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Nieuwsbrief februari
29-01 Start: Heel Veere Speelt, groep 5-6
In samenwerking met plaatselijke muziekverenigingen organiseert de Zeeuwse muziekschool dit
project vanuit subsidiegelden. De kinderen krijgen op tien dinsdagen muzieklessen aangeboden
door docenten van de muziekschool en vrijwilligers van EMM uit Serooskerke. Na twee
theorielessen leert ieder kind in acht lessen een instrument bespelen. Het project wordt
afgesloten met een presentatie. Daar hoort u nog van.
30-01 Kennismakingsworkshop Podium Z, groep 7-8
Podium Z is een Walchers podium voor opkomend Zeeuws muzikaal talent. Twee medewerkers
bieden een interactieve, muzikale workshop aan voor de leerlingen van groep 7/8. De kinderen
mogen een instrument mee naar school nemen.
01-02 Rapporten worden meegegeven
Na de toetsmaand januari krijgen vandaag alle kinderen die minimaal een half jaar op school
zitten een rapport mee naar huis. Wilt u dit binnen 14 dagen ondertekend mee terug naar
school geven?
Roept dit rapport vragen of bespreekpunten bij u op, dan kunt u gebruik maken van het
ouderspreekuur.
04 en 05-01 Ouderspreekuur
De link om in te kunnen schrijven voor dit 10-minutenspreekuur heeft u ontvangen via de mail.

10-02 Schoolkerkdienst
Kinderen, ouders, broers en zusjes, opa’s en oma’s, iedereen is van harte welkom op deze school
en kerk dienst. Je mag er zijn! is het thema. De kinderen hebben aan de week voorafgaand aan
de dienst over dit thema gewerkt en gezongen in de klassen.
Aanvang 10.00 uur in de Opstandingskerk aan de Jacob Catsstraat.

11-02

Gastlessen mondverzorging groep 1 t/m 4
Het project "Hou je mond gezond" is opgezet ter verbetering van de mondgezondheid bij de
jeugd. De laatste jaren gaat de conditie van het gebit van de kinderen achteruit en neemt de
gebitsverzorging af, aldus de GGD.
Tandbederf heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Het kan leiden tot o.a. pijn,
infectie, schoolverzuim, problemen met kauwen, verslechterde ontwikkeling van de spraak.
Bovendien is tandbederf in het melkgebit een risico voor tandbederf in het blijvende gebit.
Gezien de omvang en ernst van de negatieve gevolgen van tandbederf hebben de GGD-en
geïnvesteerd in het project "Hou je mond gezond ".

18-02 Letterfeest groep 3
Inmiddels is groep 3 zover dat de kinderen alle letters geleerd hebben en al aardig kunnen
lezen. Dat is een feestje waard! De ouders van de kinderen van groep 3 zijn deze middag vanaf
13.15 uur van harte welkom voor het bijwonen van dit letterfeest.
21-02 Spreekuur Schoolmaatschappelijk werkster
Hylkje van der Vlugt houdt van 12.30-13.30 uur spreekuur in ons schoolgebouw. Als u Hylkje wilt
spreken maar niet in de gelegenheid bent om naar het spreekuur te komen, kunt u haar bellen
voor het maken van een afspraak. Tel. 0623748003.
25-02 Gastlessen turnen groep 3 t/m 8
Vanmiddag krijgen de groepen een gastles turnen aangeboden door Julia de Smit van
turnvereniging Duo. Gymkleding meenemen a.u.b. De gymles van donderdag a.s. vervalt.
01-03 Verjaardag juf Rian en juf Frederique groep 8
12.00 uur Start voorjaarsvakantie t/m 8 maart
Mededelingen:
Ramon woont in Aagtekerke en zit sinds enkele weken bij ons op school in groep 6. Joris en Esmee
worden in februari 4 jaar en komen dan in groep 1. Welkom!
Met collega Marleen gaat het naar omstandigheden redelijk. Ze ondergaat dapper elke 14 dagen een
chemokuur. Marleen heeft nu voorlopig nog één kuur voor de boeg. Hierna is het een aantal weken
geduld hebben en afwachten of het gewenste effect bereikt is. Vervolgens hoort Marleen of er een
vervolgbehandeling geadviseerd wordt en zo ja welke.
Namens alle kinderen, ouders en collega’s sterkte Marleen, we denken aan je!
Bazaar op 24 augustus.
Vorige week ben ik naar de vergadering van de bazaarcommissie van Grijpskerke geweest. Want zoals u
weet deelt de school dit jaar in de opbrengst van de bazaar voor de aanschaf van een speeltoestel. We
zijn hier erg blij mee!
Het belooft een leuke bazaar te worden. Als school zullen we ook activiteiten ondernemen voor de
bazaar. En we krijgen een eigen kraam waarin we o.a. producten die door kinderen gemaakt zijn kunnen
verkopen. Augustus is voor ons als school nog ver weg, later hoort u meer hierover.
Annelies van Leerzem

