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Integraal Kind Centrum  

Het Drieluik-De Vlindertuin 

 

Wij willen alle jarigen alvast van 

harte feliciteren. 

Wij hopen dat jullie een hele 

leuke verjaardag hebben: maak er 

een hele gezellige dag van!  

Ot en Sienpad 3   Telefoon: 026 – 3253196 

6852 EG Huissen   Email: drieluik@delinge.nl 

Postbus 92   Website: www.dalton-drieluik.nl 

6850 AB Huissen   Facebook: HetDrieluik  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief nummer 19, 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA… 

Ma. 03-07-2017 

Deze week 

rapport- 

gesprekken 

 

Brenda afwezig 

Di. 04-07-2017 

 

Wo.05-07-2017 

Brenda afwezig 

 

 

Do. 06-07-2017 

 

 

 

 

 

Martijn ambulant 

Vr. 07-07-2017 

 
 

 

 

 

Martijn ambulant 

Ma. 10-07-2017 

Schoolreisje 

 

Di. 11-07-2017 

9.00u groepswissel 

Wo.12-07-2017 

Musical groep 8 

 

 

 

 

 

Do. 13-07-2017 

Presentatie 

danslessen 

 

 

 

 

 

 

Martijn ambulant 

Vr. 14-07-2017 

Nieuwsbrief 20 

komt uit. 

 

Uitzwaaien groep 8 

 

12.00u vakantie!!! 

 

Martijn ambulant 

JARIGEN  
JULI   Groep 

4 Bo Peters (2008) 5/6 

5 Leander Rikken (2010) 3/4 

12 Kyara Vlootman (2008) 5/6 

14 Bram Welles (2008) 5/6 

15 Kyara de Vos (2005) 8 

 
 

 
 

   

mailto:drieluik@delinge.nl
http://www.dalton-drieluik.nl/


Nieuwsbrief schooljaar 2016-2017  
 

2 

 

SCHOOLREISJE 

Maandag 10 juli is het zover, we gaan op schoolreisje! 

In alle groepen is het vervoer geregeld. Nog even de puntjes op de i. 

De groepen 1 t/m 4 gaan naar de “De blije Dries” in Wijchen. 

Hier is veel waterpret. Als het mooi weer is mogen de kinderen zwemkleding en een handdoek 

meenemen. Een stel droge kleren is handig. Dit laatste ook als het niet zo warm is! 

Kinderen krijgen drinken, friet en een ijsje. Een extra pakje drinken en een koek is wel aan te 

raden. Liever geen zakken met snoep. 

Alle ouders die rijden mogen mee het park in. U kunt ook alleen halen en brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepen 5 t/m 8 gaan naar “Wunderland Kalkar” in Kalkar (Duitsland) 

Kinderen moeten die dag een kopie van ID-kaart of paspoort meenemen.  

Graag de kopie vooraf bij de leerkracht inleveren.  

In dit park kunnen de kinderen gratis friet en ijs eten en limonade drinken. Wat extra fruit 

of een koek mogen de kinderen zelf meenemen. Ook voor de bovenbouw liever geen zakken 

snoep. Rij-ouders mogen mee het park in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide parken zijn om 10.00 uur open. We verwachten de kinderen om 9.00 uur op school. 

De bovenbouwgroepen vertrekken dan zo snel mogelijk. De onderbouwgroepen vertrekken om 

9.15 uur. 

 

De bovenbouwgroepen vertrekken om 16.00 uur uit Kalkar en zullen tussen 16.45 uur en 

17.00uur weer op school zijn. 

De onderbouwgroepen vertrekken om 14.30 uur uit Wijchen en zijn rond 15.00 uur weer 

op school. 

 

We hopen op mooi weer! 

 

Groet De schoolreiscommissie  
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LAATSTE SCHOOLWEEK 
 

Nog 1 week en dan is de 

laatste schoolweek alweer 

aangebroken. En dat blijft 

toch altijd weer een 

bijzondere week. Om u als 

ouders maar zeker ook de 

kinderen vast in de sfeer te 

brengen van afsluitweek 

komt er in de school een 

poster te hangen. --------- 

 

Zoals u hierboven heeft 

kunnen lezen gaan we  

’s maandags op schoolreis. 

Dinsdags is de groepswissel. 

Alle kinderen gaan tussen 

9.00u en 10.00u een kijkje 

nemen in de nieuwe klas met 

de nieuwe leerkracht. 

Daarnaast zijn dinsdag de 

laatste danslessen.  

 

Woensdagochtend gaan de 

kinderen van groep 3 t/m 7 

kijken bij de eindmusical van 

groep 8 in theater Kees.  

 

Wegens succes 

geprolongeerd……… de 

“alles-mag-als-het-maar-leuk-is-dag!!!” Vorig jaar hebben we deze dag voor het eerst 

geïntroduceerd op de laatste donderdag van het jaar. Dit was toen een groot succes. De 

klassen worden deze dag opgeruimd en gepoetst maar daarnaast mogen de kinderen zelf 

kiezen wat ze willen doen. Spelletjes van thuis, spelletjes van school, buiten spelen, spelen in 

andere klassen, film kijken…… (vrijwel) alles mag………ALS het maar voor iedereen leuk is! 

Deze donderdag sluiten we af met een presentatie van onze danslessen in de gymzaal van 

de Brink. U bent als ouder van harte welkom om te komen kijken wat de kinderen hebben 

gedaan tijdens de danslessen op dinsdag. De afsluiting vindt plaats tussen 13.15u en 

14.15u. 

 

Vrijdag is de allerlaatste schooldag van dit schooljaar. Deze dag nemen we afscheid van 

groep 8. Om 10.15u zullen we met de hele school de kinderen uit groep 8 uitzwaaien op het 

bovenbouwplein. De worden dan met een kruiwagen de school uit gereden en gaan dan onder 

de erehaag door richting de poort van de school. Daarnaast nemen we deze ochtend ook 

afscheid in de klas van de meester of juf. En dan……… om 12.00u ………… VAKANTIE!!!! 
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NIEUWE KLEUTERS 

Het schooljaar is bijna ten einde. Terwijl alles in het teken staat van afronden zijn wij als 

team van ons IKC ook al druk bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Zoals u 

inmiddels weet zijn de groepsindelingen bekend, weten we welke leerkrachten volgend jaar in 

welke groepen staan en worden de leerlinglijsten compleet gemaakt.  

Met trots kunnen we zeggen dat er na de zomervakantie 16 “nieuwe” kleuters zullen starten 

op ons IKC. Dat maakt dat we met 35 kleuters het schooljaar beginnen, verdeeld over twee 

groepen.  

Kian, Yahya, Dylan, Abdullah, Maud, Zoë, Benjamin, Jenny, Joris, Tony, Mila, Rama, Damian, 

Jasper, Mats en Asmaa….. Welkom op IKC Het Drieluik – De Vlindertuin.  

 

WEBSITE EN FACEBOOK 

Neem eens een kijkje op de website van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin en onze facebook 

pagina. Op de website is ook altijd een actuele agenda te vinden.  

Check: www.dalton-drieluik.nl en www.facebook.com/HetDrieluik/  !!   

 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 
De laatste infobrief komt uit op vrijdag 14 juli 2017. 

http://www.dalton-drieluik.nll/
https://www.facebook.com/HetDrieluik/

