Nieuwsbrief 19 september 2019
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

20-29 september
25 september
24 en 26 september
25 september
26 september
2 oktober
3 en 17 oktober
3 oktober
7 oktober
8 oktober
10 oktober
29 november

Nationale sportweek
Schoolvoetbal jongens 5/6
Oudervertelgesprekken
Kinderpostzegels
Open dag Kibeo-school (zie bijlage)
Finales schoolvoetbal groep 5 tot en met 8
Bibliobus
Museumbezoek groep 1/2
Voorstelling De Kleine Vuurtorenwachter groep 1 t/m 4
Museumbezoek groep 3/4
Museumbezoek groep 5/6
Studiedag (kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij)

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Vorige week heb ik genoten van de voetballers en voetbalsters van groep 7/8 , aangevuld
met kinderen uit groep 5/6 . Ondanks dat we niet doorgaan naar de finaleronde hebben
beide teams erg goed hun best gedaan.
Prisma-Studiedag:
Gisteren hebben we met alle collega’s deelgenomen aan de Prisma studiedag. In de
ochtend hebben we gastsprekers uit het bedrijfsleven gehad, die ons vertelden welke
vaardigheden de leerlingen van nu nodig hebben, om later in het bedrijfsleven zo optimaal
mogelijk te functioneren. Ook hebben we basisschoolleerlingen geïnterviewd met de
vragen: Wanneer vind je iemand een goede juf of meester? Wanneer is iemand een goede
leerling? Wat vind je dat je moet leren om goed voorbereid te zijn op de toekomst?
Met al deze inspiratie zijn we in de middag aan de slag gegaan met ons schoolplan wat we
voor de komende 4 jaar gaan maken waar we u later meer over zullen vertellen. We
kunnen terugkijken op een leerzame en waardevolle dag.
Reminder Nationale sportweek:
Op woensdag 25 september is het weer ‘Kom in je sportkleding naar school’ dag. Alle
kinderen mogen dan in hun sporttenue naar school komen. Naast deze activiteit hebben we
onze vaste beweegactiviteiten met o.a. de gymlessen, schooljudo en bewegend leren. Met
deze activiteiten doen we mee aan de scholen challenge. En als we deze activiteiten tot
een goed eind brengen wacht ons een spetterende verrassing.
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Ride for the roses:

Afgelopen zondag hebben we met een aantal teamleden meegedaan voor the ride for the
roses (juf Diana staat niet op de foto, ze heeft de 100 kilometer gefietst). In totaal hebben
wij als school €1575,37 opgehaald. Een mooi bedrag waar we erg trots op kunnen zijn. In
totaal heeft Prisma €6177,67 overgemaakt voor onderzoek naar het KWF. Ik wil iedereen
bedanken voor zijn inzet en sponsoring!
Kibeo algemeen
-

-

Afgelopen dinsdag hebben wij ons nazomerfeest gevierd. Het was een ontzettend
leuk discofeest. We willen jullie bedanken voor de opkomst en de lekkere hapjes!
Monique, de mama van Fenna en Jens, is lid geworden van de LOR. We heten je
van harte welkom!
Donderdag 19 september was het de dag van de leidsters en wij zijn enorm
verwend. Daarvoor willen wij jullie heel erg bedanken!
Donderdag 26 september hebben wij een open dag op het kinderdagverblijf en de
BSO. Op het kinderdagverblijf zal dit van 9:00 tot 11:00 zijn en op de BSO van 15:00
tot 16:00. Wij hopen jullie daar te zien!
Op donderdag en vrijdag krijgen wij er twee stagiaires bij, Isabeau en Belle. Wij
wensen jullie veel succes in jullie stageperiode!

Dagopvang
-

Wij heten van harte welkom: Vicky! Vicky is deze week gestart bij ons op het
kinderdagverblijf. Wij hopen dat je een leuke tijd bij ons zal hebben. Veel
speelplezier, Vicky!
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BSO
-

De zomervakantie is nog maar net afgelopen en het duurt nog een aantal weken
voordat het herfstvakantie is. Omdat er in de zomervakantie onduidelijkheid was
over de vakantiemix voor de BSO willen we jullie hier nu alvast over informeren.
Onze locatie zal in de herfstvakantie geen vakantiemix locatie zijn.
In de herfstvakantie kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 terecht bij de
volgende opvanglocaties:
-

Scheldestraat Lewedorp (ma, di, do)
Egelantierstraat ’s Gravenpolder (ma, di, do)
Stengeplein Heinkenszand (alle dagen)
Deken Thomaslaan ’s Heerenhoek (ma, di, do)

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 wordt er een uitzondering gemaakt. De kinderen
uit groep 1 en 2 kunnen zich op de locatie aanmelden, zij horen conform de
richtlijnen van Incidentele opvang 10 dagen van te voren of dit past dit binnen de
bezetting. Dan kunnen zij op de Sportweg Kwadendamme terecht.
Hierbij alle regels omtrent aanvragen kinderen groep 1 en 2 nog even op een rijtje:
Reserveren kan vanaf 10 werkdagen van tevoren.
Kibeo beoordeelt of de bezetting extra afname toelaat.
De ouder(s)/verzorger(s) reserveren via de vestiging de opvang (hele of halve dag)
Eenmaal gereserveerde dagen en tijden kunnen vanaf 72 uur voor de gewenste
opvangdagen en -tijden niet meer worden geannuleerd.
Locatie geeft aan Klantrelatie door welke kinderen er tijdens de vakantie bij de
dagopvang geplaatst kunnen worden.
Wij hopen dat we jullie op deze manier voldoende geïnformeerd hebben over de
vakantiemix in de herfstvakantie. Hebben jullie nog vragen, dan mag je altijd
contact opnemen met ons.
-

