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Vandaag de eerste nieuwsbrief van 2019. We hopen dat iedereen het jaar goed begonnen is en
wensen jullie een mooi jaar!

IPC
Vanaf januari 2019 zijn wij officieel een IPC-school! Als team zijn we enthousiast en hebben ook aan
de leerlingen gemerkt dat ze enthousiast en betrokken zijn. De manier van werken sluit aan bij de
vaardigheden die gevraagd worden van de leerlingen om ze in de maatschappij te kunnen laten
functioneren.

Peuterspeelschool
Wij zijn Monique Boevink en Anne Martine Vink leidsters van peuterspeelschool Pippeloentje,
onderdeel van het IKC Europaschool. Sinds half mei zijn wij gevestigd in de Europaschool.
Ondertussen zijn we helemaal gewend en op onze plek.
Bij ons komen peuters spelenderwijs hun eerste stappen zetten richting school. Pippeloentje is een
voorschoolse voorziening voor kinderen in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Met een vast dagritme waarin de
kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen zorgen wij voor een vertrouwde omgeving.
We werken met thema’s en gaan hiermee steeds meer aansluiten bij het IPC van de Europaschool.
Dit gebeurt nu al met Sinterklaas en Kerst. Tijdens het kerstdiner hebben wij samen met de kinderen
gezellig op school gegeten. Samen met de leerkrachten van groep 1/2 zorgen wij ervoor dat de stap
naar de basisschool zo klein mogelijk wordt. Wij hebben er zin in om de samenwerking met de
Europaschool verder uit te breiden!

Cultuurproject Vreemde Vogels
Op woensdag 27 februari starten we met ons project Vreemde Vogels. Samen met OYFO worden er
activiteiten georganiseerd voor alle groepen. Voor groep 1 en 2 wordt er gewerkt met o.a. een
verhaal en dans, groep 3, 4 en 5 gaan muziek maken en luisteren, groep 6 gaat werken met
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speksteen en groep 7 en 8 gaan het hebben over magisch realisme en maken een draadfiguur met
gips.

Nationale Voorleesdagen
De nationale voorleesdagen zijn er om het lezen te
stimuleren voor kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen. De campagne van De Nationale Voorleesdagen is
gericht op kinderen van 0-6 jaar. Het duurt van 13
januari tot en met 2 februari. Informatie vindt u op
www.nationalevoorleesdagen.nl

Data
3 januari
9 januari
17 januari
18 januari

ophalen oud papier
luizen controle
Fit2Swimm groep 3
Fit2Swimm groep 4/5 en 6
Afscheid juf Anneke
23 januari start van de nationale voorleesdagen
1 februari uitnodiging voor de rapportgesprekken gaan mee
7 februari ophalen oud papier
8 februari rapport mee
12 februari rapportgesprekken
14 februari rapportgesprekken
18 t/m 22 februari is de voorjaarsvakantie

Verjaardagen in januari
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Sven Wesseling
Sterre Tan
Saar ter Hart
Thieric Buchez
Lynn Blijd
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Annamaria Oprea
Lisa Landkroon

Verjaardagen in februari
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Tias Fikkert
Sven van den Braber
Demi Blom
Saar van Scherpenzeel
Stella Vonder
Mulia Sahebdin
Caspar Koffijberg
Maud Theunissen
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Dilayla Eski
Luuk Rogoz
Elisa Mars
Elin Jansen
Dies Fikkert
Gwen Wiedemeijer
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