Mei/juni 2022

Beste ouder, verzorger,
Nieuwe leerling
Vinz is gestart in groep 1. Vinz, we wensen je een leuke en leerzame tijd op school toe!
Juffen- en meesterdag
Woensdag 25 mei vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. Wij gaan er een feestelijke dag van
maken. ‘s Morgens is, volgens traditie, de O-factor. Kinderen mogen optreden om zo hun talenten te
laten zien. Er wordt in de pauzes al hard geoefend. ‘s Middag gaan we naar de speeltuin.
Wij zorgen in de pauzes voor eten en drinken. De kinderen hoeven dus niks mee te nemen. Tussen de
middag maken we er een pannenkoekfeest van.
Inzameling Oekraïne
Er is €123,30 opgehaald met het inzamelen van lege flessen. De kinderen van groep 7/8 hebben van
dit geld zelf boodschappen gedaan. Deze boodschappen zijn naar het depot van Traas in
‘s-Gravenpolder gebracht. Daar hebben de kinderen ook nog een rondleiding gekregen in het bedrijf.
Iedereen bedankt voor het inleveren van de lege flessen.
Schoolfruit
Sinds de meivakantie zorgt boer Rien elke week voor appels en peren. Op dinsdag, woensdag en
donderdag hoeven de kinderen geen eigen fruit mee te nemen. In de nieuwsbrief van het JOGG van
de gemeente Borsele kregen we daarover een eervolle vermelding:
Activiteit in het zonnetje
In deze rubriek plaatsen we elk kwartaal een activiteit of leuk initiatief. Jouw initiatief in de
volgende nieuwsbrief? Neem contact op met de JOGG-regisseur. Dit kwartaal aandacht voor
Omnisschool de Linden uit ’s-Gravenpolder. Veel scholen doen mee aan de EU-schoolfruitregeling,
twintig weken lang, drie dagen fruit en/of groente eten met de leerlingen. Omnisschool De Linden
doet hieraan mee en gaat daarna zelfs door. Ze hebben met fruitteler Rien van Hekken afgesproken
dat hij tot de zomervakantie voor een vaste prijs fruit levert. Zo houden de leerlingen in de
ochtendpauze een gezonde pauzehap!

EHBO
Alle kinderen van groep 7/8 zijn geslaagd voor hun EHBO-examen. Gefeliciteerd!

Textielrace
Groep 7/8 doet mee met de textielrace. In het onderstaande stukje informeren ze u hierover:
Beste ouders/verzorgers,
Wij (groep 7 & 8) doen mee aan de textielrace. Tegenwoordig gooien we te veel kleding weg, terwijl
we het oude textiel kunnen hergebruiken, recyclen, repareren of in een kleding bak gooien. Dat doen
we nu te weinig en dat moeten we meer doen. Elk beetje helpt, want dan hoeven we niet steeds
nieuwe kleding te kopen. Voor het maken van nieuwe kleding heb je katoen nodig. Dit katoen komt
van de katoenplant. Voor een kilo katoen heb je 8000 liter water nodig en veel
gif/bestrijdingsmiddelen en dat is slecht voor de natuur. Naast dat het slecht is voor de natuur, is het
ook slecht voor de mens. Het plukken van het katoen wordt met de hand gedaan, ze gebruiken wel
handschoenen maar ze ademen het gif wel in. Ook wordt kleding vaak gemaakt in fabrieken waar er
slechte werkomstandigheden zijn, zoals kinderarbeid of hele lange werktijden, soms wel 13 uur per
dag.
Het doel van de Textielrace is om t/m 9 juni zoveel mogelijk textiel in te zamelen. Per kilo ingezameld
textiel krijgen wij 10 punten. Aan deze wedstrijd doen nog 12 andere scholen mee, de school die de
meeste punten verzamelt, wint een schoolreisje naar de Uitvindfabriek in Breda. Als je oud of kapot
textiel (kleding, lakens, handdoeken, schoenen, mutsen, enz.) hebt, lever het in bij ons op school. Of
meld het aan via de website www.textielrace.nl en wij komen het bij u thuis ophalen. Hartelijk
bedankt voor jullie hulp!

IEP toets
De uitslag van de Eindtoets van groep 8 is binnen. De kinderen hebben hard hun best gedaan en dat
is te zien in de resultaten! Knap hoor jongens en meisjes.
Vooraf aan de toets zijn er gesprekken geweest met de leerkracht, ouders en kinderen over het
niveau waarop de kinderen uitstromen. Samen met het team en de Intern begeleider wordt
zorgvuldig gekeken naar het niveau waarop wij denken dat de leerling het beste tot zijn recht komt.
In overleg met ouders en kinderen melden we de leerling aan op het niveau en school van hun keuze.
De uitslag van de IEP laat zien dat de leerlingen op het juiste niveau zijn geplaatst.

Schoolfotograaf
Dinsdag 14 juni komt de schoolfotograaf naar school. Hij maakt foto’s van individuele kinderen en
groepsfoto’s. We zullen u hier later meer over informeren.
Ziekmelden
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of
de WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht.
Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8:45 uur.
Telefoonnummer van de school is: 0113-316010
Data komende periode
Donderdag 26 mei en vrijdag 27
mei
Donderdag 2 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
29 juni, 30 juni, 1 juli

Vrij i.v.m. Hemelvaart
Praktisch verkeerexamen groep 7/8
Vrij i.v.m. Pinksteren
Schoolfotograaf
Studiedag, kinderen zijn vrij
Extra vrije dag
Schoolkamp groep 7/8

