Nieuwsbrief 28 30 maart 2022
Kleuterplein wordt groener
Deze week is er een begin gemaakt met het groener
maken van het kleuterplein.
Stoeptegels maken plaats voor struiken, kruiden
en bloeiende planten. Groene pleinen bevorderen
het speelplezier van kinderen, het daagt ze uit en geeft rust.
De aanleg gebeurt in 3 fases en als het plein klaar is,
hebben we straks een “natuurlijkere” speelplek voor
de kinderen waarin iedere dag iets anders te ontdekken valt.

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”.

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?

Samenspel op Maat.
Een ochtend in de week, samen spelen met je dreumes en in contact komen met andere
ouders. Spreekt dit je aan? Doe dan gezellig mee! Vanaf 4 april begeleiden de KomKids
Pedagogisch Professionals, op 6 verschillende KomKids-locaties in Schiedam, kinderen van
1,5 tot 2,5 jaar en hun ouders bij uiteenlopende samenspel-activiteiten. Ga naar
www.komkids.nl voor meer info.

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

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 6 juni

-

Pinksteren

Vrijdag 17 juni

-

studiedag

Maandag 27 juni

-

studiedag

Donderdag 7 juli tot en met vrijdag 19 augustus

-

zomervakantie

