Nieuwsbrief 27 23 maart 2022
Geen coronamaatregelen meer.
Ouders mogen weer de school in, maar voor de kleuters geldt nog het volgende rooster:
Groep 1 / 2 A
Groep 1 / 2 B
Groep 1 / 2 C

Ouders welkom op maandag en vrijdag, ingang witte nooddeur
Ouders welkom op dinsdag en donderdag, ingang witte nooddeur
Ouders welkom op dinsdag en donderdag, hoofdingang

Alle ouders, heel erg bedankt voor uw medewerking in de afgelopen “coronatijd”.

Kom naar het kinderkledingruilfeest!
Voor wie: kinderen van 4 t/m 13 jaar
Wanneer: woensdag 30 maart
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Wennekerpand, Vijgensteeg 2 in Schiedam
Wat is er te doen:
- een kledingmarkt waar je gratis een nieuwe (tweedehands) outfit scoort
- een team van visagisten en stylisten
- catwalk & fotoshoots
- knutseluitdagingen

Gymmen
De kinderen gymmen in gymkleding. Dit betekent in een sportbroekje, shirt en gymschoenen
(niet met zwarte zolen). Na de gym wordt er nog niet gedoucht. Helpt u uw kind eraan
herinneren dat zij de juiste kleding en (passende) schoenen meenemen?

De ouderkamer.
Iedere maandag, vanaf 9.00 uur, is er op het Kleurrijk de ouderkamer voor ouders van Het
Kleurrijk.
In de ouderkamer:
•
•
•
•
•

Worden ouders geïnformeerd over het opvoedings- en onderwijsondersteunend
gedrag
Praten ouders met elkaar over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en
delen ervaringen
Worden ouders gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten op school
Krijgen ouders informatie over school en de Nederlandse taalles
Worden informatiebijeenkomsten en workshops met professionals georganiseerd op
het gebied van onderwijs en opvoeding, zoals een diëtist, logopedist of
gezinsspecialist
Iedereen is van harte welkom!

Vakanties en vrije dagen dit schooljaar.
Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april

–

paasvakantie

Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei

–

meivakantie

Vrijdag 17 juni

-

studiedag

Maandag 27 juni

-

studiedag

Donderdag 7 juli tot en met vrijdag 19 augustus

-

zomervakantie

