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NIEUWSBRIEF
IKC 'T BOSSCHE HART

Voorwoord

Vragenlijst

Beste ouders/verzorgers,

Heeft u de vragenlijst over het
online onderwijs al ingevuld?
Dat kan nog een paar dagen.
Alvast bedankt! Met uw mening
kunnen wij ons aanbod
verbeteren!
link naar de vragenlijst

Samen krijgen we het voor elkaar!
Ook in deze Corona-tijd.
Samen met 't Toverbosch, 't
Hummelbosch en Basisschool 't Bossche
Hart verzorgen we de noodopvang en
houden we online contact. In deze
nieuwsbrief stelt een nieuwe
pedagogisch medewerker van 't
Hummelbosch zich voor, is er nieuws
vanuit 't Toverbosch, de basisschool en
ook vanuit de bibliotheek. Daarnaast
willen we namens de Stichting
Kinderfeesten Bosschenhoofd een
oproep voor nieuwe vrijwilligers doen.
Veel leesplezier!

Helaas gaat de
plantjesmarkt op
school dit jaar
vanwege Corona
niet door

't Hummelboschnieuws
Hallo allemaal,
Graag stel ik me even voor aan jullie.
Ik ben Sarissa van Alphen en ben sinds
1 januari van dit jaar 1 dag werkzaam bij
peuteropvang Hummelbosch.
Ik ben nu anderhalf jaar werkzaam binnen
Spelen = Leren en werk de andere dagen
van de week bij peuteropvang De Fonkeling in Oudenbosch.
Voor spelen = Leren ben ik de pedagogisch coach en verzorg
ik sinds kort ook de VVE trainingen.
Het is lastig om iedereen snel te leren kennen in deze
lockdown, daarom hoop ik dat we snel weer iedereen "echt"
mogen zien en spreken.
Tot ziens!

't Toverboschnieuws
Woensdag 20 januari heeft het
kinderdagverblijf online de nationale
voorleesweek geopend. De juffen (en
kindjes) vonden het fijn elkaar op
deze manier weer even te zien!
Aankomende donderdag (28-01)
zien we elkaar weer online, de
kinderen gaan samen met juf Nancy
en juf Sanne liedjes zingen.
We kijken hier enorm naar uit!
In de tussentijd zitten wij natuurlijk niet
stil. Juf Debby is druk aan de klus om
de vide nog gezelliger te maken voor
alle bso'ers! Hopelijk kunnen jullie hier
snel weer spelen!
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Ervan uitgaande dat de
basisscholen en kinderopvang weer
open mogen,
willen we jullie vragen de bezetting
voor de BSO in de carnavalsvakantie
door te geven via KOVnet.
Bij voorbaat dank!
De juffen van BSO 't Toverbosch

't Bossche Hart nieuws
Als de kinderen niet naar school mogen komen, dan komen
de meesters en juffen toch bij jullie langs! Vorige week zijn
door het team persoonlijk extra materialen thuisbezorgd.
En bij groep 3 kwam de juf zelfs nog een keertje om jullie
letterdiploma langs te brengen. Fijn om jullie weer even
gezien te hebben!

De kinderen uit groep 3 hadden feest. Zij kennen alle
letters, superknap van jullie!

Bibliotheeknieuws
Tijdens de nationale voorleesdagen staat het boek Coco kan het!
Centraal.
Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen.
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt. Maar als
het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is
Coco klaar om haar vleugels uit te slaan?
Oproep aan de ouders met kinderen tussen de 0-7 jaar:
Wat kan jij heel goed?? Laat dit zien op een foto die je kan mailen
naar: m.vanbezooijen@bibliotheekwb.nl
Uit de inzendingen worden de leukste/knapste/beste top 5 gekozen.
En zij kunnen een prijs winnen! Als u de foto opstuurt geeft u
toestemming om deze ook te plaatsen op de site en/of social media
kanalen. Geef ook op in welke vestiging u de prijs zou kunnen komen
ophalen!
De inzendingen kunnen gemaild worden tussen 18 januari en 5
februari. De prijs winnaar wordt dinsdag 9 februari bekend gemaakt.
Succes en veel plezier

