Nieuwsbrief November 2018
Belangrijke datums
3 november
:
week 47/48
30 november
5 december

:
:
:

Natuurwerkdag in het kleine Zeeuwse Landschap (schooltuin De Vliete)
10.00-15.00 uur
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8
Muziekpresentatie groep 5/6 om 13.30 uur
Sinterklaasfeest

Nieuws uit het schoolteam
Juf Nancy zal vanaf week 45 haar lesgevende taken weer volledig uitvoeren. Dit betekent ook dat we
afscheid nemen van juf Sharon, die ter vervanging bij ons op school aanwezig is geweest de afgelopen
periode. We bedanken juf Sharon voor haar inzet en enthousiasme.
De onderwijsassistent juf Nelleke heeft voor de herfstvakantie afscheid genomen van groep 3/4.
Leerlingenraad
Dit schooljaar gaan we starten met een leerlingenraad.
Uit de groepen 5, 6, 7, en 8 zal er één vrijwillige vertegenwoordiger gekozen worden door de
klasgenoten. (in totaal dus 4 leerlingen)
De leerlingenraad zal 4 à 5 x per jaar bij elkaar komen samen met de intern begeleider en de directeur.
Tijdens dit overleg worden verschillende onderwerpen besproken waar de kinderen over mee kunnen
praten namens de leerlingen uit hun groep. Na afloop van een overleg van de leerlingenraad
informeren de vertegenwoordigers de groep waaraan ze zijn gekoppeld.
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8
In week 47 en 48 zijn de voortgangsgesprekken ingepland. In deze gesprekken zal de leerkracht u
bijpraten over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Informatie over het inschrijven voor
deze gesprekken zal via de groepsleerkracht aan u verstuurd worden.
Workshops Sparkels
Deze periode zullen er twee workshops aangeboden worden via Sparkels. Voor de bovenbouw is dit
‘Creatieve Fotografie’ en bij de onderbouw zal de workshop ‘Feest!’ aangeboden worden. We wensen
de kinderen die deelnemen veel plezier bij dit naschools aanbod.
Website
Op dit moment zijn we hard bezig met onze nieuwe website in de stijl van onze scholengroep ‘Albero’.
Zodra deze klaar is, laten we u dit natuurlijk weten zodat u een kijkje kunt nemen. Onze huidige
website wordt daarom op dit moment niet geactualiseerd en onze tijd en energie gaat naar de nieuwe
website.
Schoolgids
Ook dit jaar bieden wij u onze schoolgids digitaal aan.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ziet u de nieuw vormgegeven schoolgids.
De schoolgids is zorgvuldig samengesteld en heeft als doel u te informeren over allerlei onderwerpen.
De leden van de MR hebben ook kritisch meegekeken en geadviseerd over de inhoud van de
schoolgids, waarvoor dank.
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Natuurwerkdag herinnering
Zaterdag 3 november is het weer Nationale Natuurwerkdag. In onze schooltuin ‘Het kleine Zeeuwse
Landschap’ zal er die dag door (natuur)ouders en leerkrachten gewerkt worden van 10.00 tot 15.00
uur. Schrijft u 3 november ook in uw agenda? Komt u ons helpen? We willen deze dag met zo veel
mogelijk mensen in de schooltuin gaan werken. Dat is niet alleen nuttig, maar ook heel gezellig!
Er zal die dag tussen de middag gezamenlijk wat gegeten en gedronken worden in de tuin of op school.
Uiteraard zijn uw kinderen deze dag welkom om met u te helpen in de tuin!

Nieuws uit de MR
In oktober is de MR niet bij elkaar geweest om te vergaderen maar dat wil niet zeggen dat we stil
gezeten hebben. Nadat Jessica Schilperoordt aangegeven had dat ze niet herkiesbaar is voor een
nieuwe periode zijn we op zoek gegaan naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad. We zijn
blij om te mogen vermelden dat Stefan van der Maas (vader van Angela in groep 3 en Elize groep 1)
graag zitting wil nemen in de MR. Bij deze willen we natuurlijk Jessica bedanken voor haar inzet,
goede ideeën en kritische noten in de afgelopen 3 jaren: Jessica, Bedankt!

Sinterklaas
Woensdagochtend 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoek brengen aan onze school!
Die dag verwelkomen we Sinterklaas aan het begin van de ochtend op het plein.
De kinderen van groep 1/2 en groep 3/4 krijgen een cadeautje van Sinterklaas uit de grote zak. De
kinderen van groep 5/6 en groep 7/8 helpen Sinterklaas een handje en maken een surprise voor elkaar.
De kinderen en ouders van groep 5 t/m 8 zullen hier nader over geïnformeerd worden door de
groepsleerkracht.

KWINK
Deze periode staat het thema ‘Lekker in je vel zitten’ centraal in de groepen. In alle groepen zal er
aandacht besteed worden aan belangrijke vaardigheden die eraan bijdragen dat je je fijn voelt.
In de bijlagen zit voor u de ‘Oudernieuws Kwink’ en de ‘Kwink Koelkastposter’. Door deze informatie te
lezen bent u op de hoogte van de onderwerpen in de komende lessen en kunt u hier thuis verder over
praten met uw kind(eren).

Chromebooks
Onze Chromebooks zijn wederom uitgebreid. Op dit moment kunnen alle leerlingen uit minstens twee
voltallige groepen gelijktijdig werken op een Chromebook. De instructies en uitleg over de les zal altijd
gegeven worden door de leerkracht. Extra oefenen, verdiepen of de verwerking van de les kunnen de
kinderen op een Chromebook doen. Zowel de leerkrachten als de kinderen zijn enthousiast en
gemotiveerd over deze (digitale) aanvulling van ons onderwijs.
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Gratis preventieve meting en schoenadvies voor de leerlingen

Met vriendelijke groet mede namens schoolteam,
Willemijn Mondeel
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