Nieuwsbrief IKC Wolderwijs
Nr.16
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Het is alweer lang geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen van ons. Want ook dit schooljaar
hebben we opnieuw te maken gehad met een langere periode waarin de kinderen door Covid-19 niet
welkom waren in het IKC Wolderwijs. Geen opvang, geen peuterspeelgroep en online onderwijs.
Weer een hele omschakeling voor in de eerste plaats de kinderen, maar ook voor u als (werkende)
ouder en voor ons als team.
Gelukkig lijkt het erop dat we Covid-19 achter ons kunnen laten. Laten we hopen dat dit ook echt zo
is en we na de zomer weer kunnen starten aan een ‘normaal’ schooljaar waarin we IKC breed weer
vele leuke en leerzame activiteiten met elkaar kunnen organiseren!
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen
-

Dit is Holland
Naschoolse activiteiten
Informatie – inloop
Sponsorloop

Dit is Holland – Maar liefst twee keer kwamen we op tv! En
ondanks het voor ons allen best heel spannend was en ook
best een beetje gek was jezelf terug te zien op tv, zijn we als
team ontzettend trots op het prachtige filmpje dat is
gemaakt van ons IKC. Kleurrijk en actief, precies dat wat we
met elkaar willen uitstralen. Een geweldig compliment kregen we tijdens de draaidag van de
cameraman en regisseuse. Zij vonden dat er een hele fijne sfeer was in het IKC en zagen
enthousiaste, vrolijke en vriendelijke kinderen die geen angst hadden voor de camera.
Al met al was het een hele bijzondere ervaring voor ons allemaal. Wanneer u of uw kind(eren) het
leuk vinden het filmpje nog eens opnieuw te bekijken kunt u op de website van De Toekan klikken op
de oranje balk met de tekst ‘Bekijk onze introductie film!’

Naschoolse activiteiten – Onze collega Thai Vo, vakdocent bewegingsonderwijs, is alweer druk aan de
slag met de voorbereidingen voor een nieuwe naschoolse activiteitenkalender. We hopen deze in
september met u te kunnen delen, zodat we nog voor de herfstvakantie kunnen starten met weer
een ronde leuke en uitdagende activiteiten voor na schooltijd!
Informatie – inloop – Ondanks Covid-19 op z’n retour is, hebben we er toch voor gekozen aan de
start van het volgende schooljaar geen informatie – inloop te organiseren. We zullen in de eerste
schoolweek een nieuwsbrief versturen met allerlei belangrijke informatie m.b.t. het IKC Wolderwijs.
In de tweede schoolweek zullen we een filmpje delen waarin de opvang, de peuterspeelgroep en
iedere basisschoolgroep zichzelf kort presenteert.
Sponsorloop – Binnenkort gaan we aan de slag met de eerste aanpassingen van ons school/speelplein. U zult begrijpen dat dit alles behoorlijk wat kost. Om die reden willen we op 1 oktober
een sponsorloop organiseren met alle kinderen van het IKC Wolderwijs. Na de zomervakantie
hierover meer informatie!

Het team van het IKC Wolderwijs wenst u alvast een hele fijne
zomervakantie!!!

