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Agenda
aug

ma 19

Jippie weer naar school

aug

wo 21

Start Jeelo-project “Omgaan met elkaar”

sep

2 t/m 12

Ouder-info-avonden in de groepen.
Wat nu al bekend is:
ma 2 september van 19.30- ongeveer 21.00 groep 1a/2a en 1b/2b
di 3 september van 19.30- ongeveer 21.00 groep 4
Rest volgt.

sep

vanaf 23

Omkeergesprekken

sep

wo 25

Kinderpostzegels

sep

vr 27

Afsluiting Jeelo-project “Omgaan met elkaar”

okt

ma 1 t/m wo 3

Schoolfotograaf

okt

wo 2

Start Jeelo-project “Veilig in het Verkeer”
Start kinderboekenweek

okt

ma 7

MR vergadering

okt

do 10

Afsluiting Kinderboekenweek

okt

vr 11

Studiedag, kinderen vrij

okt

ma 14 t/m vr 18

Herfstvakantie

okt

ma 21

Jippie weer naar school!

NB: Deze weekbrief beslaat 5 pagina’s

Jarige:
21 augustus

Fleur, 7 jaar

Van harte gefeliciteerd

Algemeen

Nieuwe methode voor Taal en spelling
Na een gedegen onderzoek heeft het team vorig jaar besloten om de Taal- en Spellingsmethode
STAAL op school in te voeren. Afgelopen vrijdag, tijdens de studiedag hebben we na ons
rondsnuffelen in de boeken, een cursus van een hele ochtend gehad door Marjolijn Korstanje, een
taaldeskundige die meewerkt aan de methode Staal. Zij verzorgt ook de begeleiding tijdens de
implementatie van de methode in de klas.
We verwachten hier heel veel van, zijn erg enthousiast en nog druk bezig onze weg hierin te
vinden. U hoort nog van ons o.a. op de informatieavonden in september, waar u ook een blik kunt
werpen op het bord en in de boeken en werkschriften.

Vakantierooster
Nooit te vroeg om het alvast te weten, ook al zijn de kinderen nog maar 2 dagen in hun nieuwe
klas, bij hun nieuwe juf. Het vakantierooster voor dit schooljaar ziet u hieronder in het overzicht.

Vakanties:
Herfstvakantie ma 14/10/2019 t/m vr 18/10/2019
Kerstvakantie ma 23/12/2019 t/m vr 3/1/2020
Voorjaarsvakantie ma 24/2/2020 t/m vr 28/2/2020
Goede Vrijdag en Pasen vr 10/4/2020 t/m ma 13/4/2020
Meivakantie ma 20/4/2020 t/m vr 1/5/2020
Bevrijdingsdag di 5/5/2020
Hemelvaart do 21/5/2020 t/m vr 22/5/2020
Pinksteren ma 1/6/2020
Zomervakantie ma 13/7/2020 t/m 21/8/2020

Studiedagen, kinderen vrij:
vrijdag 11 oktober 2019
ma 18 november 2019
ma 17 februari `s middags
do 19 maart 2020
ma 4 mei
wo 20 mei 2020
vr 10 juli (laatste schooldag) `s middags

Musical spullen: hoort, zeg het voort!!!
In een grote wasmand bij het kamertje van Lijda zijn de spullen verzameld van de kinderen die
vorig jaar nog schitterden in musical. Je vindt er van alles: pruiken en tassen, hoeden en jassen… je
kunt het zo gek niet bedenken of het zit in de mand. Die spullen wil je natuurlijk graag weer terug
hebben en leuk om wat brugpiepertjes te zien op hun oude honk.

Gevonden voorwerpen
We hebben weer een hoop ‘weesjes’:

Komt u even kijken of het van uw kind is?

