UN1EK INLOOPWEEK
15 t/m 19 oktober 2018
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober vindt voor de eerste keer de UN1EK inloopweek plaats.
Bent u nieuwsgierig naar opvang en onderwijs? Zoekt u een school, IKC of opvanglocatie voor uw
kind? Of bent u nieuwsgierig naar de vacatures bij UN1EK?
Tijdens de inloopweek worden er op alle locaties van UN1EK activiteiten georganiseerd om u een
kijkje te geven!
Ook op IKC Het Spectrum zetten wij onze deuren open voor ouders, vriendjes en vriendinnen,
toekomstige collega’s en andere mensen die geïnteresseerd zijn in onderwijs en opvang!
Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten.

Maandag
15
oktober
Dinsdag

Wilhelminastraat 19
Groep 1 t/m 4

Boslaan 1
Groep 5 t/m 8

Groep 1 en 2
Buitenles; tijdens de buitenspeeltijden

Groep 5: van 08.40 - 09.00u
Inloopkwartier voor ouders
Groep 6: van 08.40 - 09.00u
Inloopkwartier voor ouders

Groep 1 en 2
Buitenles; tijdens de buitenspeeltijden

Groep 5: van 08.40 - 09.00u
Inloopkwartier voor ouders

16
oktober

Groep 3:
Inloopkwartier voor ouders

Groep 7:
Voorlezen bij groep 3 en buitenles

Woensdag

Groep 1 en 2
Buitenles; tijdens de buitenspeeltijden

Groep 5:
Buitenles

17
oktober

Groep 3: van 09.00 – 09.30 u
Buitenles

Groep 7: van 08.40 – 09.00 u
Inloopkwartiertje voor ouders

Groep 3/4:
Inloopkwartier voor ouders

Peuterspeelzaal: 08.30 – 10.00 u
Ouderbijeenkomst: Spelen met je kind
Voor ouders en peuters van de peuterspeelzaal

Donderdag Vandaag zijn nieuwe ouders en nieuwe
18
oktober

medewerkers welkom voor een
kennismaking of rondleiding op het IKC
door Susanne Snoeij of Jolanda Snaauw

Vandaag zijn nieuwe ouders en nieuwe
medewerkers welkom voor een
kennismaking of rondleiding op het IKC
door Susanne Snoeij of Jolanda Snaauw

Groep 1 en 2
Buitenles; tijdens de buitenspeeltijden

Groep 5, 6, 7 en 8 gaan ’s ochtends
naar WizKIDS

Groep 3:
Inloopkwartier voor ouders

Vrijdag
19
oktober

SPECTRUMdag
Een dag met allerlei verschillende
activiteiten, waarbij de kinderen lekker
kunnen spelen en bewegen!

SPECTRUMdag
Een dag met allerlei verschillende
activiteiten, waarbij de kinderen lekker
kunnen spelen en bewegen!

Bij mooi weer bent u buiten welkom om te kijken
bij de CARDIO drums workshop van uw kind. Indien
de workshop binnen plaats vindt, is er helaas te
weinig ruimte om te kijken.
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Hofsingel 74
HEDO 0-4 jaar

Vriendjes- en vriendinnetjesdag
Neem eens iemand mee naar de BSO!
(aanmelden met de kaart!)

Plein: Naambal
Goudhaantjes: Dierengeluidenspel
Graspiepers: Schilderen op een mini ezel
Graspiepers: Knutselen met kralen
Plein: Water en vuur
Plein: Levend Kwartet
Aula: Rupsballonnenspel
Notenkrakers: haargel maken

Woensdag
17
oktober
Donderdag Vriendjes- en vriendinnetjesdag

Neem eens iemand mee naar de BSO!

18
oktober

Vrijdag
19
oktober

(aanmelden met de kaart!)

Plein: Quiz
Notenkrakers: Levend memory
Aula: Museumspel
Keuken: Blindproeverij

Familiedag 10.15 – 12.15 u
Vandaag zijn opa’s, oma’s, tantes, ooms,
papa’s en mama’s van harte welkom op
De Krentenmik.
Wij zorgen voor een leuke activiteit maar
ook het “gewone” leven draait gewoon
door op de groepen. Zo krijgt iedereen
een goed beeld van hoe het dagritme
eruit ziet. Rond 11.30 gaan we aan tafel
voor een gezonde lunch. En om 12.15 is
het feestje afgelopen.
Modderdag 10.15 tot 11.15u
Lekker vies worden! Ontdekken, en
plezier maken. Iedereen die een
moddersoepje wil maken is welkom.
Vandaag zijn nieuwe ouders en nieuwe
medewerkers welkom voor een
kennismaking en rondleiding op het IKC
door Bernadette Bax.

SPECTRUMdag
Een dag met allerlei verschillende
activiteiten, waarbij de kinderen lekker
kunnen spelen en bewegen!

SPECTRUMdag
Een dag met allerlei verschillende
activiteiten, waarbij de kinderen lekker
kunnen spelen en bewegen!

Bij mooi weer bent u buiten welkom om te kijken
bij de CARDIO drums workshop van uw kind. Indien
de workshop binnen plaats vindt, is er helaas te
weinig ruimte om te kijken.

De uitnodiging volgt nog!

CARDIO DRUMS WORKSHOP
15.00-15.45

BSO

