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Vervanging
In het nieuwe schooljaar hebben we 2 dagen intern inval kunnen regelen. Wij zijn blij dat we altijd
een beroep mogen doen op Helma en Alice, die afgelopen schooljaar met pensioen zijn gegaan.

Inschrijven kinderen geboren in 2019
Alle kinderen geboren in 2019 worden dit kalenderjaar drie jaar. Dit betekent dat sommige
kinderen volgend schooljaar (2022-2023) al zullen starten op De Snip. Ik zou u willen vragen om
alle broertjes en zusjes, die geboren zijn in 2019, alvast in te schrijven. U kunt hiervoor contact
opnemen met Kim Monen-Snelders via k.snelders@stichtingsurplus.nl. U kunt het
inschrijfformulier per mail ontvangen en retour sturen. Ook is het mogelijk dat wij het
inschrijfformulier op papier meegeven aan uw zoon/ dochter, die al op De Snip zit.

Hee� u nog geen kinderen op De Snip, maar wilt u uw zoon/ dochter uit 2019 wel graag
inschrijven? Dan kunt u altijd contact opnemen voor een rondleiding. Deze vinden op dit moment
na schooltijd plaats i.v.m. de huidige maatregelen.

IEP-toetsen
Vanaf maandag 17 januari wordt in groep 3 t/m 8 gestart met de afname van de IEP-toetsen. Voor
het afnemen van de toetsen gebruiken we een periode van drie weken. Wij willen u vragen om zo
min mogelijk afspraken (denk aan tandarts, dokter etc.) in de ochtend onder schooltijd te plannen.

De laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de volgmapgesprekken plaats en op vrijdag 11
februari krijgen de kinderen hun volgmap mee naar huis. In welke vorm de gesprekken gevoerd
zullen worden is op dit moment nog onzeker, gezien de huidige maatregelen.

Verkeersexamen groep 7: hulpouders gezocht
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die samen met andere ouders van De Snip, De Mient en
De Sint Antoniusschool het praktische verkeersexamen van groep 7 willen begeleiden. Het
verkeersexamen vindt plaats in mei 2022. De exacte datum volgt nog. Voor meer informatie of om
u op te geven kunt u contact opnemen met Brenda Lucas, via brendalucas@ziggo.nl.

Bijlagen
In de bijlage vindt u:
- vanuit gemeente Hollands Kroon informatie over het ʻscheidingsplein .̓ Wanneer mensen uit elkaar
gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Een onrustige en onzekere periode waarin er veel
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geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Met dit
scheidingsplein hopen wij u in deze periode te steunen door het geven van informatie, advies en
ondersteuning. Ook is er een mogelijkheid om een vraag te stellen aan het wijkteam. De behoe�e
aan informatie van (ex)partners, kinderen/jongeren, betrokkenen en professionals is verschillend.
- vanuit het wijkteam Incluzio Hollands Kroon informatie over groepstrainingen voor volwassenen
en kinderen.

Belangrijke data
* 18 januari: Wethouder maakt bedrag spaarpaal bekend om 13.45u.
* 24 januari: Audit op De Snip (interne kwaliteitsmeting)

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 27 januari.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


