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Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. De leerlingen hadden een studiedag en wij zijn
met het (bijna) voltallige team van ons IKC naar de nationale onderwijs tentoonstelling
afgereisd. Kort gezegd, de NOT.  Dit is een vakbeurs voor professionals in het primair, voortgezet
en middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens de beurs wordt door honderden exposanten informatie
gegeven over allerlei dingen die te maken hebben met onderwijs.
De beurs werd georganiseerd in de jaarbeurshallen te Utrecht, dus met auto's en de
zonnekinderen bus zijn we die kant op gegaan. Alle juffen en meesters samen vanaf de park &
ride op naar de jaarbeurshallen en vanaf daar konden we rond op de beurs. 
We hebben er flink wat inspiratie opgedaan. Zo stonden er vele leuke, gezellige, sportieve en
informatieve stands van exposanten die ons hebben laten kennis maken met allerlei nieuw
materiaal en methodes. 
Ook konden wij lezingen volgen in de zogenoemde onderwijsruimten. De lezingen werden heel
breed aangeboden, van ICT in de klas, tot inzichten over reken- en lees onderwijs tot Carlo
Boszhart die een musical masterclass gaf. Kortom, voor ieder wat wils! 
We hebben afgesloten met een lekker diner en gingen daarna voldaan en 
geïnspireerd huiswaarts.                                                

https://wikikids.nl/Vakbeurs
https://wikikids.nl/Professional
https://wikikids.nl/Basisonderwijs
https://wikikids.nl/Voortgezet_onderwijs
https://wikikids.nl/Middelbaar_beroepsonderwijs
https://wikikids.nl/Exposant
https://wikikids.nl/Onderwijs
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CARNAVAL 2023 ALAAF!! Het is bijna zover. Het Carnavalsfeest op ons IKC. De ramen zien er al
feestelijk uit en in het gebouw heeft de ouderraad de gangen weer mooi versierd en komen we
alvast een beetje in Carnavalsstemming.   
 
In de week van het carnavalsfeest zijn er ook wat festiviteiten om rekening mee te houden:  
> Woensdag 15 februari is het 'gekke-haren'dag bij ons in het IKC. Deze dag mogen de
kinderen met 'gekke-haren' naar school komen. 
(Wij hebben eventueel op school gekleurde spuitbussen om de haren mee te kleuren. Als u niet
wilt dat u kind wordt gekleurd geef dit dan even door aan de groepsleerkracht.) 
 
> Donderdag 16 februari: is het pyjama/onesiedag. Uw kind mag deze dag in de pyjama of
onesie naar school komen. 
 
> Vrijdagochtend 17 februari is het Carnavalsfeest en mogen de kinderen verkleed naar school
komen. Er is een gezamenlijke opening om 8:40 uur op het grote plein. U kunt vanachter het hek
meekijken. (de ouders die op het schoolplein staan zijn van de ouderraad) 
 
Tijdens deze ochtend gaat elke klas hun eigen "praalwagen" maken. De raad van 11 wordt
gevormd door kinderen uit groep 8 en de prins en prinses zijn ook weer van de partij. Voor deze
ochtend vragen we u om een 10-uurtje mee te geven. Aangezien we er een feestelijke dag van
maken, hoeft er niet persé groenten of fruit mee, maar mag bijvoorbeeld een koek ook. Wij
verzoeken u de kinderen geen confetti, serpentines en speelgoedwapens mee te laten
nemen. 
Rond 11:15 uur kunt u de praalwagens komen bewonderen in de optocht die wij gaan lopen rond
de school en in het winkelcentrum. Het zou leuk zijn u ergens langs de route te zien. 
Om ongeveer 12.00 uur (we kunnen iets uitlopen door de optocht) zijn de kinderen vrij en start de
voorjaarsvakantie. 

 

CARNAVAL

!! ROUTE OPTOCHT !!
 

 Vanaf het grote plein het bruggetje over, rechts
langs de vijver en dan oversteken richting Hema in

de Elshofpassage. In de passage linksaf richting Etos
en dan bij Zeeman naar buiten. Rechtsaf richting

brasserie 'een mooie dag'. Over het plein langs Lidl
en Calamita. Dan via Holiday naar de oversteek

richting IKC-Remigius. We lopen over het plein weer
naar de tafeltennistafel voor de prijsuitreiking.  

 
Bij regen is er helaas geen optocht mogelijk. Dan

wordt er een mini-optocht binnen ons gebouw
gehouden. Binnen kunnen er geen ouders aanwezig

zijn bij de optocht.
 



Met groep 7A hebben we in december 2022 en januari 2023 voor veiligheid.nl een les over
vuurwerk uitgeprobeerd. De kinderen moesten een enquête vooraf en achteraf invullen. Verder
zat er een huiswerkopdracht bij en een leuke quiz. Het was zeer leerzaam en leuk om te doen.
Als bedankje heeft de groep voor een leuk bedrag nieuwe boeken voor in de groep mogen
uitkiezen. Onder andere de Harry Potter serie, juf Braaksel, de Gorgels en de nieuwste Dagboek
van een muts zijn uitgekozen.

NIEUWE BOEKEN

PENMAATJES CURAÇAO
Eind december kreeg groep 4b en een
aantal leerlingen van groep 4a wel heel
bijzondere post! 
Iedere leerling kreeg een brief uit
Curaçao. Wat een verrassing was dat. We
zijn direct in actie gekomen en zijn de
afgelopen weken druk bezig geweest om
een mooie brief terug te schrijven naar
ons penmaatje. Afgelopen donderdag
hebben we met de klas de brieven op de
post gedaan. We zijn benieuwd hoe lang
de brieven erover doen om in Curaçao
aan te komen…



Studiedag maandag 13-02-2023
Rapport 1 15-02-2023 
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) 
 

AGENDA

REMINDER
Mocht het rapport van uw zoon of dochter nog thuis

liggen, deze dan graag z.s.m. meegeven naar school. 
Hartelijk dank




