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Tweede Pasen

Jarigen
3 februari
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Karl, 9 jaar
Sophie, 6 jaar
Iuri, 5 jaar
Martin, 12 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Talent kartrekker in provinciaal project Cultureel Erfgoed

Misschien heeft u het al in de media gelezen. Samen met 3 andere Zeeuwse scholen (waaronder ook
Archipelschool de Ravenstein uit Vlissingen) is het Talent kartrekker om een compleet
lesprogramma voor basisscholen te ontwikkelen voor erfgoededucatie in Zeeland. We doen dat
onder meer samen met 5 musea en 3 cultuureducatie bureaus. Daar zijn we best trots op.
Het is de bedoeling, dat er uiteindelijk 20 musea mee gaan doen en dat het programma beschikbaar
komt voor alle basisscholen.

Voordeeltje voor ons als pilotschool: we krijgen gratis toegang en vervoer naar de deelnemende
musea. In de bijlage vindt u een persbericht, wat vorige week is gepubliceerd.

Moodboards groep 5/6

Groep 6 heeft de afgelopen weken moodboards gemaakt voor het Jeelo project ‘Kies voor kleding of
meubels’. Ze zien er geweldig uit en we willen ze u dan ook niet onthouden:

Mededelingen MR vergadering 25-01-2021
Mededelingen school:

- Corona-nieuws:
- Het online lesgeven loopt vrij goed. De meeste kinderen doen actief mee.
- We hebben een aantal kinderen permanent in de noodopvang.
Tegelijk willen we bewaken, dat de aantallen voor de noodopvang niet te hoog oplopen in
verband met mogelijke besmettingsrisico`s.
- Er zijn zo'n 60 Chromebooks uitgeleend. Alles wat uitleenbaar is, is nu uitgeleend.
- Ook in de kleutergroepen worden nu de lockdown langer duurt 2 keer per week MEETS gedaan
i.v.m. de groepsbinding.
- Zodra we weer open gaan, komen er meer handen in de combi groepen (groep 4/5 en groep 5/6)
- Henk heeft een enquête uitgezet onder de ouders over het online onderwijs.

Post

Sport en Spel Activiteiten
Ook in week 6 spelen we buiten, want buitenspelen is GEZOND!
Tijdens de lockdown zijn de Buurtsportcoaches van Welzijn Middelburg te vinden op verschillende
lijnen en velden binnen de gemeente Middelburg met Sport & Spel activiteiten na schooltijd. Deze
activiteiten zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Super tof, deze week zijn er
dansworkshops vanuit Kunsteducatie Walcheren toegevoegd aan het programma!
Deelname is gratis en voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht, anderen zijn op instuif.
Bij slecht weer gaan de activiteiten NIET door! We informeren hierover via onze social media
kanalen:
Facebook: https://www.facebook.com/samenactiefmiddelburg
Instagram: https://www.instagram.com/buurtcoachesmiddelburg/
Het volledige programma vind je op onze website:
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sport-spel/week-6

Online Kids College voor kinderen van groep 6,7 en 8
(doorgestuurd bericht van junior UCR).
Komend Kids College wordt heel speciaal, we gaan namelijk online met jullie het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam bezoeken! Op 10 februari van 15:00 – 16:00 uur kunnen jullie
de foto-expositie ‘Rijzend Water’ van Kadir van Lohuizen bekijken, gewoon vanuit je luie stoel!
Nederland is wereldberoemd om polders en dijken. Al eeuwen weten we de zee buiten de deur te
houden maar hoelang kan dat nog. Het is niet meer de vraag of die zeespiegel gaat stijgen maar
wanneer en hoe snel. Als we niks doen, vaar je in minder dan 100 jaar met je rubberboot naar
school. Klinkt nu leuk, maar als je dat dagelijks moet doen, is het geen pretje. De huidige
Deltawerken zijn in 40 jaar gerealiseerd. Moeten we dan nu niet aan de slag voor de volgende
Deltawerken? En zijn die nog wel bestand tegen een zeespiegelstijging van drie meter of moeten
onze kinderen gaan verhuizen? Het klimaat wordt verstoord door opwarmend zeewater, smeltende
gletsjers en ijskappen en een daardoor langzaam maar gestaag stijgende zeespiegel. Kadir neemt je
mee in de wereld van klimaatverandering en laat zien dat het 5 over 12 is.
Wanneer je je aanmeldt via junior@ucr.nl , krijg je een aantal dagen voor het Kids College een
link van me toegestuurd. Hiermee kun je op 10 februari via je webbrowser het webinar volgen. Bij

de link die ik verstuur, zal ik ook een korte uitleg geven.
Groetjes,
Marieke van de Laar
Communications Officer UCR

