
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief augustus/september 

 

Nieuwe leerlingen 

We ontvangen deze week weer een aantal nieuwe kinderen op school. Esmee, Naomi en Maud komen in 

groep 1-2.  

Ties woont in Oostkapelle en komt nu bij ons in groep 3.  

Charmayne woont in Middelburg, maar komt binnenkort met haar ouders en zusje in Grijpskerke wonen. 

Zij komt bij ons in groep 5.  

Welkom op onze school allemaal, ik hoop dat jullie snel je plekje in de nieuwe groep vindt! 

Ons leerlingenaantal groeit licht en komt nu op 93 leerlingen. 

 

Medezeggenschapsraad 

Betty Wisse is zes jaar lang lid geweest van onze 

Medezeggenschapsraad. Zij is aftredend en stopt ermee per 

15 september. Betty, namens alle ouders en collega’s heel erg 

bedankt voor je inbreng! Jij was altijd degene die o.a. de 

jaarrekening van de ouderbijdrage controleerde, daar heb je 

heel wat uurtjes in gestoken. Een bloemetje volgt nog t.z.t. 

Er ontstaat nu een vacature. Celina Blommers, moeder van 

Isa uit groep 2 en Evi uit groep 4, is bereid deze vacature te 

vervullen. Als er meer belangstellenden onder de ouders zijn 

dan vraag ik u zich bij mij te melden, uiterlijk 8 september. 

Bij meerdere kandidaten volgt er een schriftelijke stemming 

door de ouders van alle kinderen. 

 

Corona en oudercontact 

Vanwege Corona zijn we nog voorzichtig met het organiseren 

van activiteiten waarbij we groepen ouders op school 

ontvangen. Vandaar dit jaar in september geen 

informatieavond voor alle ouders. Wel krijgen de ouders een 

uitnodiging om in september een individueel gesprek met de 

juf van hun kind te voeren. Wanneer u vragen heeft over de 

algemene gang van zaken in de klas van uw kind, of over de leerstof, dan kunt u deze in dit gesprek 

stellen. 

 

Fietshelmen 

De kinderen uit de kleutergroep kunnen op school een gratis fietshelm krijgen. Beschikbaar gesteld 

door de gemeente Veere. Als u er één wilt hebben voor uw kind vraag er dan naar bij de juffen. 

 

Stagiaires 

In de kleutergroep komen Manon Maas en Willy Dekker één of enkele dagen stage lopen. Beiden zijn zij 

tweedejaars student onderwijsassistent. Fijn, die extra handen in de klas. 

Hind Abo Zarraa komt ook haar stage bij ons op school doen. Op welke dag en met welke groep is nog 

niet bekend. 
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Agenda 

 

24-08 Eerste schooldag 

Vanaf dit schooljaar hebben alle klassen les van 8.30 – 14.00 uur. De kinderen nemen een lunch 

mee naar school en lunchen in de klas met de juf. 

 

14, 15 en 17-09 Startgesprekken met ouders 

Alle ouders ontvangen tijdig een uitnodiging voor een gesprek na schooltijd met de leerkracht 

van hun kind. 

 

29-09 Workshops Dans door juf Conny 

Conny Sijlmans is bovenschools dansleerkracht bij Primas-scholengroep. Zij komt vier weken 

lang op dinsdagen workshops dans geven aan onze kinderen. 

 

30-09 Start Kinderboekenweek 

 Het thema is deze keer: En Toen? 

In alle klassen werken we deze 10 dagen rondom dit thema en natuurlijk is er extra veel 

aandacht voor (voor-)lezen! 

 

05-10 Dag van de leraar, kinderen zijn vrij 

 

Annelies van Leerzem 


