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Allemaal van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Kleurrijke dag
Kleuren tegen eenzaamheid
De Stichting Kleurrijke dag zet zich in voor een gezonde leefstijl voor kinderen. In deze Corona tijd
willen ze graag aandacht vragen voor de eenzaamheid van mensen die weinig of geen bezoek
mogen of krijgen.
Het idee is dat kinderen op vrijdagmiddag 23 april een kleurplaat op hun allermooist gaan kleuren.
Dit eigen kunstwerkje krijgen ze mee naar huis. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind een
besluit neemt wie van de familieleden, kennissen, vrienden of buren dit opkikkertje mag krijgen.
Daarna wordt de kleurplaat gebracht en voelt degeen die zo verwend wordt zich waarschijnlijk flink

in het zonnetje gezet!!!!

GEZONDE START GEZONDE TOEKOMST,

Kleurrijke dag

Buitenlesdag
Vandaag, dinsdag 13 april, is het buitenlesdag. Een speciale dag waarop de mogelijkheid tot buiten
lesgeven wordt gestimuleerd.
De bikkels van groep 8 hebben de hele dag geen dak boven hun hoofd gehad: de stoelen bleven de
hele dag op de tafels staan.
Ze hebben gegymd, hebben spelling gedaan, Jeelo project en onderzoekjes, de schoolmoestuin is
opgeknapt, er is begrijpend lezen gegeven en voorgelezen.
Iedere groep bij elkaar bezig met eigen opdrachten

Kan niet beter toch?

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.

Jeelo
Na het project “Maken van je eigen product” zijn we nu bezig met “Omgaan met natuur”.
Helaas kunnen wij nog geen bevlogen boswachters of komkommer kwekende telers in de klas
uitnodigen, omdat dat natuurlijk nog niet kan.

Wel zijn we druk bezig met het milieu, zoals een ploggende ( joggen en rommel pakken) groep 8
laat zien: 5 vuilniszakken in een kwartiertje!

Gevraagd
Groentetuintjes
Leuk om te merken dat de AH zoveel rekening houdt met de planning van onze Jeelo projecten!
Omdat er in alle klassen over de natuur gewerkt wordt, komen de groentetuintjes van de AH
natuurlijk schitterend uit.
Zeker omdat het dit jaar met groentemaatjes gaat, kunt u mooi uw slag voor onze kinderen slaan.
iedere leerkracht zal uw maatjes met open armen ontvangen!!!

Vrijdagmorgen 23 april
De ouders van de AC en de leerkrachten Philip en Monique zijn druk bezig met de voorbereiding van
de Koningsspelen.
Wat er nu al afgesproken is en voor u van belang is is het volgende:
● Als het echt te koud, te nat, te glad of te winderig is, dan worden de Koningsspelen
verplaatst naar een dag na de Meivakantie
● Groep 1 t/m 4 blijven op school. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan op het
kleuterschoolplein aan de slag, die van 3 en 4 spelen op het grote plein
● Voor de groepen 5 t/m 8 denken we aan een veld bij Zeelandia, wat natuurlijk betekent
dat ze op de fiets naar school moeten komen, maar dit is nog niet helemaal zeker.
● Iedereen neemt gewoon hap/sap en een lunch mee, met misschien nog wel een extra
boterhammetje vanwege het vele buiten zijn en het spelen.
● Denkt u ook aan het insmeren met zonnebrandcrème …
● Omdat het ‘s ochtends heel koud kan zijn, moeten kinderen flink ingepakt kunnen beginnen
met de spelletjes en naarmate de ochtend vordert, zich langzaam kunnen uitpellen.

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.

Schoolfruit
Deze week mogen de leerlingen genieten van:
Komkommer

Mandarijn

Appel

Nieuws uit de groepen
Groep 6
Uilenballen
De kinderen van groep 6 hebben uilenballen mogen ontleden. Wat je daar niet allemaal in vindt!!!
Botjes, schedels, veren, haren, schubben enz…. nog net geen hele tweedehands tuinkabouter!

Talent in ut zunnetje
Nieuwe meester in groep 8?

Achter het bureau van de juf zit niet meester Seb, maar wie weet zou dat wel een fantastische
toekomstvoorspelling zijn…
Seb doet hier mee aan de Zeeuwse voorleeskampioenschappen.Op de tweede foto is te zien dat hij
doorgaat naar de NATIONALE voorleeswedstrijd. Een geweldige prestatie van hem. Als het geluk
hem zo goed gezind blijft, levert het Talent weer een kampioen af!

