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Na een fijne kerstperiode, waarin iedereen
hopelijk heeft genoten van gezellig
samenzijn en tijd voor elkaar,  zijn we nu
alweer twee weken onderweg in het
nieuwe jaar. We zijn gestart met de
vriendschapsweek en kijken hier in dit
kikkernieuws graag op terug. 

Ook komen in deze periode de LIB toetsen
(Leerling In Beeld toetsen) eraan. Dit zijn
de voormalige LOVS toetsen. En carnaval
staat staat over een paar weken weer voor
de deur. Dit belooft een mooi feest te
gaan worden. In de volgende editie van
het kikkernieuws volgt er meer informatie
vanuit de organisatie. 
Dit jaar hopen we meer duidelijkheid te
krijgen m.b.t. onze nieuwbouw. Op het
moment is er gestart met het
archeologisch onderzoek op de locatie en
na het verleggen van een persleiding is het
daarna verder afwachten hoe een en
ander zich ontwikkelt. 
Deze periode kent ook een aantal
studiedagen voor het team. 

           EEN NIEUW JAAR.....2023           

Eén ervan is om met elkaar naar de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) te gaan. En ons hier
te laten inspireren door sprekers, rond te neuzen bij stands en weer vol met nieuwe ideeën
huiswaarts te keren. Voor de voorjaarsvakantie gaat het 1e rapport mee naar huis en na de
voorjaarsvakantie vinden de 10 minuten gesprekken plaats. 

Kortom, een korte periode tot de volgende vakantie, maar wel één waarin we weer genoeg gaan
ondernemen en beleven met elkaar. Wij hebben er weer zin in en voor daarna... op naar wat de
rest van 2023 voor ons in petto heeft.



TERUGBLIK VRIENDSCHAPSWEEK
We kijken terug op een fijne Vriendschapsweek, waarin we met elkaar gespeeld, geknutseld en
gezongen hebben. Zoals u op de foto's kunt zien heerste er een gezellige sfeer. De
samenwerking was super. Complimenten aan alle kinderen, jullie zijn toppers!



Zoals wij u al eerder lieten weten heeft Zonnekinderen, naast een hoog ziekteverzuim, nog
steeds te maken met personeelskrapte. Als gevolg van de personeelskrapte is het voor ons
momenteel zeer moeilijk om de personeelsplanning op onze locaties te realiseren. Wij werken
hard aan oplossingen, waarbij het bieden van een fijne en vertrouwde plek voor uw kind onze
hoogste prioriteit heeft. Wij vangen in de voorjaarsvakantie meer kinderen op dan gebruikelijk en
voorzien op sommige plekken problemen. Om die reden zullen wij de BSO’s op een aantal
plekken samenvoegen. Hiermee hopen we het aantal sluitingen te beperken binnen de
organisatie.

In de voorjaarsvakantie zullen wij de BSO’s van IKC Joannes en IKC Remigius weer gaan
samenvoegen, net als in de vorige drie vakanties. Dit zal voor de hele week gelden. Dit doen wij
niet alleen om een zo efficiënt mogelijke personeelsinzet op basis van het aantal kinderen te
realiseren, maar ook om een breder activiteitenaanbod middels het Zonnekinderendorp mogelijk
te maken.

De kinderen worden opgevangen op IKC Remigius. We zullen ons uiterste best doen om de vaste
medewerkers van de locatie van uw kind mee te laten gaan naar de andere locatie. Daarnaast
zullen de medewerkers van de locaties zorgdragen voor een goede overdracht m.b.t. eventuele
bijzonderheden omtrent uw kind(eren).

 

 SAMENVOEGEN VAKANTIEOPVANG ZONNEKINDEREN

 MUZIEKLESSEN
Op ons IKC geeft juf Juliette (in combinatie met de groepsleerkrachten) muziekles. Zij vernieuwd
elke week de kidssite van 123zing. 
Hierop staan de liedjes die we op dat moment in de klas doen met allerlei extra's!

De inlogcodes zijn bekend, maar veel kinderen geven aan het niet te weten. 
Daarom nog een keer op een rijtje:

                                    Loginnaam                                        Wachtwoord                                
Groep 8:                        boon769                                     oy5xh7
Groep 7:                        wolk242                                          rt6gy5
Groep 6:                        step324                                           gj1ik7
Groep 5:                        kip841                                              dg7wn6
Groep 4:                        schrift264                                        zs7rq5
Groep 3:                        paard675                                         fm3ux8
Groep 1/2:                    eland931                                            hm7vw2  

  Neem samen met uw kind gerust een kijkje, volg de link: https://www.123zing.nl/login/ 

https://www.123zing.nl/login/
https://www.123zing.nl/login/


Als IKC hebben wij lezen en leesplezier hoog in het vaandel staan, daarom attenderen wij u
graag op de volgende actie:

Kent u de actie Geef Een Boek Cadeau? Elk jaar kiezen boekenhandels een klassieker uit de
jeugdliteratuur die eenmalig in een speciale paperback-editie wordt uitgegeven en te koop is
voor een klein prijsje. Zo komen de mooiste boeken binnen handbereik van alle kinderen en
kunnen ze een eigen boekenplankje aanleggen. De actie wordt dit jaar voor de zevende keer
gehouden. Eerdere jaren verschenen onder andere Koning van Katoren van Jan Terlouw, Achtste-
groepers huilen niet van Jacques Vriens en De brief voor de koning van Tonke Dragt.

Het jeugdboek van 2023 wordt Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon. Vanaf 10 februari is deze
klassieker te koop voor slechts € 2,99 per stuk! Wrow!

Over het boek
Dolfje Weerwolfje is het eerste boek van de inmiddels 25-delige serie over een jongetje dat bij
volle maan in een weerwolfje verandert. Geschreven door één van de bekendste en meest
geliefde kinderboekenschrijvers van Nederland: Paul van Loon.

Dolfje Weerwolfje is ook een boek met een boodschap. Accepteer jezelf zoals je bent, en
anderen zoals zij zijn. Wij roepen dan ook iedereen op om ervoor te zorgen dat ieder kind in
Nederland in februari Dolfje Weerwolfje krijgt. Én leest.

Dolfje Weerwolfje in de boekhandel:
Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon zal verschijnen in een full colour-uitgave met illustraties van
Hugo van Look. Deze uitgave is vanaf 10 februari in alle Nederlandse boekhandels verkrijgbaar
voor maar € 2,99.

GEEF EEN BOEK CADEAU



BELANGRIJKE DATA

Leerling In Beeld toetsen (in deze periode)
Studiedag vrijdag 27-01-2023 
Studiedag maandag 13-02-2023 
Carnavalsviering 17-02-2023
Vrije vrijdagmiddag 17-02-2023
Voorjaarsvakantie (incl. Carnaval) 18-02-2023 t/m 26-02-2023 

Hoofdluiscontrole in de week van 27-02-2023 t/m  03-03-2023
Inloop week in de week van 27-02-2023 t/m 03-03-2023 (voor de groepen 1 t/m 3) 
 


