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      maart 

Wist u dat…. 
……..juf Marloes in blijde verwachting is van haar 2e kindje. 
....... wij haar een hele fijne zwangerschap wensen. 
....... de vervanging al geregeld is (zie verderop in deze nieuwsbrief). 

...... er na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt.   
 

 Welkom 

 
Deze maand komen Evi Voesten en Finn Gramser bij juffrouw Anne in de groep. Wij wensen hen 
een fijne schooltijd toe bij ons op ’t Kendelke. 

 

Jarig 
Deze maand zijn onze poetshulp Karin (4-3) en meester Harrie (20-3) jarig. Alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.  
 

Visie 
Zoals u wellicht nog weet, heeft het team van ’t Kendelke vorig jaar de visie op onderwijs opnieuw vastgesteld.  
Ons motto hierbij is ‘Samen ontwikkelen naar de toekomst’. Het onderwijs op ’t Kendelke is in 
ontwikkeling. Samen met de MR willen wij u als ouder(s)/ verzorger(s) informeren over waarom 
we het onderwijs verder gaan ontwikkelen en hoe dat er dan uit zal gaan zien.  
Maakt u ook uw agenda leeg om op maandag 30 maart om 19.00 uur aanwezig te zijn?  

 

Vakantierooster 2020-2021 

Start schooljaar  maandag 24 augustus 2020 
Herfstvakantie   ma. 19 t/m vr. 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  ma. 21 dec. 2020 t/m vr. 1 jan. 2021 
Carnavalsvakantie ma. 15 t/m vr. 19 febr. 2021 
Tweede Paasdag ma. 5 april 2021 
Koningsdag  di. 27 april 2021 
Meivakantie  ma. 3 mei t/m vr. 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag ma. 24 mei 2021 
Zomervakantie  ma. 19 juli t/m vr. 27 aug. 2021 
 
De studiedagen van het schooljaar 2020-2021 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra wij die weten, zullen we u 
hierover informeren.  
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Zwangerschapsnieuws 
Juf Marloes is in verwachting van haar tweede kindje. Na de meivakantie zal juf Marloes met 
zwangerschapsverlof gaan. De periode van de meivakantie tot de zomervakantie zal juf 
Marloes Holtermans op woensdag en donderdag de vervanging in groep 3 op zich nemen en op 
vrijdag meester Mike in groep 8 vervangen. Op vrijdag zal juf Nicole in groep 3 zijn (net als op 
maandag en dinsdag).  

Juf Marloes Holtermans heeft tot de kerstvakantie haar LIO stage in groep 8 gedaan, naast meester Mike. We zijn erg 
blij dat zij het zwangerschapsverlof van juf Marloes wil vervangen! 

 

 

Nieuwe methodiek 

Al enkele schooljaren werken wij thematisch. Dat betekent dat wij aansluiten bij ons taalthema 
en daaromheen bedenken wij de wereldoriëntatie- en expressielessen. Tot nu toe bedachten 
wij deze lessen zelf, rekening houdend met de kerndoelen die er voor de diverse vakgebieden 
zijn. 
We gaan na de carnavalsvakantie IPC uitproberen. Dit is een methodiek die ons helpt bij de 
invulling van het thematisch werken. IPC heeft ongeveer 100 verschillende thema’s die ieder 
jaar weer up-to-date gehouden worden, maar ook aangevuld worden met nieuwe thema’s. 

Ook het onderzoekend en ontdekkend leren is hierin verwerkt. Zij gaan niet alleen uit van kennis, maar juist ook van 
vaardigheden. 
Iedere bouw (onderbouw groep 1 t/m 3, middenbouw groep 4 t/m 6 en bovenbouw groep 7-8) gaat een thema 
uitvoeren. We doen dit samen zodat zowel de leerkrachten als de leerlingen van en met elkaar kunnen leren. Na 
deze periode (meivakantie) gaan we bekijken of deze methodiek bij onze manier van lesgeven past. 
Mocht je hier meer informatie over willen lezen, kijk dan gerust op hun website: http://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-
het-ipc  
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