Nieuwsbrief december 2018

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december. Eén van de drukste en spannendste
maanden van het jaar voor kinderen.

Leerlingen nieuws
Elise Vijfvinkel (1-2c), Lizzie Louwerse (1-2a) en Fayna Kuzee (1-2a)
worden deze maand 4 jaar. Er staat een stoeltje voor hen klaar en we
wensen hen een fijne schooltijd bij ons toe.
Graciella Badová (3) is verhuisd naar België. Xi (4b) en Yutong (6) Zheng
zijn terug naar China.

Leerkrachten nieuws
Nina Bolkenbaas (juf van groep 5a) is in blijde verwachting van haar 4e kindje. Half maart
zal zij met zwangerschapsverlof gaan. De betreffende ouders brengen we t.z.t. op de
hoogte over hoe we de vervanging gaan regelen.

Vrije middag voor de kerstvakantie
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.

Te laat komen
Helaas komen er steeds meer kinderen structureel te laat op school. Dit is erg storend
voor de leerkracht die de les al begonnen is en het is ook storend voor de andere kinderen.
Bovendien is het voor het kind zelf ook lastig om te laat de klas in te komen.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is (zijn)?
Voor de duidelijkheid de afspraken nog een keer op een rijtje:
Groep 1-2:
Maandag en vrijdag inloopochtend in de klas van 8.20-8.30 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag neemt u afscheid in de hal tussen 8.20-8.30 uur.
Groep 3-8:
De kinderen wachten buiten en om 8.20 uur komen de leerkrachten op het schoolplein en
om 8.25 uur gaat de schoolbel.
De lessen van alle groepen starten stipt om 8.30 uur.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Archipel personeelsdag
Aan het begin van dit schooljaar was het nog niet duidelijk op welke dag de personeelsdag
plaats zou vinden. Dit is nu bekend en zal zijn op: donderdag 21 mei 2019. Alle kinderen
zijn de hele dag vrij.

Fruitdagen
Op woensdag en vrijdag hebben we fruitdag. Het gaat hartstikke goed. Bijna alle kinderen
hebben op deze dagen iets gezonds mee voor in de kleine pauze.

Sinterklaas
Morgenochtend verwachten we sinterklaas op school. Alle kinderen verzamelen tussen
8.15-8.20 uur op het plein aan de Mosselkreekstraat. Na een muzikaal ontvangst op het
schoolplein, zal de Sint en/of de Pieten de groepen gaan bezoeken.

Rectificatie oproep hulp bibliotheek
In de nieuwsbrief van november stond dat we op maandag of dinsdag hulp in de
bibliotheek zoeken. Dit is niet juist, want we zijn voor alle dagen op zoek naar mensen die
willen helpen.
Dus bent u tussen maandag en vrijdag in de gelegenheid ons te helpen, meld u dan nu aan
via de leerkracht of kristelmiddelkoop@archipelscholen.nl en wij zijn u enorm dankbaar.

Opening bibliotheek
Beide bibliotheken zijn ingericht en woensdag 14 november zijn ze feestelijk geopend.
Schrijver Thijs Goverde kwam een voorstelling geven bij ons op school. Thijs Goverde is
auteur maar ook cabaretier en treedt regelmatig op voor kinderen. Hij verzorgde 2
optredens in onze speelzaal voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Alle kinderen mochten alvast
rondkijken in de bibliotheken. Na de kerstvakantie gaan we starten met de uitleen.

Schoenmaatjes
Enkele ouders van de activiteitencommissie hebben de schoenendozen naar het
inzamelpunt gebracht. Ruim 100 mooie, vrolijke dozen zijn er ingeleverd!!!
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen,
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. Zodra de dozen
uitgedeeld zijn, krijgen we een berichtje waar ze bezorgd zijn. Eén ding is
zeker…...de kinderen in Ghana, Irak en Sri Lanka zullen er heel erg blij mee zijn!
Dank jullie wel.

