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Jarigen
10 januari
11 januari

Seb, 11 jaar
Armano, 10 jaar
Eva, 7 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Belangrijk!

Op 1 februari 2020 wordt bepaald hoeveel medewerkers we in het schooljaar 2020/2021 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven

staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar medewerkers
toegewezen.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar aan te melden
voor onze school, dan vragen we u dat zo spoedig mogelijk te doen, maar in ieder geval voor 1
februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk medewerkers mogen aanstellen.
Daarnaast vragen we u mensen in uw omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1 oktober vier
jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen. Hartelijk dank!

Schoolfoto’s zijn nog beschikbaar
Beste ouders en verzorgers,
Dit jaar heb ik de schoolfoto's van uw kinderen mogen maken. Heeft u deze foto's nog niet
gezien/besteld? Ze zijn nog steeds online te bekijken/bestellen en ze worden binnen twee tot vijf
werkdagen aan u thuisgestuurd.
Om ze te kunnen bekijken heeft u destijds via school een brief van mij met uitleg en inloggegevens
ontvangen. Bent u betreffende brief kwijt of denkt u hem niet ontvangen te hebben en wilt u toch
de foto's bekijken, dan kunt u de inloggegevens opnieuw aanvragen. Klik hier en vul het
formuliertje in. U ontvangt dan per omgaande een e-mail met de inloggegevens. Ook de codes van
eerdere schooljaren zijn hier op te vragen.
Niet op de foto geweest?
Is uw kind niet op de schoolfoto geweest, dan probeer ik dat altijd in één van de dagen dat ik op
school ben op te lossen. Als dat niet gelukt is kunt altijd u een afspraak maken voor een gratis "vijf
minuten" fotoshoot in mijn studio in Wolphaartsdijk. U kunt daar hier een afspraak voor maken.
U kunt niet online betalen?
Het kan zijn dat u niet de mogelijkheid heeft om uw bestelling online te betalen. Hoe kunt u dan
toch uw foto's ontvangen? Wanneer u de bestelling geplaatst heeft krijgt u
een email met ons rekeningnummer. U maakt het bestelbedrag over. Dit
kan bijvoorbeeld telefonisch bij uw bank of met een betaalkaart.
Zodra wij het bedrag van uw bestelling ontvangen hebben wordt deze per
omgaande gemaakt en verzonden.
Heeft u andere wensen? Bel of e-mail me. Alvast hartelijk dank voor uw
bestelling.
Met vriendelijke groet,
Eric Konings Fotografie

Opbrengst Jeelomarkt
In december is het project Omgaan met geld afgesloten met een fantastische kerstmarkt, waarvoor
je niet eens de bus naar Duitsland hoefde te nemen…De kinderen hebben een geweldige

knutselmaand gehad, een sfeervolle kraam ingericht en met elkaar ½€ 731,30 opgehaald.
En dat allemaal voor het goede doel: het Wereld Natuur Fonds. Daarvan kunnen de
kangoeroes weer heel wat bamboe knabbelen.

Jeelo
Op woensdag 15 januari start het vierde Jeelo project: leren voor later. Zoals u al weet doen we
een oproep aan de ouders om mee te denken over gastlessen en excursies. Ideeën en het kunnen
gebruiken van het netwerk van ouders zijn dus zeer welkom.
Voor dit project moet u denken aan de volgende eigenschappen of beroepen:
Groep 1 en 2

coach, filmmaker, aanbieders buitenschoolse activiteiten, ouders, iemand met een
bijzonder beroep, grootouders, scheidsrechter, organisator van feesten, iemand uit een
heel groot gezin, eigenaar restaurant
Groep 3 en 4
coach, fietsenmaker, automonteur, eigenaar oldtimer, vervoermuseum,
elektronicawinkel, telefoonwinkel, expert nieuwe media, productontwerper en
-ontwikkelaar, kunstenaar, botenbouwer, werf, booteigenaar, schipper

Groep 5 en 6
coach, ouders met beroepen uit diverse sectoren, beroepskeuzeadviseur, vakbond,
historisch museum, openluchtmuseum, archeoloog, arbo-deskundige,
ontwikkelingsorganisatie, toneelspeler, trainer presenteren

Groep 7 en 8

coach, historicus, oorlogsmuseum, veteraan, oorlogsslachtoffer, iemand uit een
voormalige kolonie, dichter, politicus, rechtbank, vluchtelingenorganisatie,
gespreksleider, gemeenteraad, secretaresse, trainer evalueren

Jeelo opening en afsluiting
Opening
De opening van het Jeelo project Leren voor later start volgende week woensdag 15 januari. Er
wordt gesplitst in een onderbouw en een bovenbouwactiviteit.
Voor de onderbouw:
Er worden in het kleutergymzaaltje door ouders in hun werkkleding 10 beroepen uitgebeeld, die
door de kinderen bekeken, besproken, geraden moeten worden.
Hiervoor zoeken wij een flink aantal ouders die meteen aan het begin van de ochtend hieraan mee
willen werken.
Bovenbouw: quiz
De kinderen spelen een soort pubquiz over beroepen.

