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Volgt u ons al?
Regelmatig plaatsen we berichten op onze facebookpagina In het Hart van het Hout
https://www.facebook.com/InhetHartvanhetHout

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Schoolfruit deze week:

Waspeen

Banaan

Appel

De vaste schoolfruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft uw kind
geen fruit (of groente) van thuis mee te brengen.

Covid-19
Wist u dat:
•

We bijna dagelijks berichten krijgen van ouders die positief getest zijn.
De kinderen gaan met hun gezin in quarantaine. De groepsleerkrachten zorgen dat
deze kinderen thuis aan de slag kunnen met schoolwerk.

•

Er door ons bestuur de richtlijn gehanteerd wordt dat er geen oudergesprekken op het
kindcentrum plaats mogen vinden, maar via Teams of andere digitale oplossingen.

•

Er nog steeds geen ouders ons kindcentrum in mogen. Mocht u uw kind op willen
komen halen onder schooltijd dan willen we u vragen om dit door te geven aan de
leerkracht zodat hij/zij kan zorgen dat uw kind samen met de leerkracht op tijd naar
buiten komt. Ook kunt u zich ook melden bij de voordeur (Dolfijnlaan) of raam van de
kleutergroepen (Slegersstraat). We zullen uw kind dan uit de groep halen.

•

We het belangrijk vinden dat we, ook op het schoolplein, ons blijven houden aan alle
richtlijnen.

•

We hopen dat iedereen gezond blijft!

11

10 november 2020

Ready to Rock
Hey Rockers!!
Jullie zitten al even in spanning, zenuwachtig te tikken op de tafel.
Wanneer begint Ready to Rock nou?
Hou dat tikken nog even vast, oefen de ritmes alvast! We zijn keihard
aan het werk om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.
Door extra maatregelen op verschillende scholen kunnen we namelijk nog niet van start,
we mogen simpelweg niet de school in.
Maar onze creatieve breinen zijn hard aan het kraken en we hebben bijna een waanzinnig
gaaf plan rond, zodat we dit schooljaar Ready to Rock, no matter what er voor
maatregelen komen, echt keihard kunnen gaan knallen met z’n allen, inclusief spetterend
optreden met de bands!
Tot het zover is kun je natuurlijk alvast inspiratie op doen via ons youtube kanaal en
onze Facebook pagina.
•

Tot gauw!!

Hoera voor de jarigen van deze week
9 november

Fieke Maas. groep S7/8
Milan Matusukas, groep D1/2
Maud van Os, groep S6

12 november: Julian Burgman, groep D7
13 november: Lotus van Zutphen, groep S8
15 november: Maceo Jacobs, groep S3

Agenda
11 november: KCR vergadering
13 november: 19.00 u. Vormsel
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Nieuws van locatie Dolfijnlaan
Beste ouders en kinderen,
Het Sinterklaasjournaal is inmiddels begonnen. De Sint is
onderweg naar Nederland. Helaas kunnen we het
Sinterklaasfeest niet zo groots vieren als we gewend zijn. Om
die reden willen we het op school extra gezellig gaan maken en
het mooi versieren. We willen vragen of jullie ons hierbij willen
helpen, door allemaal een mooi ingepakte doos mee naar
school te brengen, zodat de school komende maandag vol staat
met gezellige pakjes.
Mede namens de Sint,
Bedankt!

Kindcentrumviering
Afgelopen week was het de beurt aan onze kerngroep 4 en kerngroep 6.
Spetterende optredens waren te zien op het podium in de aula.
Samen werken, samen leren en samen vieren.
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Nieuws locatie Slegersstraat

Overig Nieuws
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