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Agenda
Datum
23-04-2021
26-04 t/m
7-05-2021
06-05-2021
11-05-2021
13 en 1405-2021
17-05-2021
19-05-2021
24-05-2021
24-05 t/m
04-06-2021
02-06-2021
03-06-2021
07-06-2021
08-06-2021
11-06-2021
22-06-2021
21 t/m 2506-2021
07-07-2021
09-07-2021
12-07 t/m
20-08-2021

Datum 02-06-2021
Hilda Joustra
Johan Sipma
Bert Kuiper
Bert Venema

Activiteit
Afscheid Martie
Meivakantie
Oud papier. Let op! Is op een
donderdagavond.
Hunebedcentrum gr. 3-4, onder
voorbehoud

Reserve: Mischa Vredeveld

Hemelvaart, leerlingen vrij
Peuter Meespeelochtend
Sportdag bovenbouw
Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij

Reserve: Hen Hatzman

Afname IEP LOVS groep 3 t/m 7
Oud papier
Techniek bedrijventoer groep 5-6, onder
voorbehoud
Peuter Meespeelochtend
OR vergadering
Techniekexperience groep 7-8, onder
voorbehoud
Margedag, leerlingen vrij
Oudercontactmomenten
Oud papier
Laatste schooldag
Zomervakantie

Het oud papier halen gaat gewoon door!!
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school
Let op! We halen donderdagavond 6 mei het oud papier
op. Deze informatie graag delen binnen Hoogersmilde.
Datum 06-05-2021
Matthieu Bel
Johnny Klokker
Ronald Vredeveld
Hielke Jensma

Datum 07-07-2021
Chantal Bosscha
Edward Warnders
Johnny Klokker
Mischa Vredeveld

NIEUWS vanuit TALENTVOL IKC
Mag ik mij even (opnieuw) voorstellen?
Zoals u ongetwijfeld al heeft
gelezen, zal ik de komende tijd het
team van IKC Pieter van Thuyl als
interim directeur opnieuw weer
versterken. Vorig schooljaar ben ik
ook een aantal maanden op de
Pieter
van
Thuyl
werkzaam
geweest. Het is leuk om weer terug
te komen. Het was een prettige
samenwerking met het team op de Pieter van Thuyl.
Met Martie heb ik alle belangrijke zaken over school
doorgesproken. Het is belangrijk om met het team verder
te werken aan onze ontwikkelingen in de school. Ook in
de klassen moet alles gewoon doorgaan. De meeste
teamleden heb ik al even gezien en de leerlingen heb ik
dinsdag
kort
gedag
gezegd.

AANWEZIGHEID INTERIM DIRECTIE
Helaas zijn de mogelijkheden om u als ouder te
ontmoeten vanwege corona nog wat beperkt. Mocht u mij
willen bereiken, dan kan dat wel natuurlijk. U kunt een
mail sturen naar anouk.de.bree@kitsprimair.nl. Zo lang
corona de regie blijft voeren, ben ik het beste bereikbaar
op deze manier.

Reserve: Ralf de Vreede
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Ik wil u langs deze weg alvast een fijne meivakantie
wensen.
Met vriendelijke groet,
Anouk de Bree

HOERA GEBOREN!
Op woensdag 7 april om 20.07 uur is de dochter van juf
Nathali geboren. Haar naam is Jara Sofie.
Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige meisje. Wij
wensen Jara Sofie en haar ouders een heel zonnige
toekomst toe!

UPDATE ELLEN
Het gaat gelukkig steeds beter met juf Ellen. Haar herstel
gaat stap voor stap de goede kant op. Inmiddels heeft
Ellen op een ochtend voor een deel weer echt les kunnen
geven aan de kinderen van groep 7-8. Super fijn! Tot de
zomervakantie zal Ellen op therapeutische basis haar
uren uitbreiden.

UPDATE LUCINE
Lucine is dit schooljaar gestart met twee dagen werken
vanuit het re-integratietraject. Inmiddels werkt ze ook weer
haar derde vaste dag voor groep 7-8 en is daarmee weer
volledig inzetbaar.

EINDE OUDERSCHAPSVERLOF
Per 23 mei loopt het ouderschapsverlof van Robert af. Dit
betekent dat hij per 25 mei weer gaat werken op de
maandag en de dinsdag in groep 7-8, samen met Lucine.
Dit betekent dat de invalleerkracht Petra per 24 mei niet
meer werkzaam is in de bovenbouw.

PEUTERMEESPEELOCHTEND
Op maandag 17 mei is het weer zover, ons IKC staat
open om peuters te mogen verwelkomen. Is uw peuter 2
of 3 jaar of kent u iemand met een peuter van deze
leeftijd?
Wees dan van harte welkom om bij juf Helma in de klas te
komen sfeerproeven, spelen en fruiteten.
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit
en drinken meegeven in een rugzak.
Vooraf aanmelden vanwege richtlijnen Covid-19 is
noodzakelijk.
Dit kan via helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of een
bericht aan Helma via Parro of app.
Graag tot ziens!

BEDANKT!
Langs deze weg willen wij Petra bedanken voor de
afgelopen maanden. Wij hebben Petra ervaren als een
actief betrokken, gemotiveerde en fijne invalleerkracht.
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INGEZONDEN
Nieuwsbrief 2 Midden-Drenthe

bewegingsonderwijs Gezond in

Meivakantie
26 april t/m 7 mei
Heel fijne
vakantie allemaal!

De afgelopen weken zien wij, de vakleerkrachten het team
van Gezond in Midden-Drenthe, dat de kinderen erg
enthousiast en fanatiek zijn tijdens de gymlessen. Er
wordt flink gewerkt aan de conditie en kracht, door elke
week een conditie- en krachtcircuit klaar zetten waar
kinderen in 2-tallen 6 tot 8 oefeningen zo goed mogelijk
moeten uitvoeren. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte
voor een sport/spel waarin samenwerking en plezier
centraal staat. Deze combinatie zorgt ervoor dat de
kinderen van jong en oud met veel plezier aan het
gymmen zijn!
Een tip voor de ouders: Geef uw kinderen schoenen mee
die vies mogen worden. Op het gras kan het op sommige
plekken modderig zijn.
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