Nieuwsbrief november 2018

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november. De klok staat weer op wintertijd, de
warme jassen zijn weer uit de kast. De winter komt...

Leerlingen nieuws
Kinga Michnowicz is na de herfstvakantie in groep 5a gestart en
Runaishely Phelipa is onlangs in groep 1-2a gestart. Fatih Dilawur wordt
eind van de maand 4 jaar. We wensen hen een fijne schooltijd bij ons
toe.

Leerkrachten nieuws
Zoals de meeste ouders misschien wel weten ben ik Esther de Koning en werk ik inmiddels
al weer voor het 3e schooljaar met veel plezier binnen De Stroming. Als
onderwijsassistente begeleid ik de leerlingen met een zorgarrangement en
ben ik van de onder- tot de bovenbouw werkzaam. Waarom dan toch deze
‘kennismaking’? Vanaf begin september ben ik op de woensdag gestart met
de opleiding ‘Pedagogisch Professional Kind en Educatie’ aan de HZ. Met
deze opleiding verwacht ik de leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen
en kijk er naar uit om het geleerde in de praktijk te gaan brengen! Als u
nog vragen heeft, kunt u mij altijd aanspreken op school.

Nieuwe bestuurder Archipel
Met veel enthousiasme heb ik, Henk Zielstra, de benoeming aanvaard van
voorzitter College van Bestuur van Archipel. Ik ben er trots op dat ik deel mag
gaan uitmaken van jullie scholengroep. Heel welkom voel ik mij en kan
eigenlijk niet wachten om te gaan beginnen. Hoogwaardig onderwijs realiseer
je met elkaar en daar kijk ik naar uit.
Gaan werken voor het basisonderwijs voelt als thuiskomen en tegelijkertijd
realiseer ik mij terdege dat de vacature ontstond vanwege het overlijden van
Cees Corstanje, iemand met wie ik sinds 1995 samen mocht werken op allerlei
plekken. Ik beschouw het als een grote eer om zijn werk te mogen voortzetten.

Boekenmarkt
Afgelopen maand hebben we 3x een boekenmarkt georganiseerd. Mede dankzij een aantal
ouders die geholpen hebben, kunnen we spreken van een geslaagde activiteit. De
opbrengst van de verkoop is € 238,95. Alle boeken die nog over zijn, worden opgehaald
door kringloopwinkel Ramsjburg.
De speurtocht is gewonnen door Isaia Pattinama uit groep 3 en Caressa Gideonse uit groep
7. Zij hebben een prijsje gekregen.

Website
Vergeet u niet af een toe een kijkje te nemen op onze website
www.samenwerkingsschooldestroming.nl. Op de site worden
regelmatig nieuwsberichten met foto’s geplaatst over diverse activiteiten zoals de
kinderboekenweek, clinics of andere leuke noemenswaardigheden.

Belangrijk!!
Op 1 februari 2019 wordt bepaald hoeveel leerkrachten we in het schooljaar 2019/2020
mogen aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons
ingeschreven staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar
leerkrachten toegewezen.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2019 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar aan
te melden voor onze school, dan vragen we u dat z.s.m. te doen, maar in ieder geval voor
1 februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk leerkrachten mogen
aanstellen. Meer leerkrachten betekent meer zorg voor uw kind.
Daarnaast vragen we u mensen in uw omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1
oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen.
Hartelijk dank!

Ouderbijdrage
Een kleine maand geleden heeft u via de mail de brief betreffende de ouderbijdrage
2018-2019 ontvangen. We willen dit via deze nieuwsbrief nog een keer kenbaar aan u
maken.
Ook dit jaar worden op onze school verschillende activiteiten georganiseerd voor uw
kind(eren), zoals het Sinterklaasfeest, winter-kerstfeest, eindfeest en diverse
sportactiviteiten. Deze activiteiten worden bekostigd uit het schoolfonds.
De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 25,00 per kind.
Wij verzoeken u het schoolgeld à € 25,00 per kind voor 20 november 2018 over te maken
op:
Rekeningnummer: NL 74 RABO 0385 329 768
T.n.v.: SWS De Stroming inzake Ouderraad

Onder vermelding van voor-en achternaam en de groep van uw kind(eren)!
Uw bijdrage aan het schoolfonds is vrijwillig. Echter, zonder deze bijdrage kunnen wij
bovengenoemde activiteiten niet blijven organiseren.

