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Algemeen

Het belang van de theedoek

Van

harte gefeliciteerd

Als de kinderen tussen de middag hun boterhammen oppeuzelen, ligt er altijd een theedoek op hun
tafel als kruimelvanger. Eventueel kunnen ze hun doek nog gebruiken om hun tafel schoon te
maken, hun toeten af te vegen enz. Na het uitschudden gaat hij weer de tas in.
We gaan ervan uit dat ieder kind z’n eigen doek bij zich heeft.

Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020.
Wij krijgen weer 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de hele school!
In week 46 (12 t/m 16 november) starten de fruit- en groenteleveringen. De fruitdagen zijn nog
niet bekend, u leest er meer over in een volgende nieuwsbrief.
Meer info: EU Schoolfruit

Parkeer ’verbod’
Van onze buurschool, De Regenboog, kregen we door dat zij op woensdag 2 oktober - morgen dus een pleinfeest houden.
Zij hebben toestemming van de gemeente gekregen om een stormbaan-springkussen op de Kiss and
Ride strook te plaatsen. Daarom is deze parkeergelegenheid van 11.30 uur tot 14.30 uur niet te
gebruiken. Wilt u daar alstublieft rekening mee houden?

Jeelo

Op woensdag 2 oktober start het nieuwe Jeelo project Veilig in het verkeer.
Naast een spetterende opening hebben we natuurlijk ook u als ouder en uw netwerk nodig om
zoveel mogelijk excursies en gastsprekers te kunnen organiseren. Eén van de drie pijlers is immers:
samen leven… en dat bent u en onze gezamenlijke omgeving. Dus als de onderstaande lijst u op een
tip brengt, dan horen wij die graag:
Groep 1 en 2

fietsenwinkel, wijkagent, bestuurder van een bus, tram, metro of trein, conducteur,
verkeersbrigadier, gemeente, ouder met beroep rond verkeer, verkeerspark, organisatie die
oversteek- of fietsvaardigheden traint, politie
Groep 3 en 4
fietsenwinkel, wijkagent, gemeente: verkeer en vervoer, wijkteam, politie, organisatie die
oversteek- en fietsvaardigheden traint
Groep 5 en 6
fietsenwinkel, wijkagent, gemeente: verkeer en vervoer, wijkteam, bestuurder van trein, tram,
metro of bus, verkeersslachtoffer, gehandicapte, milieuactivist, organisatie die lessen over de dode
hoek verzorgt, politie
Groep 7 en 8
fietsenwinkel, wijkagent, gemeente: verkeer en vervoer, verkeerskundige, bestuurder van een
voertuig, ov-reiziger, verkeersslachtoffer, gehandicapte, milieuactivist, organisatie die
verkeersexamen organiseert

Kinderboekenweek

De opening van de landelijke kinderboekenweek valt op het Talent samen met de start van het
nieuwe Jeelo project.
Omdat we lezen en leesplezier heel belangrijk vinden, zullen we in die periode extra aandacht
besteden aan lezen, voorlezen en leesplezier.
U hoort nog van ons.
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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, 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.

Afspraak van de week
Het schoolplein valt ook onder de afspraken natuurlijk! Deze week gaan we weer in training voor:
Alle jassen en tassen hangen aan de kapstok!

Computer
En natuurlijk kan er in de bovenbouw weer flink getypt worden!!! Sommige kinderen hebben al
module 1 in the pocket!

Nieuws uit de groepen
Groep 8
Gastles raketbouwen

A.s. donderdag 3 oktober valt groep 8 in de prijzen. Marco de Klerk komt hen een workshop
raketbouwen geven. Marco werkt bij het Eurospace centrum in België. Hij komt op donderdag bij
ons op school alles vertellen over de ruimtevaart en de raket en wordt hierbij geassisteerd door
Jens, de oudste broer van Floortje.
Hierna gaan de kinderen in tweetallen aan de slag om hun eigen raket te bouwen. Op de fiets
vertrekken ze naar het parkeerterrein van Zeelandia, waar de lanceringen plaats zullen vinden. We
gaan ervoor zorgen dat u hiervan flitsende beelden krijgt.

Post/informatiekastje
Sportkennismakingsactiviteiten
In een aparte bijlage vindt u de sportkennismakingsactiviteiten voor de maand oktober. Hierin vindt
u informatie over de korfbalverenigingen Swift en Ondo en de Middelburgse rugbyclub
Oemoemenoe, die in groep 7 al een clinic verzorgd hebben.

Vakantieprogramma Vrijburgbad
Bij deze weekbrief treft u het programma aan voor de herfstvakantie.
Naast de openingstijden van de baden, staan daar ook extra activiteiten op zoals de Zwem4daagse
en een workshop zeemeerminzwemmen of de cursus bommetje.

Wetenschapsdag
Op zaterdag 5 oktober van 10 tot 16.00 uur vindt in de Zeeuwse bibliotheek de Nationale
wetenschapsdag plaats, die dit jaar in het teken staat van de Kinderboekenweek: Reis mee…
Een moetje dus!