Afsluiting
Vrijdagmiddag 14 februari: half 2 tot half 3
Onderbouw
De onderbouw gaat bij elkaar op bezoek om talenten en uitvindingen aan elkaar te laten zien
Bovenbouw
Voor de bovenbouw wordt een beroepenmarkt georganiseerd.
Ouders die zich hiervoor opgeven maken een standje waar kinderen informatie kunnen vragen of
een kleine activiteit kunnen doen. Zij bereiden dit voor met de kinderen van groep 5 en 6. De
kinderen van de groepen 7 en 8 komen langs met van te voren bedachte vragen.

Tafeltenniskampioenen
Noah en Mats uit groep 6 zijn Zeeuws Tafel Tennis Kampioen geworden: een fantastische sportieve
prestatie van de kinderen. Applausje van de school.

De knie van Henk
Vlak voor de jaarwisseling heeft Henk weer op de fietspedalen gestaan bij de fysiotherapeut waar
hij geregeld met het krukkenbusje naar toe gaat: voor de eerste keer lukte het om de trappers rond
te krijgen… maar er moet nog wel geoefend worden voor de snellefietsbrigade die over het eiland
zoeft.

Optreden groep 6 in het Gasthuis
Op de laatste vrijdag voor de vakantie heeft groep 6 voor de bewoners van het Gasthuis een
optreden verzorgd met een keur van kerstliedjes.
Het was zeer succesvol: zoals u ziet bijna iedereen een kerstmuts, instrumenten op de grond, een
pianiste erbij!
Geweldig!

Weer staking in het verschiet.
Opnieuw staat er een landelijke staking van het basisonderwijs aan te komen.
Zeker in deze "griepperiode"ervaart de sector het schrijnende tekort aan leerkrachten.
De minister heeft - zoals u weet - de eisen van het veld naast zich neergelegd.
Opnieuw bestaat dus de mogelijkheid, dat ook leerkrachten van onze school wederom het werk
neerleggen en wel op 30 en 31 januari.
Wij vragen u alvast rekening te houden en eventueel uw opvang te verzorgen.
Na de kerstvakantie zal er meer duidelijkheid komen of de staking inderdaad doorgaat en wat
precies de consequenties zijn.
In de volgende weekbrief komt te staan of we meedoen of niet…

De vergroening
Planten in de school..
Gevraagd: potten, onderschotels en...grote planten

Voor de vergroening van onze school, planten in de hal en de klassen, hebben we bloempottten
nodig, schotels om het water op te vangen en de grote, in uw woonkamer in de weg staande
knoeperds zijn welkom op school…
P.S. Gisteren zijn de eerste groene rakkers gearriveerd dankzij het groenevingerduo!

Aanwezigheid Els / afwezigheid Henk
(onverwachte omstandigheden voorbehouden)
week 6 jan -10 jan

week 13 jan -17 jan

ma 6

-

Els

ma 13

-

Els

di 7

-

Els

di 14

-

Els

wo 8

-

Els

wo 15

-

Els

do 9

-

Els

do 16

-

Els

vr 10

-

vr 17

-

Afspraak van de week
De w.c.-ruimte netjes houden: VOORAL PAPIEREN HANDDOEKJES IN DE BAK!!!

Computer
Typen

En we typen er in het nieuwe jaar weer vrolijk op los… Deze week hebben we geleerd dat kinderen
elkaar uitstekend kunnen helpen om via een achter- of voordeurtje op de juiste manier in te
loggen...

Nieuws uit de groepen
Geen nieuws op dit moment...

Post/informatiekastje

Sportkennismakingsactiviteit
In een aparte bijlage bij de nieuwsbrief vindt u de sportkennismakingsactiviteiten waarvoor U kunt uw
kind (eren) kunt opgeven, zeker na die oergezellige december maand vol met oliebollen en speculaasbrokken!!!
Dus allemaal richting korfbal!

