Nieuwsbrief januari 2019

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u -iets later dan normaal- de eerste nieuwsbrief van 2019. Hopelijk heeft
iedereen genoten van de vakantie en de feestdagen. We hebben maandag het nieuwe jaar
ingeluid met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Voor iedereen die daarbij niet aanwezig
kon zijn: De beste wensen!

Leerlingen nieuws
Sha'keilah Brigitha (gr. 1-2c) is 4 jaar geworden. Metin Parvici (gr. 6) en
Roan Valk (gr. 5a) en Rami Alzayat (gr. 4a) zijn ook na de vakantie bij ons
op school gestart.
We wensen iedereen een fijne schooltijd bij ons toe.
Feline (gr. 4a) en Jay (gr. 3) Meur en Levi de Hollander (gr. 1-2c) zijn
verhuisd en gaan nu naar een andere school.

Leerkrachten nieuws
Geen nieuws.

Stagiaires
Eind januari moeten de stagiaires van stageplek veranderen. De verandering is als volgt:
Groep 3:
Evi Meulmeester (2e jaars)
Groep 5a:
Cindel van Rijswijk (1e jaars)
Groep 6:
Imme Suijck (1 jaars)

Rectificatie Archipel personeelsdag
In de vorige nieuwsbrief stond dat de personeelsdag op donderdag is, maar dat is niet
juist. De personeelsdag is op dinsdag 21 mei 2019.

Sinterklaas
De foto’s van het Sinterklaasfeest staan op de website. U kunt ze bekijken door op de
volgende link te klikken:
https://samenwerkingsschooldestroming.nl/sinterklaas-2018/

Winter-kerstfeest
Op woensdagavond 19 december hebben we met elkaar het winter-kerstfeest
gevierd. We kunnen terugkijken op een geslaagde viering waarbij veel ouders
aanwezig waren.
Het goede doel van deze avond was Warchild en we zijn erg blij met de mooie
opbrengst van € 363,80. Een groot deel van dit bedrag is opgehaald door de
kinderen van groep 7 die op eigen initiatief o.a. een lege flessen actie op touw
hadden gezet en kerstkaarten om te verkopen hadden gemaakt. Chapeau!
De foto’s van deze avond vindt u binnenkort op de website.

Nieuwjaarsreceptie
Op maandagochtend 7 januari hebben we met elkaar geproost op het nieuwe jaar.
Traditiegetrouw hebben de kinderen een broodje in de vorm van een krakeling gekregen.
De krakeling staat symbool voor geluk, lang leven en succes.

Vuurwerk expositie
Op maandag 10 december zijn de groepen 8 naar de vuurwerk expositie geweest. Om
11.15 uur vertrokken we met de bus naar de brandweerkazerne, hier kregen we uitleg
over vanalles:
- wanneer mag je vuurwerk afsteken (categorie 1 en 2);
- wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt wat betreft het
afsteken van vuurwerk;
- een demonstratie over hoe snel een jas vlam kan vatten en welke
jassen (stoffen) je beter niet aan kunt doen tijdens het afsteken van
vuurwerk;
- wat je moet doen bij 'vlam in de pan';
- en nog meer...
Het was een leuke, leerzame ochtend!

Streetwise
Dinsdag 15 januari gaan alle kinderen meedoen met het ANWB Streetwise project. De
Keetenstraat zal hiervoor op deze dag afgesloten zijn voor auto’s.
Morgen krijgen alle kinderen nog een folder mee waarin omschreven staat wat het project
inhoudt.

Voedingsbeleid
We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken en stimuleren, om zo bij
te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met u (de ouders) zorgen
we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we
ook zo gezond mogelijk.
Pauzehap
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. Woensdag en vrijdag zijn bestempeld
als ‘fruitdag’. De pauzehap bestaat deze dag uit fruit. De andere dagen mag ook een ander
gezond tussendoortje gegeten worden. We vragen u om geen koek, snoep of chips mee te
geven.
De afgelopen periode heeft de school de kinderen die op deze dagen geen fruit bij zich
hadden, voorzien van een stuk fruit. Ze kregen dan een briefje mee naar huis met de
vraag om op deze dagen een gezonde pauzehap mee te brengen.
De meeste kinderen hebben nu op de fruitdagen iets gezonds bij zich. Hier zijn we heel
erg blij mee en houden dit graag zo.
Vanaf heden hebben wij dan ook geen fruit meer op school voor de kinderen die dit zelf
niet bij zich hebben.

Trakteren
Wanneer kinderen jarig zijn mogen zij op school trakteren. Ook daarvan zien we graag dat
deze gezond is. Inspiratie hiervoor is volop te vinden op internet. Eén van deze websites is
bijvoorbeeld: https://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-fruit/.

Voorlichtingsavonden en open dagen voortgezet onderwijs
Nehalennia SSG
Voorlichtingsavonden:
- Breeweg HAVO/VWO: maandag 21 januari, 19.30 uur
- Kruisweg VMBO/MAVO: maandag 21 januari, 19.30 uur
Open dagen:
- Breeweg HAVO/VWO: woensdag 20 februari, 14.30-20.00 uur
- Kruisweg VMBO/MAVO: woensdag 20 februari, 14.30-20.00 uur
CSW Toorop Talent College/Van de Perre
Voorlichtingsavonden:
- Toorop Talent College VMBO BK (Generaal Eisenhouwerlaan): dinsdag 29 januari, 19.30
uur
- Van de Perre MAVO/HAVO/VWO (Griffioenstraat): dinsdag 29 januari, 19.30 uur
Open dagen:
- Toorop Talent College VMBO BK (Generaal Eisenhouwerlaan): dinsdag 19 februari,
15.30-20.00 uur
- Van de Perre MAVO/HAVO/VWO (Griffioenstraat): woensdag 27 februari, 15.00-20.00 uur
CSW Bestevaer (Bossenburghpad, Vlissingen)
Voorlichtingsavonden:
- VMBO BK/MAVO/HAVO: maandag 28 januari, 19.30 uur
- Vrijeschoolonderwijs MAVO/HAVO/VWO: maandag 11 maart, 19.30 uur
Open dagen:
- VMBO BK/MAVO/HAVO: maandag 25 februari, 15.30-20.00 uur
- Vrijeschoolonderwijs MAVO/HAVO/VWO: maandag 25 februari, 15.30-20.00 uur
Scheldemond College (Weyevlietplein, Vlissingen)
Voorlichtingsavonden:
- VMBO/MAVO/HAVO/VWO: donderdag 24 januari, 19.30 uur
Open dagen:
- VMBO/MAVO: maandag 18 februari, 18.30-21.00 uur
- HAVO/VWO: dinsdag 19 februari, 18.30-21.00 uur

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 januari een kijkje tussen de spullen komen nemen. Alles wat na die datum
niet is opgehaald, krijgt een andere bestemming.

Agenda
Dinsdag 15 januari

ANWB Streetwise

Woensdag 23- donderdag 31 januari

Nationale voorleesdagen

Maandag 28 januari

Rapportgesprekken kleuters

Donderdag 31 januari

Studiedag leerkrachten (alle kinderen zijn vrij)

Maandag 11 - Vrijdag 15 februari

Kijkweek (informatie volgt)

Maandag 18- vrijdag 22 februari

Rapportgesprekken groep 3-8

Maandag 4 - vrijdag 8 maart

Voorjaarsvakantie

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

