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25 februari Lesvrije dag. 
28 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
11 maart rapport mee
14 t/m 18 maart
rapportgesprekken

Aankomende
gebeurtenissen

De leesdetectives
De leesdetectives zijn al twee keer in groep 3 t/m 8 geweest.
De kinderen vonden het heel erg leuk om op een andere
manier met boeken bezig te zijn. Ze ontdekken welke genres
ze leuk vinden om te lezen. Op deze manier willen we er voor
zorgen dat het leesplezier bij de kinderen bevorderd wordt. 

2022
De eerste 7 weken van het nieuwe jaar zijn voorbij
gevlogen. We doen erg ons best om er voor te zorgen dat
de kinderen allemaal naar school komen. Soms lukt dit
helaas niet en moet een groep of een deel hiervan thuis
blijven. We willen u bedanken voor de flexibiliteit bij deze
berichten. Gelukkig zijn de klassenquarantaine regels niet
meer van toepassing en hoeven er geen klassen meer in
quarantaine bij te veel besmettingen. 

Rapporten en rapportgesprekken
Door de vele afwezigheid van kinderen en collega's in
verband met besmettingen hebben we besloten de rapporten
vrijdag 11 maart aan de kinderen mee te geven. De
rapportgesprekken zullen daarom ook een week verplaatst
worden en plaatsvinden van 14 tot en met 18 maart. U
ontvangt hiervoor een link om via schoolgesprek in te
schrijven.



Twee weken geleden hebben wij een studiedag gehad met
het team. Op de studiedag zijn wij aan de slag gegaan met de
vraag: 'Hoe wordt je een wereldburger?'. We hebben met
elkaar gesproken over wat wij op IKC Erasmus al doen en wat
we anders willen zien. We zullen aankomend schooljaar met
elkaar hiermee verder gaan. 

Studiedag

Na de kerstvakantie is er een nieuwe leerkracht gestart in
groep 4/5. Ze heet Dagmar Braakman. Dagmar staat van
dinsdag t/m vrijdag voor de groep. 

Nieuwe leerkracht groep 4/5

Vrijwillige schoolbijdrage

Vorige week heeft u een brief gehad over het betalen van
de vrijwillige schoolbijdrage. Ook al is deze bijdrage
vrijwillig het is wel van belang dat u deze betaald. Als
school gebruiken wij dit geld om activiteiten te organiseren
rondom de feestdagen en Jeelo projecten. Maar ook de
schoolreis en het schoolkamp. Mocht het u niet lukken om
de bijdrage voor schoolreis of schoolkamp te betalen of
heeft u andere vragen, neem dat even contact op met
Cynthia Peters. Dit kan via c.peters@wijzer.nu

In groep 5/6 en 7/8 zijn de kinderen bezig met het project
choco-ondernemers. Vanaf de cacaoboon tot het maken
van de chocola. De komende weken gaan ze werken aan
een ondernemersplan om hun chocola op de markt te
brengen.

Choco-ondernemers


