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Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Morgen, 7 april wordt Bashe 4 jaar. Vanaf dan mag zij het Talent komen versterken. Wij wensen
haar en haar ouders veel plezier op school.

Algemeen
Verkoudheid? Thuis blijven!
De besmetting cijfers blijven zorgelijk. We blijven ons aan de richtlijnen houden om Corona zo veel
mogelijk buiten de deur te houden.
Een vraag die we deze week van enkele ouders kregen: mijn kind is verkouden, maar is negatief
getest. Mag hij/zij naar school?
Antwoord: Bij verkouden kinderen nemen we geen risico. De besmettingen lopen op. Dus thuis
sowieso blijven totdat er 24 uur geen klachten zijn.

Klussers gevraagd

Na de nieuwe inrichting van de hal is het nu de beurt aan de lokalen van de groepen 3 t/m 8 om te
worden voorzien van nieuw meubilair. Binnenkort krijgen we in drie lokalen nieuwe tafels, stoelen
en kasten. Volgend jaar volgen de overige drie lokalen.
In de voorbereiding hebben we een aantal klussen te doen, waarvoor we graag een beroep doen op
handige ouders.
- In het lokaal van groep 3 moet een klimrek wat achter een houten wand zit worden
gedemonteerd.
- In enkele lokalen moet een werkblad wat aan de muur zit worden gedemonteerd en moet er
opbouw-leidingwerk (elektrisch) worden verwijderd.
- Ook zoeken we nog iemand die ons vernieuwde doeltje nog van een laagje verf wil voorzien.
Wanneer? Op een middag (na schooltijd) of avond of op een zaterdag ergens vóór de meivakantie
(die start op maandag 26 april).
Als u het leuk vindt om één van de klussen te doen, stuur dan een mailtje naar
henkweemaes@archipelscholen.nl

Corona proof activiteiten
Een chique impressie van groep 1/2 a
Pasen is geweest en straks komen de
Koningsspelen. Alle reden om na te denken
over leuke activiteiten. We merken ook, dat
sommige klassenouders en ook de AC staan te
popelen om leuke dingen te doen.
Natuurlijk zijn we blij met dat enthousiasme.
We kijken niet alleen naar wat er niet kan,
maar zeker ook wat er wel kan binnen de
gegeven mogelijkheden.
AC, in ieder geval bedankt voor jullie
initiatief met de Paaseitjes!

De Koningsspelen zullen in aangepaste vorm doorgaan. Daarover later meer. Het enige wat daarin
zeker niet doorgaat is het ontbijt, maar we gaan er zeker een leuke dag van maken.

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor het volgende schooljaar.
Naast dit vakantierooster zullen er ook nog een aantal studiedagen worden ingepland,
deze laten wij u later in het schooljaar weten.
Herfstvakantie
maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2020
Goede Vrijdag
vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Tweede Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

HVO? GVO?
Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen of u uw kind GVO of HVO laat volgen. GVO en HVO zijn vrijwillig
te volgen vakken. De ouders van kinderen uit groep 2 (volgend jaar groep 3) krijgen deze week een
brief met een aanmeldingsformulier voor HVO of GVO. De ouders van de groepen 3 of hoger hoeven
alleen een mailtje te sturen naar talent@archipelscholen.nl als ze volgend jaar willen switchen.
Blijft het zoals het nu is? Dan hoeft u dus niets te doen.

Hanneke heeft een baan.
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft Hanneke, op dit moment de juf van groep 5 op het
Talent, een baan als groepsleerkracht van groep 5 op de Aventurijn. Super goed gedaan
Hanneke!.
Van harte gefeliciteerd. Nu nog wel even haar diploma binnen harken, maar dat gaat vast en
zeker lukken.

Schoolfruit
Deze week mogen de leerlingen genieten van:
Komkommer

Sinaasappel

Waspeen

Nieuws uit de groepen
Groep 1/ 2 b
De kinderen van de groep 1/ 2 b hebben de benen uit hun lijf gelopen om alle eitjes te vinden.
Daarna werden de choco eitjes van de verpakking ontdaan, een activiteit die prima geschikt is voor
de fijne motoriek, zoals u ziet.

Groep 8

De bofkonten van groep 8 hebben Paaseieren gezocht in speelhof Hoogerzael. Daar stond de
paashaas hen al op te wachten. En heb je eitjes gevonden, dan snel in een mandje doen. Zoals
jullie op de foto kunnen zien is er nog niet veel sprake van lentekriebels aan de mannentafel!

Martin is schoolkampioen eitjes zoeken !!!

Talent in ut zunnetje
Tijn naar Sparta

Straks een miljoen waard zo'n handtekening...

De sterspeler op de foto is Tijn Sinke uit groep 7, die door de scouts van Sparta als Zeeuwse parel

ontdekt is. Na vele proeven van bekwaamheid is alles nu rond en gaat hij dit schooljaar al, vanaf 14
juni, naar het Kasteel om daar bij de jeugd te gaan spelen. Dat is wel gezellig voor onze oud
leerling Marvin, die ook bij Sparta is gaan oefenen.
Top Tijn! Gefeliciteerd van ons allemaal en je weet onze Zeeuwse slogan:

Ik worstel en kom boven!

Post
Hockey clinic
Hééé aanstormend sporttalent,
Op zaterdag 24 april organiseren wij een supergave hockey clinic in samenwerking met
Hockey Club Walcheren. Wij zouden het hartstikke leuk vinden als jullie allemaal komen.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook van harte welkom. Bovendien geven we maar
liefst 20 vrijkaarten weg voor Mini Mundi!
Wil je meedoen met deze gave clinic en lekker buiten sportief bezig zijn? Meld je dan snel
aan via https://tinyurl.com/royalclinic of scan de QR-code. Geef bij het inschrijven ook
meteen even aan of je een vriendje of vriendinnetje meeneemt.
Wij hebben er in ieder geval onwijs veel zin in en hopen jullie allemaal op zaterdag 24 april
te zien op HC Walcheren. Het event zal starten om 10.00 uur en rond 14.00 uur klaar zijn.
Wij zorgen voor voldoende hockeysticks én natuurlijk voor iets lekkers te eten en te drinken.
Hopelijk tot de 24ste!
Met sportieve groet,
Faas, Noa, Tycho en Thymen

