ontbijt. 

Op donderdag 4 november is het weer zover! 

U krijgt hier via de mail nog verdere informatie over. 

 

Belangrijke data:

 

25 t/m 27-10 Gr. 1 t/m 4 vrij 

27-10 20.00u VOS -vergadering (ouderraad) 

02-11 NIO-toets groep 8 

03-11 Peuterochtend 

04-11 Nationaal schoolontbijt 
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