Jeelo
In de agenda heeft u al kunnen lezen dat we al snel gaan starten met het nieuwe project ”Omgaan
met elkaar”, waarvan de afsluiting op vrijdag 27 september is.
In een aparte flyer, die bij de weekbrief wordt toegevoegd, vindt u meer informatie.
En natuurlijk vragen we weer of u met ons mee kunt denken. In het onderstaande overzicht ziet u
welke beroepen en talenten bij dit project passen.
Groep 1 en 2: samen spelen
kunstenaar, verhalenverteller, antidiscriminatiebureau, bureau voor jeugd en welzijn, judoleraar,
dramadocent, acteur, trainer sociale vaardigheden, poppenspeler

Groep 3 en 4: leven in een gezin
kunstenaar, verhalenverteller, iemand met een bijzondere familiesamenstelling, dierenpark, IVN,
NME, opa of oma, openluchtmuseum, organisatie met oud-Hollandspelen, kasteel, museum over
familiegeschiedenis

Groep 5 en 6: vrienden in een groep
kunstenaar, verhalenverteller, wijkwerker, Bureau halt, bureau voor jeugd en welzijn, dierenpark,
IVN, NME, historisch museum, journalist uit de jaren 60, activist uit de jaren 60, vormgever,
rapper, muzikant, dichter

Groep 7 en 8: waarderen van verschillen
kunstenaar, verhalenverteller, asielzoeker, journalist, humanist, christen, jood, moslim, hindoe,
oorlogsmuseum, antidiscriminatiebureau, overlevende Tweede Wereldoorlog, iemand met een
lichamelijke beperking, acteur

Dus kent u iemand die dit goed voor de kinderen zou kunnen doen en dit leuk vindt? Meteen
vertellen tegen de leerkracht, want dit zijn de belevenissen waarvan we smullen…

Groene schoolshirts
Groot was de vreugde toen een leerling van groep 7 maandag alsnog een groen t-shirt inleverde.
Het uiteindelijke doel is natuurlijk om alle shirts weer in de grote doos te krijgen voor een van de
activiteiten waar ze gedragen gaan worden: de sportdag, de avondvierdaagse, een toernooi.
Dus schroomt u niet: inleveren maar.

Aanwezigheid Henk (onverwachte omstandigheden voorbehouden)

week 19-23 augustus

week 26-30 augustus

ma 19

-

morgen Talent
middag Omnibus

ma 26

-

Talent

di 20

-

Talent

di 27

-

Omnibus

wo 21

-

morgen Omnibus
middag Talent

wo 28

-

morgen Talent
middag Omnibus

do 22

-

Omnibus

do 29

-

Talent

vr 23

-

Talent

vr 30

-

Omnibus

Computer
Muizen en oortjes
Deze titel komt u vast bekend voor, want ook vorig jaar hebben we een oproep aan alle ouders van
alle kinderen via de weekbrief gedaan:
We willen dat ieder kind zijn/haar eigen muis en zijn/haar oortjes of koptelefoon heeft. In een
aantal groepen is dit al behoorlijk geregeld. Dat vinden we heel fijn. Immers voor de eigen
spulletjes wordt beter gezorgd.
Daarnaast hebben sommige kinderen ook voor hun concentratie een koptelefoon nodig, waarmee ze
zich beter kunnen afsluiten van de rest van de groep.
Ons streven is dus ieder kind: muis en oren!

Nieuws uit de groepen
Groep 3
Ouders van groep 3; let op!
U (of uw kind) krijgt een brief mee over de GVO/HVO/LEVO lessen. Graag zo snel mogelijk
inleveren, de lessen beginnen volgende week al…….

Post/informatiekastje

Tafeltennis
Beste ouders,
TTC Middelburg organiseert in september – oktober weer een starterscursus tafeltennis voor
basisscholieren.
In de bijlage vindt u een flyer met uitgebreide informatie.
Voorop bij de starterscursus staat: Vrienden maken en Bewegen.
Wij ontvangen u en uw kind met ervaren, enthousiaste trainers, in een ontspannen sfeer.
Woensdag 4 september is de 1e van 6 lessen.
Deelname kost €20,00.
Aanmelden kan tot 1 september.
Kan uw kind niet wachten?
Dan is er ook nog het Zeeuws Kampioenschap Rond-de-Tafel op zaterdag 24 augustus.
Zie voor meer informatie: www.ttcmiddelburg.nl
TTC Middelburg heet u van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Jelle-Jan Pieterse
Hoofdtrainer TTC Middelburg
Email: starterscursus@ttcmiddelburg.nl
Tel: 06-42085230

