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Agenda
maart

wo 11

Opening kinderkunstweek en opening van het nieuwe Jeeloproject

maart

vr 13

Groep 6 gaat naar het Zeeuws Museum: op de fiets naar school komen!

maart

wo 18

Luizencontrole

maart

do 19

Studiedag: kinderen vrij, juffen en meester hard aan het werk

april

wo 1

Schoolvoetbal jongens 8-tallen groepen 7 en 8

april

wo 8

Schoolvoetbal meisjes 8-tallen groepen 7 en 8

april

vr 10 t/m ma 13

Goede vrijdag en Pasen

april

wo 15

Schoolvoetbal jongens en meisjes 6-tallen groepen 5 en 6

april/mei

ma 20 t/m di 5

Mei vakantie

mei

wo 20

Studiedag: kinderen vrij, juffen en meester hard aan het werk

mei

do 21 en vr 22

Hemelvaart

juni

ma 1

Pinksteren

juli

vr 10

Laatste schooldag, kinderen om 12.00 uur vrij

Jarige
Deze week maar 1 jarige:
15 maart
Finn, 8 jaar

Van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Het letterfeest van groep 3

Zoals u kunt zien was het letterfeest van de kinderen van groep 3 een geweldige happening. Ze
mochten onder begeleiding van een echte groep 8-er in de hele school gaan speuren naar letters.
Daarna volgde de wie-kent-hem-niet-letterbingo, werden ze getrakteerd met zelfgebakken
letterlekkers van ons oranjeoventje Antoinet en tot slot volgde er de diploma uitreiking door de
juffen, waarbij papa’s, mama’s en zelfs opa’s en oma’s aanwezig waren.
Kortom een super gezellige middag! En natuurlijk is iedereen apetrots op de letterkanjers van
groep 3!

Luizencontrole

Op woensdag 18 maart worden de bolletjes van de kinderen weer gecontroleerd op de
aanwezigheid van de kleine kriebelaars.
Dit betekent dat de gel-pot dicht blijft, zodat er geen verwarring kan zijn voor de controleurs.
Mocht u zich willen aansluiten bij deze ongelofelijk belangrijke club, dan kunt u zich opgeven bij
Marriët van den Berge, de moeder van Finn uit groep 7.

Nieuw Jeelo project: inrichten van je omgeving: opening a.s. woensdag
11maart door buurman en buurvrouw…

Voor het project zijn wij op zoek naar de volgende gastsprekers, die zich bij de leerkracht van hun
kind kunnen aanmelden.
Groep 1 en 2: wonen in je straat:
schoolbestuur, gids, openbare groenvoorziening, gemeente: reinigingsdienst, milieupolitie,
architect, aannemer, planoloog, woninginrichter, woningbouwvereniging, eigenaar bijzonder huis,
ontwerper van kinderkamers
Groep 3 en 4: zorgen in je wijk:
schoolbestuur, gids, openbare groenvoorziening, gemeente: reinigingsdienst,
afvalverwerkingsbedrijf, waterleidingbedrijf, energiebedrijf, loodgieter, rioleringsbedrijf, museum
cultureel erfgoed, planoloog
Groep 5 en 6: vrije tijd in je buurt:
schoolbestuur, gids, sportvereniging, hobbyclub, scouting, centrum voor kunstzinnige vorming,
recreatiebedrijf, VVV, planoloog, gemeente: openbare werken, museum cultureel erfgoed,
architect of landschapsarchitect
Groep 7 en 8: ontwikkelen van je gemeente:
schoolbestuur, VVV, planoloog, winkeliersvereniging, gemeentearchief, historisch onderzoeker,
burgemeester en wethouder, journalist, enquêteur, iemand met kennis van de historie van de
gemeente
P.S. ook uw kennissenkring, vriendengroep of familie kunt u polsen!

Krentenbaard

Krentenbaard is niet meer besmettelijk als:
- de blaasjes droog zijn en/of
- 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven).

Schooltuin ouders gevraagd: rooster hangt in de hal

Er kunnen gerust nog wat namen bij op de intekenlijst in de hal...anders worden er geen worteltjes
gekweekt noch kromme komkommers...

Kent u deze fiets?

Deze volledig vernielde fiets staat ineens op ons schoolplein. Herkent u hem?