Leerlingenraad
Onlangs is de nieuwe leerlingenraad voor de eerste keer bijeengekomen. Op de website
staat een foto van de leerlingen die deelnemen.
https://samenwerkingsschooldestroming.nl/voor-leerlingen/
Met de nieuwe leerlingenraad zijn we op 21 november naar het stadhuis geweest. De
burgemeester ontving ons daar i.v.m. de Dag van de Rechten van het Kind. In de
collegezaal mochten de leerlingen debatteren met leerlingen van andere scholen. De PZC
was aanwezig en het artikel uit de krant vindt u via onderstaande link op onze website.
https://samenwerkingsschooldestroming.nl/dag-van-de-rechten-van-het-kind/

Oproep tuingereedschap
Zoals u weet hebben we beide schoolpleinen een flinke opknapbeurt gegeven.
Voor het onderhoud hiervan zijn we op zoek naar tuingereedschap. Heeft u
nog iets over wat u niet meer gebruikt, dan zijn we hier erg blij mee. We zijn
op zoek naar onder andere een bladveger, hark, handgrasmaaier, harde
bezem. Maar ander gereedschap is ook van harte welkom.

Nieuws uit de plusklas
De kinderen uit groep 5/6 hebben in de Plusklas gewerkt rond het thema “Hoe zit het

eigenlijk met vulkanen?” Op de website kunt u hier meer over lezen.
https://samenwerkingsschooldestroming.nl/nieuws-uit-de-plusklas/

Ouderen op bezoek in de schakelklas
Een aantal ouderen die naar de dagopvang in Getij gaan, kwamen om de
koffie in de schakelklas. Zowel de ouderen als de kinderen vonden het erg
gezellig.

Schoolschaakkampioenschap
Op woensdagmiddag 14 november hebben we weer deelgenomen aan het altijd spannende
schoolschaakkampioenschap in Ter Reede in Vlissingen. Zes Walcherse scholen namen, met
in het totaal 17 teams, hieraan deel. Door de grote groep enthousiaste schakers van onze
school konden we met wel 4 teams aantreden. Vaders, moeders, opa’s en oma’s zorgden
gezamenlijk voor een flinke supportersgroep.
Voor vertrek hadden we met de kinderen besproken dat meedoen net zo belangrijk is dan
winnen. We hebben niet gewonnen (uiteindelijk plaats 6, 9, 14 en 15), maar wel veel
plezier gehad op deze leuke middag…..

Social Media
Het komt voor dat er tijdens activiteiten waarbij ouders aanwezig mogen zijn er door
ouders foto’s en/of filmpjes gemaakt worden.
Wij verzoeken u vriendelijk om foto’s en/of filmpjes die tijdens een
schoolactiviteit gemaakt zijn niet op social media te plaatsen en deze
alleen voor privédoeleinden te gebruiken. Als school zijn wij niet
verantwoordelijk voor ouders die tijdens een schoolactiviteit foto’s
en/of filmpjes maken en deze delen op social media.

Winter-kerstfeest
Op woensdag 19 december vieren we het winter-kerstfeest. Alle kinderen
worden om 17.00 uur op school verwacht voor een sfeervol kerstbuffet.
Rond 19.00 uur is het feest voorbij. De uitnodiging met alle details ontvangt
u binnenkort.

Inkijk bij de peuters
Het komt voor dat er ouders die staan te wachten op hun kleuter bij de peutergroep door
het raam naar binnen kijken. De pedagogisch medewerkers hebben ons gevraagd bij u aan
te geven dat zij dit als erg storend ervaren. Natuurlijk kunt u daar gewoon bij het bankje
op uw kind wachten, maar we vragen of u hiermee rekening wilt houden.

De Vreedzame School
In de groepen zijn we begonnen met het nieuwe thema van De Vreedzame School ‘We
hebben oor voor elkaar’. De leerlingen hebben weer een nieuwe kletskaart mee naar huis
gekregen. Dit keer was het aan de groepen 3 en 5 om de muur weer aan te kleden in het
bijbehorende thema. Zie hier het resultaat!

Zeebenen in de klas
Donderdag 29 november hebben groep 7 en de groepen 8 een gastles
‘Zeebenen in de klas’ gehad. Zijn schepen High Tech? Hoe woon en werk je
aan boord van een schip? Is er internet aan boord? Is de zeevaartschool
een leuke en spannende opleiding voor mij? Hoe is het om zover en zolang
van huis te zijn? Op enthousiaste wijze is hierover verteld door Jaap
Kramer, tweede werkbouwkundige bij Maersk.

Agenda
Woensdag 5 december

Sinterklaas op bezoek

Vrijdag 7 december

Groepen 5 en 6 gaan schaatsen

Woensdag 19 december

Winter-kerstfeest 17.00-19.00 uur

Vrijdag 21 december

Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij

Maandag 24 december - vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 15 januari

ANWB Streetwise programma

Woensdag 23 - donderdag 31 januari

Nationale voorleesdagen

Donderdag 31 januari

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

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

