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Wandelen voor water.
Afgelopen week zijn de sponsorbedragen binnengekomen (een groot deel) en een paar kinderen uit groep 5 zijn
onder leiding van juf Jeannette aan het tellen gegaan. En dat was een hele klus.
Tot op dit moment is er een bedrag binnen gekomen van

€
Een schitterend bedrag. En zoals al gezegd, nog niet alle sponsorbedragen zijn binnen.
We zijn heel benieuwd waar we op uit gaan komen.
Als u thuis nog sponsorgeld heeft liggen, graag inleveren op school.
Van de IKC-raad,
Met z’n achten zitten we ongeveer een keer in de twee maanden aan tafel: de IKC-raad. De IKC-raad bespreekt allerlei
zaken die te maken hebben met medezeggenschap, maar ook met ouderbetrokkenheid, schoolplan,
personeelsbeleid, veiligheidsaspecten etc. Als IKC-raad zijn we in voortdurend overleg met onze directeur Anne van
de Giessen. Regelmatig woont hij (een deel van) de vergadering bij en informeert hij de IKC-raad over allerlei actuele
zaken met betrekking tot de school.
In de afgelopen maanden heeft de IKC-raad het continurooster geëvalueerd, maar ook de avond met Niels Baas over
mediawijsheid en (cyber)pesten. ‘Mediawijsheidbeleid’ blijft een terugkerend onderwerp op de agenda van de IKCraad.
Het huishoudelijk reglement van de IKC-raad moest herzien worden, want op 1 januari 2017 is de Wet
medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht
onderwijsinstellingen.
Samen met de GMR hield de IKC-raad op 9 februari 2017 een vergadering waarbij Klaas Jurjens (trainer-adviseur bij
het CNV) de avond leidde en uitleg gaf over allerlei beleidszaken.
Aanstaande dinsdagavond (9 mei 2017) komt de IKC-raad weer samen. Mocht u een onderwerp willen aandragen
voor deze of voor de volgende vergadering (4 juli 2017), neem dan gerust contact op met een van de IKC-raadleden of
stuur een mailtje naar IKCraad@cbsdeheidevlinder.nl
Een hartelijke groet van,
De IKC-raad: Esther den Ouden, Mirjam Otten, Martin Wemmenhove, Wilbert Hepping, Marianne Visscher, Maartje
de Leeuw, Lianne Woning en Dianne Voerman.

Informatiebrief vertrekpunten aan deelnemers
Hallo ouders en kinderen die meelopen met de wande4daagse,
Deze brief is voor alle ouders en kinderen van groep ……… die de komende week meewandelen met de
wandel4daagse en zich op hebben gegeven via school.
Er zijn een paar aandachtspuntjes:
• De kinderen krijgen maandag op school een shirt van de Heidevlinder mee, deze
wordt dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gedragen.
• Op dinsdagavond ontvangt iedereen een rugzakje van de aanspreekouder. Dit
rugtasje wordt elke avond voor de start gevuld met drinken en wat lekkers door de Plus.
• We verzamelen iedere avond om 18:00 uur en vertrekken uiterlijk om 18:15 uur.
Wees op tijd zodat we niet zonder jou hoeven te vertrekken!
• Voor de kinderen die een avond niet mee kunnen lopen, geef dit door aan de
aanspreekouder van je groep!
• De meelopende ouders zijn ingedeeld in de groep van het jongste kind. Loop je als
gezin mee in een andere groep meld dit dan bij de aanspreekouder van de groep
van het jongste kind.
• Zorg dat je bij je groep blijft en ga niet door grasvelden of maislanden lopen. We
willen geen politieagentje spelen en houden het graag gezellig!
• Het shirt graag NIET op school inleveren, aangezien de kinderen deze ook weer
aan moeten met het schoolreisje op woensdag 24 mei.
(Indien nodig kan het shirtje uitgespoeld worden, zodat deze weer aan kan naar het schoolreisje.
Liever niet wassen en in de droger. Sommige shirtjes kunnen namelijk nog afgeven.)
• Op vrijdagavond mogen de kinderen en ouders verkleed komen.
Op vrijdag ontvangen kinderen en ouders hun verdiende medaille, deze worden door de aanspreekouder uitgedeeld
bij de finish op 19 mei bij de voetbalkantine ZZVV. Aansluitend om 20:00 uur volgt de muzikale intocht naar het
kerkplein aan de Hoofdstraat.
Wanneer je niet aanwezig kan zijn op vrijdagavond wordt op donderdag OF maandagochtend de medaille uitgereikt.
We hopen op een heel mooi en gezellige wandel4daagse!
Groeten, OR de Heidevlinder
Start en finish locaties Wandelvierdaagse:
Dinsdag:
Zantingehof
Woensdag:
Markehuus Veeningen
Donderdag:
Tonckenshuys
Vrijdag:
Zwembad de Waterlelie

Finish: Kerkplein Hoofdstraat 82

Muzikale intocht gezamenlijk om 20:00 uur vanaf het Voetbalkantine ZZVV naar het kerkplein

Vrijdag mag iedereen verkleed meelopen. Het is dan SMURFENDAG.
De groep die het mooist (als smurf) verkleed is, verdient vrijkaartjes voor de film “De Smurfen en
het verloren dorp”.