De draagbare binnenstebuitensokken van John Körmeling

Morgen start de KKW en is er de opening van het nieuwe Jeelo project. Heeft u deze must-haves al
besteld?

Speeldata schoolvoetbal 2020

1 april: jongens (8-tallen) groepen 7 en 8
8 april: meisjes (8-tallen) groepen 7 en 8
15 april: jongens en meisjes (6-tallen) groepen 5 en 6

Reservescheidsen?

Alle voetbalteams, coaches en scheidsen zijn doorgegeven aan Zeelandia, de eerste afspraken zijn
gemaakt om te gaan trainen…
Het staat natuurlijk wel leuk op uw cv om u als reservescheids nog aan te melden… je weet nooit of
het nodig is.

De vergroening/planten in de school

We zijn heel blij met onze vergroening, een bijdrage aan de CO2 reductie. De ouders van de groene
vingersclub zijn de afgelopen weken heel actief bezig geweest. Ze hebben niet alleen veel planten
en potten de school in gesjouwd, maar in elke klas zijn er nu ook planken gemaakt waarop de
hangers kunnen groeien. Dank daarvoor!
Maar….. de jungle mag nog groener hoor…

Aanwezigheid Henk

(onverwachte omstandigheden voorbehouden)
week 09 maart -13 maart

week van 16 maart-20 maart
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Gevraagd

Nog steeds dozen: grote en kleine, hoge en lage,s aaie en spectaculaire dozen. Ze zijn allemaal
welkom

Computer
Typen

Er zijn in groep 7 nu 4 officiële diploma’s gehaald, terwijl nummer 5 en 6 eraan komen stormen.
Dus voor de cursisten geldt nog steeds: typ 2, 3, 4 en typ… Elke dag een stukkie levert uiteindelijk
je diploma op!

Nieuws uit de groepen
Groep 4: oefenen maar (en maar door oefenen)
Nog steeds goed bezig met de tafels trainen?

Groep 6
Excursie naar het Zeeuws Museum

Op vrijdagmiddag gaan de kinderen met de juf en de stagiaire naar het Zeeuws Museum in het
kader van de kinderkunstweek. Voor u als ouders geldt dat alle kinderen op de fiets moeten komen.
Het helpt als de bandjes flink zijn opgepompt, dat scheelt stoempen tegen de wind in.

Groep 7 en 8
Verkeersexamen

In de klas hebben we al geoefend, ook thuis kunt u naar: Examen.vvn.nl. heel handig om te weten
waar de gaten in je kennis zitten.

Groep 8
De excursies

De bofkonten van groep 8 hebben 2 excursies in het kader van Jeelo in een week gedaan. Op
vrijdag 6 maart zijn ze op de fiets, met dank aan Angelien van Joris en Helena van Dante, naar het
Zeeuws Archief gegaan waar een tentoonstelling over stadhouder Willem V was:

Vandaag , dinsdag 10 maart, zijn ze met auto’s naar het Polderhuis in Westkapelle geweest. Dit was
in het kader van het doen van historisch onderzoek. Daar waren wel 4 vrijwilligers aanwezig om de
Talentjes te ontvangen. Er was zelfs een bezoekje aan een noodwoning:

Anja van Leon, Tjaard van Shun, Eveline van Teun, Antoinet van Hanna en Ellen van Esmee hebben
de auto aangeslingerd om in de karavaan van Maaike naar Westkapelle te gaan.
Wij danken alle genoemde ouders voor hun tijd, begeleiding en inzet.

Post/informatiekastje:
De natuurclub (van Marianne van de schooltuintjes, die binnenkort weer gaan beginnen...)
Beste ouders,
Ook dit jaar is er voor kinderen vanaf 6 jaar de mogelijkheid om mee te doen met de natuurclub
op Speelhof Hoogerzael. Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur (behalve in de
schoolvakanties). Voorwaarde is dat kinderen een zwemdiploma hebben.
Aanmelden kan via marianne@kompositie.nl
Bij voldoende aanmeldingen starten we op 18 maart, het is dan Boomfeestdag. Wil uw kind helpen
bij het planten van een boom? ('s middags om 14.00 uur) of zelf een jong boompje adopteren en
thuis verzorgen? Meld u zich dan aan via www.speelhofhoogerzael.nl .
Marianne Golsteijn, educatief medewerker Speelhof Hoogerzael

