Nieuwsbrief Oktober 2018
Belangrijke datums
3 oktober
:
10 oktober
:
11 oktober
:
11 oktober
:
15 t/m 19 okt :
3 november
:

Start Kinderboekenweek (Thema: Kom erbij! )
Voorleeswedstrijd De Vliete
Bezoek Watersnoodmuseum groep 7/8
Boekenmarkt door boekwinkel Het Paard van Troje (14.00-15.30 uur)
Herfstvakantie
Natuurwerkdag in het kleine Zeeuwse Landschap (schooltuin De Vliete)
10.00-15.00 uur

Nieuw logo
Sommigen van u hebben vast al gezien dat we een nieuw logo hebben.
Het groene boompje staat centraal voor onze mooie groene omgeving en het waterstroompje geeft
naast onze ligging aan de Oosterschelde ook letterlijk betekenis aan het woord Vliete, wat stromend
water betekent. We zijn er erg trots op ons nieuwe logo en vinden het goed bij de school passen.
Schoolgids
LINK

Pleintjesactiviteiten
Na de herfstvakantie zullen de pleintjesactiviteiten weer starten voor de kinderen van groep 3 t/m 8 op
de donderdagen.
Dit jaar zal Irma Commandeur, Jongerenwerker Sport- en Jeugdzaken bij SMWO, invulling geven aan
deze middagen. We hopen op veel enthousiaste kinderen die op donderdagmiddag na schooltijd
komen spelen op het plein of bij slecht weer in de gymzaal.

Natuurwerkdag
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
De MR heeft in september haar eerste vergadering van het schooljaar gehad en er was weer genoeg
te bespreken. Zo hebben we samen naar de inhoud van de schoolgids gekeken en daarnaast is het
"Jaarplan" besproken, hierin geeft de directeur en het personeel aan welke doelen ze zich voor dit
schooljaar gesteld hebben en hoe ze deze denken te bereiken. Als MR zullen we dit ook volgen
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komend schooljaar.
Na een periode van 3 jaar lidmaatschap heeft Jessica Schilperoordt te kennen gegeven dat ze niet
herkiesbaar is voor een nieuwe periode omdat ze ook in de ouderraad zit en daar de prioriteit aan
wil geven. Dit houdt in dat er een plaatsje vrijkomt in onze medezeggenschapsraad! Binnenkort
ontvangt u hier een aparte brief over.
Denkt u er alvast over na, de medezeggenschapsraad is leuk en leerzaam!

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage
In september heeft u van de ouderraad de vraag gehad de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Met deze ouderbijdrage worden activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas (de cadeautjes voor de
kinderen) en Kerst gefinancierd. Met deze herinnering willen we u de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage nog eens onder de aandacht brengen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw bijdrage!
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage:
Het schooljaar 2018-2019 is al in volle gang. Dit jaar gaat de ouderraad de school weer helpen,
financieel en organisatorisch. Er komen weer allerlei activiteiten. Uw financiële steun is weer hard
nodig om al deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden van deze activiteiten
waar we als ouderraad aan meebetalen zijn de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het
kerstfeest, een paasactiviteit, schoolkamp en de laatste schooldag.
Wilt u uw vrijwillige bijdrage zo snel mogelijk overmaken?
Ter herinnering;
- Voor 1 kind
- Voor 2 kinderen
- Voor 3 kinderen
- Voor 4 kinderen

€ 25,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 75,00

Op rekeningnummer NL86 RABO 0
371 4527 32
t.n.v. “Ouderraad De Vliete” o.v.v. naam kind en groep.

KWINK
Voor deze nieuwsbrief zijn leerlingen van de bovenbouw gevraagd iets te vertellen over hun eerste
ervaringen met KWINK. Hieronder ziet u van twee leerlingen een gedeelte van hun verslagje over
KWINK.
‘Kwink is een programma. Wij gebruiken ook kwink 1 of 2 keer per week. Door kwink hebben we een
betere sfeer dan eerst. We hebben ook een keer een toneelstukje moeten maken in groepjes van 3
kinderen. We moesten een regel uitzoeken en dan een toneelstukje bedenken en oefenen. Ik vind
kwink handig want nu gaat het beter dan eerst en we leren ervan.’
‘Wij hebben een nieuw vak op school, Kwink. Het gaat een beetje over sociaal met elkaar omgaan.
Iedere week hebben we een ander thema. Zoals: Laat jezelf zien of dat je samen moet werken aan
een veilige groep. Wij in de klas hebben kleine toneelstukjes moeten opvoeren in drietallen.
Je mocht zelf een regel kiezen van Kwink of het schoolcontract.
Daarna mochten we ze opvoeren voor de klas. het was erg leerzaam en grappig tegelijk.’

Nieuwsbrief en schoolagenda
De nieuwsbrief wordt per mail aan u verstuurd. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief natuurlijk altijd
raadplegen op onze website www.devliete.nl . Ook kunt u op de website de schoolagenda vinden,
waarin activiteiten genoteerd staan.
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Nieuwkomers
Een hartelijk welkom aan Gemillyo. We wensen hem heel veel plezier in groep 1 /2.

Wist u dat…
…?
- Er na de oproep in de vorige nieuwsbrief nieuwe kippen lopen in ons kippenhok!
Bedankt familie De Bat!
- Groep 3/4 en groep 5/6 samen 25,1 kg afval hebben opgehaald tijdens de actie Noord Beveland
schoon!
- We nieuwe fietsjes hebben op school voor de onderbouw. Onze oude fietsjes hebben we gegeven aan
KIBEO. We hebben nog 1 oud fietsje over, deze is kapot, maar een handig iemand kan deze misschien
repareren. Wie heeft er interesse voor een fietsje voor uw kind thuis? U kunt bij juf Nancy uw interesse
aangeven; wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Met vriendelijke groet mede namens schoolteam,
Willemijn Mondeel
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