
           
 

NIEUWS VAN HET IKC  
 
Spaar mee voor de IKC-bieb! 
 
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het 
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met jullie en de 
kinderen onze IKC-bibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! 
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
• Je koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en 

levert de kassabon in op school. 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op het IKC. Wij leveren de kassabonnen in bij een 

Bruna winkel. 
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en het IKC ontvangt een waardebon. 
• Het IKC mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken in een Bruna-winkel. 
 
Wij hopen dat jullie samen met de kinderen meedoen, want leesplezier creëren we samen! 

 

 
NIEUWS VAN HET PEUTERPLEIN 
 
Even voorstellen 

 

Mijn naam is Dorien Nolten-Bottema. Ik ben 21 jaar en ik woon in Duiven samen 

met mijn man. Op woensdag, donderdag en vrijdag loop ik stage op de 

dagopvang de Pimpelmees en af en toe op de Roodborst. Ik studeer 

Pedagogisch Medewerker niveau 3 aan het Astrum College in Velp. Afgelopen 

schooljaar heb ik ook stage gelopen op de Pimpelmees. Ik heb het daar erg 

naar mijn zin gehad, daarom heb ik er voor gekozen om mijn laatste jaar stage 

ook bij zonnekinderen te doen.  

 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Reminder: staking 5 oktober 
 
Even een reminder. Op donderdag 5 oktober zijn we dicht vanwege de landelijke staking in het 
basisonderwijs. Inzet van de actie is een salaris dat gelijk is aan docenten in het voortgezet onderwijs 
(dezelfde taken en verantwoordelijkheden) en verlaging van de werkdruk. Willen jullie er rekening mee 
houden dat jullie zelf op deze dag opvang moet regelen? De BSO is de hele dag geopend voor 
ouders/kinderen die bij Zonnekinderen staan ingeschreven.  
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Kennismakingsgesprekken 
 
De komende weken vinden weer de kennismakingsgesprekken plaats, ook wel de keer-om-
gesprekken genaamd. De intekenlijsten hangen op de deur van de lokalen.  
 

Fietscontrole groep 4 t/m 8  
 
Op dinsdag 3 oktober worden de fietsen van de kinderen van de groepen 4 t/m 8 weer gecontroleerd 
op verlichting. Dus, allemaal op de fiets komen! 
 

Muziekmethode Zing 
 
Hier een berichtje van de vakleerkracht muziek Juliette. Jullie kind heeft onlangs een brief 
meegekregen met de inloggegevens voor de kidspagina van onze digitale muziekmethode: 123ZING. 
Op deze pagina zet ik liedjes voor alle groepen klaar die in de les behandeld zijn. Deze veranderen 
om de 2 weken. Zo kan iedereen de liedjes thuis blijven zingen en nog meer plezier beleven aan 
muziek. Veel plezier! 
 
Hartelijk groet, Juliette 
 

Belangrijke data 
 
Vanaf 2 oktober  : Kennismakingsgesprekken (zie intekenlijsten)  
3 oktober  : Fietscontrole groep 4 t/m 8 (verlichting) 
4 oktober  : Start Kinderboekenweek 
4 oktober  : Spelletjesochtend groep 1-2 
5 oktober  : Staking basisonderwijs 
16 t/m 20 oktober : Herfstvakantie   
 
 

Namens het IKC-team 
Wim Oosterman 
 
 


