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Schoolreizen
Vandaag, 17 september zijn groep 1 en 2 op schoolreis gegaan. We hebben ze uitgebreid
uitgezwaaid. Ze hebben vast veel plezier gehad op deze zonnige dag.
( foto en verslagje komen volgende week)
Groep 3 en 4 gaan donderdag 19 september naar Kwadendamme.
Om 8.45 uur stappen de kinderen met al hun juffen in de bus.
Bij het Berkenhof, de Tropical Zoo, stappen zij uit en zullen
naast het bezoek aan de dierentuin ook nog in de
waterspeeltuin kunnen spelen. Voor hen is een
zwembroek/pak en een handdoek dus beslist nodig.
De hele dag krijgen ze hun eten en drinken via de juffen.
Geen boterhammen smeren dus, geen bekers vullen.

Vacature MR oudergeleding
Door het vertrek van Margo van den Oord, de moeder van Claire uit groep 8 2018-2019 , is er een
vacature ontstaan in de MR.
Op dit moment bestaat de oudergeleding van de MR uit: Daniëlla Peterse de voorzitter en moeder
van Thom uit groep 8 en Ellen Alewijnse Hut, de moeder van Sterre uit groep 5 en Tijn uit groep
1/2.
Er is dus een vacature voor het oudergedeelte van de MR, de organisatie binnen de school die zich
bezig houdt met de beleidsmatige kant. Om te zorgen voor wat spreiding over de groepen, willen
wij met klem ook de ouders van de lagere groepen uitnodigen om te solliciteren.
Dit kunt u doen tot 1 november door het sturen van een mail aan
daniëllapeterse@archipelscholen.nl. Mochten er meerdere ouders zijn die zich voor deze functie
opwerpen, dan dient er een verkiezing gehouden te worden. Dit zal uiterlijk voor de kerstvakantie
gebeuren.

Vindt u het fijn om mee te praten over het beleid en de organisatie van school, aarzelt u dan niet
en solliciteer!
Mocht u meer informatie willen over wat het inhoudt om MR lid te zijn, dan kunt u altijd voor uitleg
terecht bij Henk, de directeur van onze school.

Omkeergesprekken
Vanaf maandag 23 september worden er in bijna alle groepen omkeergesprekken gehouden. Dit
gebeurt niet in de groepen 1, die hebben immers kortgeleden een intakegesprek gehad en in groep
4 en 6, zij hebben (deels) dezelfde juf als vorig jaar. Er kan wel een omkeergesprek gehouden
worden, maar dit gebeurt dan op verzoek van de ouders.
De strookjes met de uitnodiging en de brief die u als ouder voor het gesprek moet invullen en
inleveren, worden woensdag of donderdag met de kinderen meegegeven.

Wc rol alarm
En u spaart natuurlijk stug door! De stam heeft al hobbels en knoesten, de takken zullen deze week
aan de stam ontspruiten en dan komen de blaadjes: dus nog steeds hebben we ze nodig!

Aanwezigheid Henk ( onverwachte omstandigheden voorbehouden)
week 16-20 september
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Afspraak van de week
Een schone plas doen is altijd fijn! Deze week gaan we weer in training voor:

de w.c.-ruimte netjes houden.

Computer

Muizen en oortjes: nog steeds niet iedereen…
We verwachten dat elk kind zijn eigen oren en muizen heeft…

Nieuws uit de groepen
Groep 3

Speelgoed van vroeger
Bij de Jeelo-les over speelgoed van vroeger hebben de kinderen met hoepels en een stokje buiten
gespeeld! Het was een groot succes en al snel werden er nog meer spelletjes en kunstjes bedacht
met de hoepel!
Ook werden er binnen ouderwetse spelletjes zoals ganzenbord gespeeld.

Groep 5,6,7

De schoolreis

Op maandag 16 september zijn de groepen 5,6 en 7 op schoolreis geweest naar Zeeland Buitenland:
een spetterende, letterlijk en figuurlijk, gebeurtenis.
Elke groep had een circuitje: kanovaren en krabben vangen ( we waren met z’n allen in staat om
een dode krab uit het water te vissen), vlot bouwen en ermee gaan varen en een survivalparcours.
Op wat hemelwater na, was het vooral te danken aan het vallen uit kano’s, van bruggen en vlotten
dat de kinderen en de leerkrachten een nat pak haalden. Gelukkig konden we ons weer warmen aan
het vuurtje en een mager zonnetje hielp ook nog mee.
Kortom: Een fantastische dag!
Maarrrrr dit zijn de weesspullen die van deze dag zijn overgebleven.

Groepen 7 en 8:

Bezoek kerk
Op woensdag 18 september zullen de groepen 7 en 8 i.k.v. Jeelo een bezoek brengen aan de
Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat. Ze moeten dus allemaal op de fiets komen!
Naar de film
Op woensdag 25 september gaan beide groepen naar Cinema Middelburg, waar ze de film
‘Tussentijd’ over de Syrische familie Mansor uit het AZC Middelburg mogen bekijken. Ze zijn
hiervoor uitgenodigd door Jacomien Kodde (moeder van Nele uit groep 1), die de film samen
maakte met Fifi Visser.
Voor beide activiteiten zoeken we een paar meefietsende ouders.

Post/informatiekastje
Bij deze nieuwsbrief krijgt u 2 flyers van Indigo:
1 Cursus Kind en Echtscheiding
2 Kindergroep KOPP/KVO (Kinderen van Ouder met Psychische problemen of Kinderen van
Verslaafde Ouders).
De cursussen zijn kosteloos, er is geen verwijsbrief nodig en één van twee zal nog dit najaar starten.
De andere begin 2020.

