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‘Kom in de klas’-dagen bij de kleutergroepen
Ook dit schooljaar heb wij weer ‘Kom in de klas’ dagen bij de kleutergroepen. U bent van harte welkom op: maandag 9 en donderdag 12 maart. U mag dan als ouder, tijdens de lessen, in de klassen
komen kijken. (wel even inschrijven) Brenda is er maandag 9 maart ook om schrijfdanslessen te geven.
De inschrijflijsten komen t.z.t bij de desbetreffende lokalen te hangen.

Carnaval op IKC het Klokhuis!
Vrijdag 21 februari is het weer zover en vieren we Carnaval met elkaar.
We organiseren zoals voorgaande jaren weer een Spatshow waar iedere groep
een talent kan laten stralen. Dus als je ervan houdt om op het podium te
staan, grijp je kans!
In de eigen groep zullen voorrondes gehouden worden zodat er één optreden
door gaat naar de Spatshow.
Let op: De kinderen zijn deze dag eerder vrij, ze krijgen om 12.30 vakantie! Fruit wordt verzorg dus
dat hoeven ze niet mee te nemen deze dag. ALAAAAAAAF!!!!

Even voorstellen….
Hallo ik ben Tim Frederiks. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Duiven. Ik doe nu de opleiding
onderwijsassistent in Arnhem op het Rijnijssel. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding.
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan en
kinderen dingen te leren. Ik kom nu stage lopen in groep 4 op donderdag en vrijdag. Ik loop
stage tot en met het einde van het schooljaar. Ik heb er veel zin in en hoop dat het erg leuk
gaat worden.
Tim Frederiks

Kom eens langs bij Speelotheek de Vlieger!
De speelotheek is zoals een bibliotheek, maar dan voor speelgoed. Je
zoekt iets uit, en komt het drie weken later omruilen voor iets anders. Je
kunt bij de speelotheek kiezen uit heel veel speelgoed, bijvoorbeeld: Duplo, Playmobil, Knex, spelletjes, puzzels, trapauto's, stelten, trampoline,
keukentje, tafelvoetbal en nog veel meer. Ook themakisten voor een verjaardagsparty.
Iedereen uit de regio mag lid worden: gezinnen, grootouders, gastouders, scholen, verenigingen,
etc. Door uitsluitend te werken met vrijwilligers, houden we de kosten laag. Abonnementen zijn er
vanaf €13,- per jaar. Gelrepashouders mogen gratis lid worden. Met een knipkaart kun je drie stuks
speelgoed lenen voor €5,- Leuk om het eens uit te proberen of als cadeautje.
Speelotheek de Vlieger is gevestigd in IKC het Klokhuis, Walcherenstraat 7 in Duiven (in het noodlokaal bij de vlag). Kom gerust binnenlopen tijdens de openingstijden: maandag 14.30-16.00, woensdag 12.00-14.30 en vrijdag 19.00-20.30 (m.u.v. schoolvakanties). Eerst digitaal een kijkje nemen kan
ook: www.speelotheek-de-vlieger.nl of www.facebook.com/groups/124615747892279

Rapporten
De rapporten gaan mee op vrijdag 14 februari i.p.v. 10 februari.

Agenda
Vrijdag 21 februari: Carnaval, vakantie start om 12.30 uur
24 t/m 28 februari: voorjaarsvakantie

