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Agenda
juni

vr 26

Schooltuintjes en tuinonderhoud...alle groene handen zijn welkom

juli

wo 1

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

juli

vr 3

Rapporten mee naar huis
Kinderen gewoon les tot 14.00 uur: zomerfeest kan niet doorgaan.

juli

vr 10

Laatste schooldag, kinderen om 12.00 uur vrij

Jarigen
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
30 juni

Dante, 12 jaar
Sofie, 11 jaar
Zarah, 8 jaar
Eizatuallah, 13 jaar
Ize, 7 jaar
Olivier, 5 jaar
Omri, 11 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Roosters, afspraken bso, vakantiedagen en studiedagen

Met het schooljaar dat bijna ten einde is en op zijn 2 laatste benen loopt, volgen hier veel
belangrijke data en afspraken die u nu al op uw analoge of digitale planbord kunt invullen:

Rooster

Zoals u weet hanteren alle Archipelscholen tot de zomervakantie het vijf-gelijke-dagen-model.
Als alles normaal verloopt - dus als het virus zich niet opnieuw ontpopt - gaan we na de
zomervakantie weer terug naar ons oude rooster: voor alle groepen vier-gelijke-dagen
(8.30u-14.30u) en woensdag van 8.30u-12.15u.

Opvang 14u-14.30u i.v.m. aansluiting met BSO

Tot de zomervakantie sluiten de opvangtijden van de BSO niet naadloos aan op de eindtijd van
school. In overleg met de mensen van Pardoes hebben we het zo geregeld, dat de kinderen, die om
14.30u naar de BSO gaan eerst van 14u-14.15 u door school worden opgevangen. De kleuters
worden apart opgevangen op het kleuterplein of in de kleuterafdeling, de andere kinderen op het
grote plein. Om 14.15u komen de medewerkers van Pardoes de kinderen op school ophalen.

Vakantierooster 2020-2021(in heel Zeeland als zodanig vastgesteld/CPOZ)
Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021
Tweede Pasen Maandag 5 april 2021
Meivakantie Maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021 (kinderen vrij)
maandag 5 oktober
maandag 9 november
woensdag 20 januari
donderdag 1 april
dinsdag 25 mei
vrijdag 25 juli
vrijdagmiddag 23 juli

GVO / HVO schooljaar 2020-2021:
Let op morgen uiterste inleverdatum
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen LEVO (vanaf groep 3) en ook in onze Jeelo-projecten
schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn.

Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen
die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.
Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u vanaf groep 3
- godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of
- humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
voor uw kind aanvragen.
Vanwege de grote overlap tussen Levo (neutraal vormingsonderwijs) en HVO hebben we het onderscheid
daartussen laten vervallen.
Uw keuze geldt alleen voor het komende schooljaar. Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen of u uw kind GVO
of HVO laat volgen.
Inspirerende en verrijkende lessen
Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld en
ook hun zelfvertrouwen.
De GVO- en HVO-docenten zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten (Ruben Keijts voor
GVO en Miriam Meyrer voor HVO). Zij passen gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en
de belevingswereld van uw kind.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vormingslessen. De lessen vinden wekelijks plaats en duren
3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist.
Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl
Morgen krijgen de kinderen hierover een brief mee met een aanmeldingsformulier. Wilt u het ingevulde
formulier aub uiterlijk volgende week woensdag 24 juni op school in laten leveren bij de leerkracht(en)
van uw kind(eren).

Waterballetten
let op waterballonnen mogen niet vanwege ons milieu

Groep 3 en 4

Op vrijdagmiddag mogen de kinderen aan de slag met hun waterspeelgoed op ons schoolplein:
lekker spetteren, spatten en elkaar nat schieten. De juf blijft dan natuurlijk kurkdroog he?
Handdoek en waterspeelgoed meenemen dus.

