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Nieuwsbrief IKC Samen Wijs 

        Kalender 
      Woensdag 13 april: Pasen op school 

 
Donderdag 14 april: Studiedag; kinderen zijn    vrij 

      Vrijdag 15 april: Goede vrijdag; kinderen  
                zijn vrij 

      Zondag 17 april: Eerste Paasdag 
      

Maandag 18 april: Tweede Paasdag, kinderen  
         zijn vrij 

      Vrijdag 22 april: Koningsspelen 
       

Maandag 25-4 t/m vrijdag 6-05: Meivakantie 
            

 
Nieuws vanuit de kinderraad 
Kinderen uit de kinderraad van groep 5 tot en met 8 hebben vandaag heel stoer wat op camera gezegd voor het promotie 
filmpje. Goed gedaan! 
 
Activiteiten  
 
Koningsspelen 
De tijden zijn de schooltijden, van 8.30-14.00. Graag de kinderen sportkleding aan laten trekken. 
Informatie over de sponsorloop volgt. 
 
Studiedag 

• We gaan deze studiedag terugblikken op de resultaten van de middentoetsen. Tevens bespreken we de 
groepsbezoeken. In de middag gaan we de twee rekenmethoden die we hebben uitgeprobeerd met elkaar 
vergelijken. Aan de hand hiervan maken we een keuze voor een nieuwe methode.  
 

 
Huisvesting 
 
Tijdelijke huisvesting 
In de volgende nieuwsbrief meer over het slopen en bouwen van de flats vlak bij school 
 
Nieuwbouw 
Momenteel geen nieuws 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de oproep om nieuwe 
leden voor de klankbordgroep te werven! 
 
Hartelijke groet, 

Team IKC Samen Wijs 
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Ouderklankbordgroep   

 
Oproep! 
De klankbordgroep is op zoek naar ouders uit de Ooievaars, Olifanten, Wolven en Giraffen die deel willen nemen aan 
deze groep. Momenteel bestaat deze uit: Emmely van Strien (moeder van Dunya en Riva), Wesley van Noort (vader van 
Zoë), Jacqueline van Pelt (moeder van Stijn en Thomas), Eveline Schwarz (moeder van Jacob en David) en Harun Deniz 
(vader van Nasli en Ikra).  
Mocht u graag deelnemen en uw kind zit in een andere groep, dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Opgeven 
kan bij de leerkracht, graag voor vrijdag 15 april. 

 
 
 
Nieuws vanuit de groepen    

• De Zeepaardjes hebben dinsdag van juf Isabelle, van de organisatie Qrabbl, les gehad. Hieronder een indruk: 
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