Iets minder leuk nieuws, onze Juf Jolanda Groen zal helaas haar laatste werkdag op
de BSO werken op donderdag 10 oktober.
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Groep 1/2:
●
●

●

●
●
●
●
●

Wij heten van harte welkom: Evy van As! Afgelopen maandag werd ze 4 jaar. Heel
veel plezier toegewenst bij ons op de basisschool, Evy!
Op donderdag 3 oktober willen we een bezoek brengen aan het Historisch Museum
in Goes. Fijn, dat zoveel ouders zich aangemeld hebben om kinderen te vervoeren.
We hebben nog maar 1 auto nodig….
Deze week sluiten we het thema: “De mooiste vis van de zee” af. volgende week
besteden we aandacht aan het museum en daarna gaan we aan de slag rond het
thema van de Kinderboekenweek: “Vervoersmiddelen - reis mee!”
Vandaag was de laatste judoles. De kinderen hebben 4 keer erg hun best gedaan. Ze
leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen.
Niet vergeten: op woensdag 25 september in sportkleding naar school: fijn samen
bewegen die dag!
Op 3 oktober gaan we weer naar de bibliobus.
Op vrijdag 29 november is er geen school voor groep 1 en 2 i.v.m een studiedag.
Op dinsdag 8 oktober is het feest! Dan viert juf Diana haar verjaardag. De kinderen
hoeven die dag geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te brengen.

Groep 3/4:
● In groep 4 zijn de kinderen druk bezig met de tafels. De eerste tafels zijn geleerd.
De tafels moeten ze ook door elkaar kennen! De meeste kinderen hebben de tafel
van 5 nu mee naar huis gekregen om te oefenen, op donderdag 3 oktober mogen ze
hem opzeggen in de klas. Alle reeds geleerde tafels moeten wel regelmatig worden
herhaald.
● In groep 3 kennen ze steeds meer letters en kunnen ze steeds meer woorden lezen,
knap hoor.
● Volgende week woensdag, 25 september, mogen de kinderen in sportkleding naar
school komen i.v.m. de Nationale Sportweek.
Groep 5/6:
● Deze week en volgende week ronden we de eerste thema’s af van taal, spelling en
rekenen. In de weken daarna zullen ook de eerste toetsen van de zaakvakken
gepland gaan worden. De samenvattingen en leerdoelen zijn op de website te
vinden. Wachtwoord: OudersMgR. Ze worden ook op papier aan de kinderen
meegegeven.
● Op maandag 23 september moeten de kinderen van groep 5 de tafel van 7 op
kunnen zeggen. In de weken daarna volgen de tafels van 8 en 9.
● Vandaag hebben we de laatste judoles gehad.
● Op woensdag 25 september mogen de kinderen in sportkleding naar school komen
vanwege de Nationale Sportweek. Tevens doen er een aantal jongens uit de groep
mee met het Schoolvoetbal in Heinkenszand. Begin volgende week verwachten we
het wedstrijdschema. Alvast veel succes jongens!
● Op donderdag 26 september staat de eerste toets van aardrijkskunde gepland. In
groep 6 hoort daar ook topografie bij: we beginnen met de provincies van
Nederland, de hoofdsteden en de wateren/rivieren.
Op www.topografie-nederland.nl kunnen de kinderen op een leuke manier oefenen.
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●
●

●
●

Op 3 oktober gaan we naar de Bibliobus.
Op donderdag 10 oktober gaan we naar het museum in Goes. Het vervoer is
inmiddels geregeld, want we gaan met de Cultuurbus! De busrit wordt mogelijk
gemaakt door de regeling Busvervoer cultuurbezoek van de provincie Zeeland.
Volgende week zullen de woordjes van thema 2 op www.spellingoefenen.nl gezet
worden. De kinderen kunnen er dan ook thuis weer mee oefenen.
Tafels oefenen kan goed op www.tafeldiploma.nl Heel belangrijk om ze ook thuis
goed te blijven oefenen!! De tafels zijn de basis voor heel veel sommen die
aangeboden worden in de groepen 5 t/m 8.

Groep 7/8:
● De kinderen hebben deze week de toetsen van spelling, taal en rekenen afgerond.
Taal en rekenen worden op de tablet gemaakt, er komen dan ook geen toetsen
meer mee naar huis. Kinderen kunnen hun punt in de agenda noteren.
● Maandag komt een archeoloog in de klas. Vorige week kwam er een biologe op
donderdag. Leuk dat we gastdocenten voor de zaakvakken hebben kunnen vinden
voor een korte les.
● Film by the sea was een groot succes, de kinderen vonden de film aangrijpend maar
mooi.
● Wist u dat we elke donderdag bewegend leren, door gymoefeningen op het
schoolplein leren we rekenen, taal en spelling.
● Gelukkig is de website weer aangevuld met de samenvattingen en woordenlijsten, u
kunt ze nu weer gewoon van de website halen, met het wachtwoord: OudersMgR..
● Op woensdag 25 september mogen de kinderen in sportkleding naar school komen
vanwege de Nationale Sportweek.
● 22 oktober gaan wij naar het museum in Goes, we proberen ook een bus te krijgen
net als groep 5-6 maar we hebben deze nog niet. Kunt u eventueel rijden? Om 8.30
u ophalen bij school en 11.30 weer ophalen bij het museum. Opgeven graag bij de
juffen.
● Woensdag 25 september beginnen we weer met de kinderpostzegelactie.
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