Groep 7

De dames en heren van groep 7 mogen op donderdagmiddag tekeer gaan om elkaar eens lekker nat
te spuiten. Juf Evelien blijft natuurlijk kurkdroog! Dat is de afspraak hoor!
Handdoek en waterspullen meenemen.

Juffendagen
Groep 3

Op donderdag 9 juli vieren de juffen van groep 3 hun juffendag. Op deze dag is ‘s morgens eerst
het doorschuifmoment en de rest van de dag vieren we met z’n allen een feestje! De kinderen
hoeven die dag geen hap/sap mee te nemen, maar enkel iets voor de lunch. We maken er samen
een leuke dag van!

Groep 7
Op maandag 6 juli viert groep 7 de juffendag met als bonus meester David. Wilma moet op
25 juni naar de bedrijfsarts, dat is dus extra spannend.
Ook op die dag geen hap/ sap voor de kids nodig.

Rapporten?
U heeft ze vast al op school ingeleverd? de juffen hebben de pennen al geslepen en de inktpotten
opengedraaid….

Schooltuinouders
Aanstaande vrijdag na de lunchpauze gaan de kinderen van groep 6 in de schooltuin aan de slag.
Iedereen die zich opgegeven heeft is van harte welkom om met de leerkrachten afspraken te
maken over wie wat wanneer … gelukkig weten we wel waar: de schooltuin.
Ook de mensen die zich opgegeven hebben voor het tuinonderhoud kunnen onkruid wieden en wat
grof werk verrichten! Met lange stelen en snoeischaren halen we vast de 1,5 meter wel!

Aanwezigheid Henk (onverwachte omstandigheden voorbehouden)
week van 22-26 juni

week van 29 juni - 03 juli
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-

`s morgens Omnibus
`s middags Talent
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-
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di 30
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Omnibus

wo 24
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`s morgens Omnibus
`s middags Talent

wo 01

-

Talent

do 25

-

Talent

do 02

-

Omnibus

vr 26

-

Omnibus

vr 03

-

`s morgens Omnibus
`s middags Talent

Computer: Nog geen nieuwe gediplomeerden bekend...

Op dit moment zijn er 8 kinderen in groep 7 en 10 in groep 8 die hun typediploma in the pocket
hebben. Het wordt toch tijd voor de anderen om de handen uit de mouwen te steken en de
vingertjes te laten rammelen op de toetsen, want dit schooljaar is het echt hun laatste kans om dit
diploma in de wacht te slepen. Onze school heeft nl. om het jaar een licentie voor de kinderen.
Dus typ 2,3, 4 typ….

Nieuws uit de groepen
Groep 3 De laatste weken…Heel belangrijke herhaling

Iedereen nog flink aan het lezen? Voor het slapen gaan, als ondersteuning voor pap of mam bij het
aardappelen schillen, facetimend met opa of oma?
Denk ook aan de + en - sommen en het splitsen tot 10. Uiterst belangrijke vaardigheden voor groep
4...en de rest van de groepen.

Groep 7 en 8
Theoretisch verkeersexamen

Van groep 7 en groep 8 zijn alle kinderen vorige week geslaagd voor hun theoretisch
verkeersdiploma!! Goed gedaan en allemaal van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie! Het
praktijkexamen kon door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan...

Groep 8 : the movie, opnames lopen….

Er wordt gefluisterd dat Jens zelfs een nieuwe camera gekocht heeft...Maandag was de eerste
opnamedag, morgen, woensdag gaan ze weer verder. U weet het he? Mochten ze uitlopen dan
worden de schatjes in de watjes gelegd met een glaasje water of limonade…

Post/informatiekastje:
Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb

De VakantieBieb komt er weer aan. Nu ook met luisterboeken!
Vanaf 1 juli geniet je van tientallen boeken voor jong en oud.
Kun je niet wachten?
Word dan lid van de online Bibliotheek. Hier vind je zo'n 29.000 e-books. Lees ze op je e-reader,
tablet of telefoon. En luister naar duizenden luisterboeken.
Kijk voor meer info op de website van de VakantieBieb

