Nieuwsbrief 25 januari 2019

Nieuws van Komkids
TSOKomkids
Sportdag 1 februari
Nog even ter herinnering op deze dag is er gewoon Tussen schoolse opvang (TSO). Uit
ervaring weet ik dat het altijd een gezellige, TSO is..
U bent deze dag ook van harte welkom om samen met uw kind(eren) een boterham te eten, . Voor drinken
wordt gezorgd. U kunt dan wellicht wat rustiger uw kind(eren) van of naar de sporthal brengen. Wellicht heeft u
een andere ander gevraagd om uw kind op te halen om naar de sporthal te brengen.
MAAKT U KIND GEEN GEBRUIK VAN DE VASTE TSO-DAG, DAN MOET HET UITERLIJK 29 JANUARI
WORDEN DOORGEVEN IVM HET INZETTEN VAN HET AANTAL VRIJWILLIGERS.
Alvast bedankt voor de medewerking

Voorstellen nieuwe medewerkers BSO
Ik ben Kim Schimmer en ik ben 36 jaar.
Ik woon samen met mijn vriend Daniël en onze 2 zoons Sem & Finn in
Poortugaal.
Ik ben gek op reizen, uit eten gaan, films en series kijken.. en ik lees graag
een spannend boek.
Sinds november 2018 werk ik bij BSO de Violier en KDV de kleine
kunstenaar.

Letterdiploma voor de groep 3 kinderen!
Vandaag mochten de kinderen van groep 3 allemaal hun letterdiploma
in ontvangst nemen. Juf Betty mocht in beide groepen de diploma’s aan
de kinderen uitreiken. Trotse kinderen en trotse juffen! Goed gedaan
allemaal!!

Juf Rebecca neemt voorlopig afscheid van haar kinderen van groep 6!
Vandaag is de laatste werkdag voor juf Rebecca. Haar verlof zal tot 17 juni duren. Haar zwangerschap leeft echt
in de groep en de kinderen hebben van haar laatste dag echt een feestje gemaakt. Ik kan u wel vertellen dat
Rebecca de kinderen zal missen. Ik heb haar menigmaal horen zeggen dat zij blij is dat het vandaag geen
definitief afscheid is van de groep en dat zij in juni weer terugkomt. Desondanks is het nu wel klaar en verlangt de
juf heel erg naar de weken die zij in rust zal kunnen doormaken tot haar kindje wordt geboren.
Wij wensen haar allemaal heel veel sterkte, rust en plezier toe voor de komende tijd!

Sportdag vrijdag1 februari
In de vorige nieuwsbrief bent u al uitgebreid geïnformeerd over de sportdag. Hierboven vindt u ook nog info van
Komkids en de opvang deze dag. We kijken samen met de kinderen heel erg naar deze dag uit. We wensen juf
Suzanne en juf Sabine en andere collega’s die nog helpen met het klaarzetten van de sporthal op
donderdagavond veel sterkte toe!

Een valpartij zit in een klein hoekje!
Juf Monique van de Minkelis van groep 5 is deze week uit de roulatie en zal
volgende week ook nog rust moeten houden in verband met een gebroken
stuitbeen. Zij heeft tijdens de kerstvakantie een nare val gemaakt. Aanvankelijk
probeerde zij in de eerste week na de kerstvakantie “gewoon” te werken maar al
snel bleek dat dit te zwaar was. Twee weken volledige rust is nodig om het
herstelproces te helpen versnellen. Komende week zal meester Gerard op de
maandag, dinsdag en donderdag de groep waarnemen en op de woensdag en
vrijdag is juf Sylvia de juf. We hopen dat juf Monique er de week erna weer zal zijn!
Wat u vast in uw agenda kunt zetten:
Op vrijdag 21 juni is het de langste dag. Volgens traditie viert men dan in Skandinavië
het Midzomernachtfeest. Het is al lang de wens van het wijkorgaan om dit feest in
Sveaparken op te zetten en na succes een traditie te maken. 21 Juni is het dan zover.
Het feest wordt grotendeels door Stichting Mooi Werk georganiseerd maar de scholen

De Vlinder en de Violier bieden hun medewerking door het schoolplein beschikbaar te stellen (nu het nog kan) en
met de kinderen onder regie van MooiWerk, activiteiten te organiseren in de vorm van workshops en optredens.
Het duurt nog een paar maandjes maar u kunt de datum vast blokken in uw agenda. Een saignant detail is dat er
die avond ook de laatste vierdaagse avond is. Daar wordt zeker rekening mee gehouden; de organisatie denkt na
over een goede samenwerking. Uiteraard krijgt u meer informatie na de meivakantie. Er zal geen vuur worden
aangelegd zoals op het plaatje, daar zijn de laatste tijd slechte ervaringen mee opgedaan maar er vinden wel
andere opmerkelijke zaken plaats.
Namens het team wens ik u een fijn weekend!

