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Voorjaarsvakantie

Jarigen
Deze week en tijdens de kerstvakantie hebben we een flink aantal jarigen:
5 januari
Hala, 5 jaar
10 januari
Seb, 12 jaar
11 januari
Armano, 11 jaar
Evi, 8 jaar
Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Vanaf 4 januari komt Herman officieel onze school versterken. Wel een raar begin van je
schoolcarrière bij ons, meteen thuis scholing! Toch voor jou en je ouders: van harte welkom op
onze school.

Algemeen
2021, hopelijk een topjaar
We wensen iedereen uiteraard een geweldig 2021 toe met de hoop, dat we snel weer de "normale,
Corona-vrije" draad op kunnen pakken.

AC bedankt voor de decembermaand!
Nog een keer een extra bedankje voor de AC is wel op zijn plaats. Over Sint hebben we in onze
vorige weekbrief al gemeld, maar de flexibiliteit van de AC om op stel en sprong de Kerstviering op

dinsdag te houden in plaats van op donderdag was geweldig. Een één woord TOP!

Afstandsleren
Afgezien van hier en daar een technisch probleempje, is het afstandsleren naar ons idee goed van
start gegaan. Parro bleek de eerste dag overbelast, maar dat is verholpen. Gelukkig zien we, dat
vrijwel alle kinderen inloggen en hun werk oppakken. Goed hoor! We horen ook wel geluiden, dat
het voor ouders niet meevalt om de kinderen aan het werk te krijgen én te houden en dat naast je
eigen (thuis)werk. Des te meer respect voor uw inspanningen om het schoolwerk te begeleiden.
Hartelijk dank daarvoor. Zonder uw hulp gaat het niet lukken.
Opgave van kinderen voor de noodopvang voor de volgende dag graag vóór 21 uur via
talent@archipelscholen.nl

Studiedag op donderdag 14 januari
Voor alle zekerheid toch nog een keertje de mededeling herhalen, dat we studiedag van woensdag
20 januari hebben vervroegd naar donderdag 14 januari.Er is die dag dus geen noodopvang op
school.

Post

Naschoolse cursussen Zeeuwse Muziekschool
Beste ouders,
Jouw kind ook buiten school stimuleren in muzikale groei? De Muziekschool Zeeland geeft toffe
naschoolse cursussen voor leerlingen van de groepen 1 t/m 6. Spelenderwijs gaan ze aan de slag
met muziek en dit kan al vanaf jonge leeftijd. De muzikale toekomst van je kind begint hier! Meer
info en aanmelden via de website:
https://muziekschoolzeeland.nl/aanbod/cursussen/
Met vriendelijke groet,
Kuiperspoort 21 • 4331 GS • Middelburg
T. 088 4700000
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