
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 
 
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Wij vragen uw aandacht voor de Nieuwsbrief van april 2019.  
 
Het is dit keer een hele korte nieuwsbrief geworden, waarschijnlijk omdat we in maart al heel 
veel hebben verteld. 
 
Allereerst een terugblik op de “open dag”. Het is een goed bezochte ochtend geworden. Dit 
heeft ook geleid tot een aantal nieuwe inschrijvingen. Hierdoor zitten we voor komend 
schooljaar vol, ook in de hogere leerjaren is er eigenlijk geen plek meer voor nieuwe 
leerlingen. Ook voor het schooljaar 2020-2021 zitten we eigenlijk alweer vol en is er nog heel 
beperkt plek. 
Het is dus echt raadzaam kinderen aan te melden voordat ze 2 jaar worden. Dit om 
teleurstellingen te voorkomen. 
 
De nieuwbouwplannen: Veel merken we hier nog niet van, maar ik kan u melden dat de 
aanbesteding van de opdracht richting de architecten momenteel loopt. Het is de bedoeling 
om na de zomervakantie de eerste tekeningen klaar te hebben. De Ploeg komt (net als nu) 
met het hele IKC in een eigen gebouw op een eigen locatie naast het gebouw van De Marke. 
  
Kledingactie 
 
De kledingactie ”Bag 2 School” gaat na de meivakantie van start. We bevelen deze 
nogmaals van harte bij u aan. In de volgende nieuwsbrief hopen we te kunnen vertellen 
hoeveel de actie heeft opgeleverd en ook waaraan we het geld gaan besteden. 
 
Nieuws van het Kinderdagverblijf 
  
En dan is het eindelijk lente en spelen we weer meer buiten in onze heerlijke tuin.  
Af en toe kunnen we al zonder jas.  
Zo langzamerhand moeten we bij het eerst zonnetje de kinderen weer goed beschermen 
tegen de zon en smeren we de kinderen goed in.  
De week van 15 april stond in het teken van de Zonnetjesweek.  
Tijdens de Zonnetjesweek van het Huidfonds maakten de kinderen van 0-4 jaar op een 
speelse, positieve manier kennis met de functie van de zon en bescherming tegen Uv-
straling. Bijvoorbeeld door middel van het insmeerliedje: ‘In de zonneschijn’.  
Het insmeerliedje zing je op de melodie van ‘In de maneschijn’  
  
In de zonneschijn, in de zonneschijn.  
Smeren wij ons in om beschermd te zijn.  
En we smeren hier en we smeren daar.  
Eerst wat op je neusje en dan wat op je wang,  
En ook op je beentjes die wachten al zo lang.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ik smeer mij in, jij smeert je in.  
Als we smeren denk dan ook nog aan je kin.  
En dat is leuk, ja dat is fijn.   
Samen smeren wij dat is een groot festijn.   

  

  
 
 
Team KDV De Ploeg                                                                                                    

Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand.   

 

WIJ WENSEN JULLIE GOEDE PAASDAGEN EN EEN HELE FIJNE VAKANTIE! 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het hele team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  


