Nieuwsbrief september 2018

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september. De kop is eraf.Fijn om alle kinderen
weer op school te zien.

Leerlingen nieuws
Fleur van den Berghem (gr 1-2a), Fleur Tienpond (gr 1-2c) zijn in de
vakantie 4 jaar geworden.
Shary-Ann Verheij (gr 1-2c), Ivy-An Bhaggoe (gr. 1-2c), Juwl van der
Mast (gr 1-2b) en Demian de Kam (gr 1-2b) worden deze maand 4 jaar.
We wensen hen allen veel plezier bij ons op school.

Stagiaires
Mijn naam is Esmay van Kerkvoort en ik ben 22 jaar. Dit schooljaar loop ik mijn
LIO-stage (afstudeerstage) in groep 8A, waar ik enorm veel zin in heb! Ik zit in
het laatste jaar van de opleiding pabo op de HZ in Vlissingen. De dagen waarop
ik stage loop zijn de donderdagen en vrijdagen en heel af en toe een hele
week. In de voorgaande studiejaren heb ik stage gelopen in verschillende
groepen van de basisschool, waaronder groep 8. Ik vind groep 8 een heel leuk
en uitdagend leerjaar, dus ik weet zeker dat dit schooljaar weer erg leerzaam
gaat worden. Ik kijk er enorm naar uit!
Hallo ouder(s),
Mijn naam is Evi Meulmeester. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Middelburg. Ik
kom stage lopen vanaf 3 september 2018 in groep 6. Mijn vaste stagedag is
maandag en soms ben ik meerdere dagen aanwezig i.v.m. stageweken.
Ik volg de opleiding leraar basisonderwijs op de HZ in Vlissingen en zit in mijn
tweede leerjaar. Voordat ik met deze opleiding begon heb ik de opleiding
onderwijsassistent afgerond op Scalda in Goes.
Ik vind het leuk om hier stage te lopen mede omdat ik hier zelf ook op school
heb gezeten. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik ze graag.
Hallo iedereen! Mijn naam is Alexander Goovers, ik ben 23 jaar oud en ik zal het komende
jaar stage komen lopen onder begeleiding van Anton Kruit. Ik studeer aan de
Sporthogeschool in Eindhoven. Hier zit ik in de 4e klas en ik ben van plan dit jaar zeker af
te studeren. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan met deze stage. Als sport heb ik
zelf altijd freerunnen gedaan. Naast sporten teken ik graag, en ik kan een goede film ook
erg waarderen.
Beste ouder(s),
Ik ben Kimberley Young. Ik ben 26 jaar en ik zit in het eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistente. Ik loop op maandag, donderdag en soms op vrijdag stage in
groep 3 bij juf Evie en juf Marjan. Ik heb veel zin in het nieuwe schooljaar en
hoop veel te leren.

Toestemmingsformulier
Onlangs heeft u een toestemmingsformulier ontvangen. We hebben er een aantal
terug ontvangen, maar nog lang niet allemaal. We zijn wettelijk verplicht om van
elk kind een ingevuld formulier in ons bezit te hebben, dus wilt u (als u het nog
niet gedaan heeft) het formulier z.s.m. invullen en inleveren bij de leerkracht.

Vreedzame School
We horen bij elkaar.
Ook dit jaar hebben we in het begin van het schooljaar extra aandacht besteed aan het
respectvol omgaan met elkaar. Om het belang
hiervan te benadrukken hebben we de
belangrijkste afspraken op papier gezet.
Alle kinderen vanaf groep 4 ondertekenen
vervolgens een contract waarin deze afspraken
vermeld zijn. Deze sluiten aan bij onze
schoolregels en is onderdeel van het protocol
sociale veiligheid.
De kinderen van groep 4 krijgen het contract mee
naar huis om ook door de ouders te laten
ondertekenen. De kinderen uit groep 5 t/m 8
ondertekenen dit op school.

Plusklas
De plusklas start deze week. De kinderen die de Plusklas bezoeken gaan zich samen
verwonderen over alledaagse onderwerpen. Het eerste thema is ‘Hallo wereld, we gaan de
lucht in’.

Schakelklas
De schakelklas is vandaag van start gegaan in een ander lokaal aan de Keetenstraat naast
het handvaardigheidslokaal. Zij werken met dezelfde thema’s als de kleuters en peuters.
De nadruk ligt vooral op taalactivering.

Levo
Zowel de algemene vormingslessen als de godsdienstlessen werken onder het thema
‘ontwerpen’ en ‘vernieuwen’. Kinderen ontdekken de wereld om zich heen, die je kunt
vernieuwen, veranderen en misschien ook wel verbeteren.

Informatiecafé
Op maandag 8 oktober houden we i.p.v. de gebruikelijke informatieavond een
informatiecafé van 16.15 - 17.30 uur. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Mede
hierdoor zijn de tijden aangepast. Nadere informatie volgt.

Peutergroep De Stroming
Woensdag 26 september is de officiële opening van peutergroep De Stroming.
Samen met de kleuters wordt deze opening gevierd en sluiten ze het
gezamenlijke thema af. De betreffende ouders worden binnenkort uitgenodigd.

Herinnering stakingsdag
Woensdag 12 september is de school gesloten wegens de regionale stakingsdag.

Ouderhulpformulier
Al een flink aantal ouders heeft het ouderhulpformulier ingeleverd, waarvoor onze dank.
Heeft u het al ingeleverd?

Vele handen maken licht werk
Voor de pleinwacht zijn we op zoek naar een aantal ouders die afwisselend een uurtje
(12.00-13.00 uur) willen helpen. Er is altijd minimaal 1 medewerker van school bij
aanwezig. Als er iets aan de hand is, is het fijn om met meer mensen te zijn. Uw hulp
kunnen we daarbij dus goed gebruiken. Inlichtingen kunt u krijgen bij de administratie.

Burendag
Op zaterdag 22 september is de burendag, deze wordt gehouden op de parkeerplaats van
de Spar/Chinees. Er komen verschillende kraampjes en een terras,
maar ook een podium met muziek en bandjes (en meer).
Als er leerlingen en/of ouders zijn die een optreden zouden willen
geven tijdens de burendag op het podium, dan kan je je aanmelden
via r.depagter@welzijnmiddelburg.nl. De burendag duurt van 10.00 –
16.00u, deze wordt afgesloten met een loterij!

Agenda
Woensdag 12 september

Stakingsdag onderwijs (de school is gesloten)

Vrijdag 14 september

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Donderdag 20 september

Verkeers evenement groepen 7 en 8

Woensdag 26 september

Officiële opening Peutergroep De Stroming

Woensdag 3 oktober

Start Kinderboekenweek

Maandag 8 oktober

Informatiecafé ouders 16.15-17.30 uur (uitnodiging volgt)

Donderdag 11 oktober

Herfstfeest

Maandag 15- vrijdag 19
oktober

Herfstvakantie

Wilt u de agenda op de website bekijken, klik dan hier.

