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IKC Het Drieluik

WIST U DAT?
-Meester Martijn
vorige week drie
dagen afwezig was
voor curriculum.nu

26 maart

27 maart

28 maart

29 maart

30 maart

-Hij de bouwstenen
gaat leveren voor de
nieuwe kerndoelen
van Mens &
Maatschappij.
-Hij daar zijn
ervaring en kennis
over het werken met
4x wijzer daar zeker
gaat meenemen.

Paaslunch en
viering
Lily middag
aanwezig

Lily middag
aanwezig

Lily ochtend
aanwezig

Lily ochtend
aanwezig

Lily middag
aanwezig

2 april

3 april

4 april

5 april

6 april

Tweede
paasdag vrij

Nieuwsbrief 14
komt uit!

Groepen 1/2
naar
konijnenpad

Verjaardagskalender!
MAART
26
31
APRIL
1
2
4

Timme Kasper (2008)
Mare Keus (2009)
Hilde van Sloten (2009)
Tigo Visser (2007)
Kyano de Vos (2013)

Groep
6
4/5
Groep
4/5
7/8
1/2A

-vanaf dit weekend
de resultaten (de
visie) van de eerste
driedaagse te lezen
is op
www.curriculum.nu
-hij altijd benieuwd
naar reacties van
ouders over dit
visiestuk. (mailen
kan naar
m.vanvuuren@deling
e.nl
-Vandaag alle
kinderen bezig zijn
geweest met de
voorbereiding op de
paaslunch volgende
week.
-u daarover in een
aparte mail wordt
geinformeerd.
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Wandelen voor water was een groot succes!
Gister hebben alle groepen van het Drieluik meegedaan aan wandelen voor water. Het was een groot
succes. Gelukkig waren de weergoden ons ook goed gezind. De kinderen hebben enorm hun best gedaan
om sponsors te vinden voor het goede doel. Aan het eind van de middag heeft Lily op het plein het
totaalbedrag bekend gemaakt. Samen met een aanvulling van de stichting Wilde ganzen en de Rotary
hebben we een bedrag opgehaald van 6000,Daar zijn we enorm trots op!
Alle kinderen en sponsors bedankt! Ook de ouders die hebben geholpen en meegelopen tijdens de
wandeling, bedankt!

Verbouwing
Zoals u wellicht heeft gezien wordt er al hard
gewerkt op onze óude vertrouwde locatie van
het Drieluik. De vloeren zijn verwijderd, en
de sloop en bouwwerkzaamheden bij de
nieuwe hoofdingang zijn in volle gang.
Dit brengt soms nog wel wat geluidsoverlast
met zich mee. Gelukkig zijn kinderen en
leerkrachten flexibel en proberen we in goed
overleg alle overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Verkeersveiligheid
Helaas merken we dat sinds de verhuizing er
steeds meer auto’s het Ot en Sienpad oprijden
na 8.00u ’s ochtends. Ook in de nieuwe situatie
blijft het inrij verbod van kracht. We begrijpen
dat het een stukje verder lopen is vanaf de
parkeerplaats. Maar graag willen we de
veiligheid voor al onze kinderen waarborgen en
willen we iedereen vragen echt te parkeren aan
de wagenweg en de laatste meters te voet af te
leggen. Alvast bedankt voor het begrip.
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