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        Kalender 
       
      Dinsdag 22 maart    

       Bijeenkomst klankbordgroep ouders 
 
 
       
       
       
           

         
             

      
 
 

      
 

 
 
 
Huisvesting 
 
Tijdelijke huisvesting 
 

• De verhuizing van de Panda’s van de Stadhouderslaan naar de Roerdompstraat is afgelopen woensdag goed 
verlopen. Donderdag 17 maart was de eerste dag van de Panda’s op hun nieuwe plek. De kinderen moesten even 
wennen. Sommige zagen ineens een grote broer of zus langs komen. Met ballonnen en slingers zijn de kinderen 
ontvangen. We zijn heel blij dat we nu allemaal onder één dak zitten. 
 

Nieuwbouw 
• Er komt een hele schuifpuzzel  binnen Holy waarbij er een volgorde is van alle scholen die gerenoveerd worden en 

de nieuwbouw. Zodra die volgorde bekend is, laten wij u dit weten.  
Voorlopig lijkt het erop dat de sloop over ongeveer twee jaar gaat starten. 

 
    
 
   
 
 
 
Nieuws vanuit de groepen    
 

• Wat hebben we genoten van de presentatie van de giraffen dinsdagavond! Vijf groepen hebben het per groep 
opgenomen tegen een Europees kampioen! En ze hebben het voor elkaar gekregen om deze sterke man, Remco 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Een week van rapportgesprekken zijn voorbij. Fijn dat we u 
weer in school hebben kunnen ontvangen. We hadden 
aangekondigd dat we een enquête zouden klaar zetten. 
Doordat we Wijzer breed deze type enquêtes aan het 
evalueren zijn, komt dit op een later moment terug. 
 
Hartelijke groet, 

Team IKC Samen Wijs 
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van den Brink, om te krijgen! Door talenten als snelheid, slimheid, doorzettingsvermogen toe te passen konden de 
kinderen hem tien tellen op de grond houden. Aangemoedigd door het publiek, wat er eindelijk weer eens bij 
mocht zijn. Een avond om niet te vergeten! Tevens heeft Claire van Move a head samen met de kinderen de ouders 
vertelt wat de kinderen in de groep hebben geleerd. 

• Er zijn inmiddels al heel wat flessen verzameld, fijn. De flessen zijn nog steeds welkom! 

• Trots waren we op de kinderen tijdens het zingen van het lied voor de Oekraïne. Voor sommige kinderen was dit 
een emotionele ervaring. Hier is in de groepen over gesproken. Sommige van onze leerlingen hebben helaas oorlog 
op jonge leeftijd meegemaakt, of alleen hun ouders hebben die meegemaakt.  
We denken hierbij ook aan hen en wensen hen veel sterkte met het verdriet die de herinneringen met zich 
meebrengen.  
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