Stichting leergeld
Leergeld helpt kinderen meedoen door het vergoeden van bv. een schoolreis, een
lidmaatschap van een vereniging of een fiets als daar door omstandigheden geen geld voor
is. M.i.v. dit schooljaar vergoedt Stichting Leergeld een deel van de ouderbijdrage. Voor
meer informatie kunt u op de website kijken (https://www.leergeld.nl/walcheren/) of een

email sturen naar leergeldwalcheren@planet.nl.
Andere nuttige website zijn: https://www.orioniswalcheren.nl/kindpakket.html en
https://www.samenvoorallekinderen.nl/.
Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en
Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij bieden voorzieningen op
het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken.

Mailadres MR
Er is een wijziging aangebracht bij het mailadres van de MR. Als u voorheen mailde naar
mr-destroming@archipelscholen.nl, dan ontving alleen de secretaris de mail. Vanaf heden
ontvangt de hele MR de mail die naar dit mailadres gestuurd wordt. Dit ter kennisname.

Leerlingenraad
De verkiezingen voor nieuwe leden uit groep 6 zijn gaande. We hopen op korte termijn de
nieuwe leerlingenraad aan u voor te stellen.
Op 20 november bezoeken we met de leerlingenraad het Stadhuis in Middelburg. Dit is op
de Dag van de Rechten van het Kind.

Tafeltennistoernooi
Ook dit jaar wordt er weer een tafeltennis basisscholieren toernooi gehouden. Dit jaar valt
dit op woensdag 21 november a.s. van 14.30 - 18.00 uur. De teams plaatsen zich voor de
Zeeuwse finale op donderdag 3 januari van 13.00 - 16.00 uur. Op woensdag 14 november
kan er in de Zandkuil geoefend worden. Opgave dient voor 18 november te gebeuren. In
de bijlage treft u de flyer aan.

Gevonden voorwerpen
In de gevonden voorwerpen mand en la liggen weer diverse gevonden voorwerpen. Van
sleutels en broodtrommels tot aan schoenen en kleding.
U kunt tot 16 november een kijkje tussen de spullen komen nemen. Alles wat na die datum
niet is opgehaald, krijgt een andere bestemming.

Opening bibliotheek
Op woensdag 14 november wordt de vernieuwde bibliotheek feestelijk geopend.

Dringende oproep!
Wij zijn op zoek naar ouders die op maandag en dinsdag willen helpen bij de
uitleen van boeken in onze schoolbibliotheek.
Lijkt het u leuk om ons te helpen of wilt u inlichtingen hierover kunt u dat
aangeven bij Loes Bommeljé of via de mail van Kristel Middelkoop
(kristelmiddelkoop@archipelscholen.nl). We zullen dan spoedig contact met u
opnemen.

Schoenmaatjes
Dit jaar doen we weer mee met de schoenendoos actie van Edukans.
De folders hiervoor zijn al uitgedeeld. We hebben inmiddels een paar mooi versierde
schoenendozen terug ontvangen. Als de kinderen vóór 17 november ervoor zorgen dat
alle dozen op school zijn, dan kunnen wij voor de drukke decembertijd zorgen dat alles de
deur uit is.

Bloemschikworkshop
Hoe zit het met jullie groene vingers? En die van je vader, moeder, opa of oma?
Op woensdag 21 november kunnen kinderen vanaf groep 4 van 13.30-15.00 uur meedoen
met een bloemschikworkshop in de hal aan de Keetenstraat. Samen met een ouder ga je
aan de slag met bloemen, groen en andere decoratiematerialen! Graag aanmelden via de
website: www.bredescholenmiddelburg.nl in verband met inkopen van materiaal.
Deelname is gratis.

Agenda
Woensdag 7 november

Groep 6 gaat naar de Vleeshal voor een kunstworkshop

Woensdag 14 november

Opening vernieuwde bibliotheek
Schoolschaak kampioenschap in Ter Reede 14.0017.00 uur

Donderdag 15 november

Uitreiking certificaat voor leerlingmediatoren

Woensdag 21 november

Tafeltennistoernooi 14.30-18.00 uur

Dinsdag 20 november

Internationale Dag van de Rechten van het Kind
Leerlingenraad bezoekt het stadhuis

Vrijdag 23 november

Tussenrapport

Maandag 26 - Donderdag
29 november

Rapportgesprekken

Woensdag 5 december

Sinterklaas

Vrijdag 7 december

Groepen 5 en 6 gaan schaatsen

Woensdag 19 december

Winter-kerstfeest

Maandag 24 december vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

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

