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Informatiebijeenkomst en Kijkje in de Keuken IKC
Schatrijk
Hierbij nodigen wij u allen uit voor een informatiebijeenkomst
en een Kijkje in de Keuken van het nieuwe IKC op dinsdag
31 mei a.s. om 14.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u het een en ander vertellen
en kunt u uw vragen stellen en/of opmerkingen maken.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in het
nieuwe IKC.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst bij te
wonen en wilt u toch nog wat informatie of een rondleiding,
loopt u dan even bij ons binnen.

Agenda
Komende week
23 mei
Opening Jubileumweek en IKC
Schatrijk
MR-vergadering
24 mei
Kunsttentoonstelling 14.3015.30 uur
25 mei
Hardlopen
26 mei
schoolreisje
27 mei
Pax Got Talent
31 mei
Informatie moment en Kijkje in
de Keuken IKC 14.00 uur

3e Kleutergroep
De kleutergroepen zijn afgelopen tijd enorm gegroeid qua
leerlingaantallen. Dit betekent dat wij in augustus zouden
starten met al grote kleuterklassen. Wij zijn dan ook heel blij
dat we een derde kleutergroep kunnen starten in augustus.
Iedere groep begint dan met ongeveer 14 kinderen! Er is meer
individuele aandacht voor elk kind. Wij weten nog niet wie de
nieuwe leerkracht van deze groep wordt. Er is voor de nieuwe
groep 1-2 een sollicitatieprocedure gestart. Zodra er een
nieuwe leerkracht is aangenomen, zullen wij dat bekend
maken.
Ondertussen zijn de leerkrachten van groep 1-2 bezig om heel
goed te kijken welke kleuter in welke kleutergroep komt. Zij
zullen dit uiteraard zeer zorgvuldig doen en nemen een
weloverwogen besluit. Zij houden rekening met de
samenstelling van de groep en kijken onder andere naar
jongens, meisjes, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes,
oudste kleuters, jongste kleuters enz.

Jarigen
23 mei
23 mei
24 mei
29 mei

Hajar Kalleche gr. 1-2 M/J
Mara Verschut gr. 7
Bram Smit gr. 6
Luca van der Reiden gr. 1-2 P/J

Zodra de groepsindelingen bekend zijn, zullen wij u op de
hoogte brengen.

Kalender schooljaar 2016-2017
Als bijlage treft u de kalender voor het schooljaar 2016-2017
aan met daarin o.a. de vakanties en studiedagen.
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45 jaar Pax Christi en de opening van het IKC Schatrijk dansend gevierd.
Alle kinderen hebben balonnen opgelaten. Welke zou heel ver gekomen zijn?

