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AGENDA 

 19 september: 

 19 september: 

 22 september: 

 Jaarlijkse ouderavond/informatieavond 

 Excursie groep 1 en 2 

 Excursie groep 5/6 
  
  
  

  
 

BIJLAGE: 

Brief stakingsactie 5 oktober 

OUDERAVOND/INFORMATIEAVOND 

Op 19 september is de jaarlijkse ouderavond/ 
informatieavond. Ook op de Pontes is toevallig die 
avond een ouderavond. Als u naar de Pontes gaat en 
later kunt aansluiten bij onze bijeenkomst, bent u 
uiteraard ook van harte welkom. 
  
Als bijlage bij de nieuwsbrief komen de volgende 
documenten mee: Agenda, jaaroverzicht OR en MR, 
financieel overzicht 2016-2017 
  

HOEDJESDAG 

Dinsdag 19 september is het Prinsjesdag. In groep 8 
zet iedereen die dag een hoedje op het hoofd, zoals 
ook in de Ridderzaal. Op Hoedjesdag zullen we 
aandacht besteden aan lessen rondom Burgerschap 
en politiek. Ook zullen we een verkiezing voor een 
afvaardiging in de leerlingenraad houden. 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIE GROEP 1/2 

Dinsdagochtend, 19 september, gaan de kleuters op 
excursie naar de Intertoys. We werken deze weken 
over speelgoed en mogen komen kijken hoe het er 
in de speelgoedwinkel aan toe gaat. Het wordt vast 
ontzettend leuk en leerzaam! 
Voor een knutsel volgende week hebben alle 
kleuters een lege fles nodig. Wilt u die maandag aan 
uw kleuter meegeven? Alvast bedankt! 

SCHOOLFOTOGRAAF  
Let op ! De schoolfotograaf komt dit jaar op 9 en 10 
oktober.  De foto's kunnen dit jaar alleen digitaal 
besteld worden. U krijgt alleen nog een inlogkaartje. 

Meer informatie volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

AFWEZIG 

Juf Judith is volgende week nog afwezig. We 
verwachten haar snel weer terug. 
Helaas was meester Marc donderdag en vrijdag ziek. 
Hij is vervangen door juf Merel en juf Caroline. 
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EXCURSIE GROEP 5/6 

Vrijdag 22 september heeft groep 5/6 een excursie 
naar Ouwerkerk, we hebben daar een wandeling 
o.l.v. een gids en we gaan Oosterscheldedieren 
bekijken. We zijn van 9.30uur-12.00uur op pad en 
hebben genoeg ouders die kunnen rijden. Deze 
ouders krijgen hier nog een mail over. 
Voor de kinderen geldt deze dag: zorg voor goede 
stevige schoenen en warme kleding/regenkleding. 
 

BRANDWEER OPROEP!!!!! 

Vorige week kwam de brandweer na het uitrukken 
terug op de kazerne en toen troffen ze geparkeerde 
auto’s aan tegenover de kazerne. 
Bij het uitrukken zou dit een groot probleem zijn 
geweest en ernstige gevolgen kunnen hebben. 
 
Het verzoek van de brandweer is dan ook om niet 
voor of in de buurt van de kazerne te parkeren. Ook 
niet als het maar even is. 
 
Dank voor de medewerking namens,  
Jacco Bolle 
Ploegleider Brandweer Zierikzee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDTHEATERSCHOOL 

De Jeugdtheaterschool Zeeland gaat weer van start 
met een nieuw seizoen. 
Wij willen leerlingen van 7, 8, 9, 10, 11 jaar graag 
uitnodigen om naar de gratis open les te komen op 
donderdag 21 september. 
Locatie: Campus Cultura in Pontes Pieter Zeeman in 
Zierikzee. 
 
Tijd: 16.30 tot 17.30 uur 
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GEZOCHT CREATIEVE 
OUDERS/VRIENDEN/BEKENDEN 

Voor de creamix, die we op vrijdagmiddag van 13.30-
14.30 houden, zijn we op zoek naar mensen die ons 
dit schooljaar gedurende een periode van vier 
weken, willen helpen om het aanbod tijdens te 
creamix te verrijken.  
Vindt u het leuk om een workshop te geven, kunt u 
een groepje begeleiden tijdens een 
techniekopdracht, kunt u een minicursus EHBO 
geven of bent u heel goed in 
dans/drama/(jazz)ballet/zang en vindt u het leuk om 
ons te helpen of weet u iemand die ons kan helpen… 
geef dit dan door aan de leerkracht van uw 
kind(eren).  
Eén keer een periode komen helpen mag natuurlijk 
ook of wie weet kunt u wel een rondleiding regelen 
in het bedrijf waar u werkt (mits dit op 
loop/fietsafstand van school is).  
Verder valt er nog te denken aan (kinder)yoga, 
schoolkrant maken, kaarten maken, breien, 
schilderen, tekenen, website bouwen, fotografie en 
misschien nog wel veel meer. U staat er nooit alleen 
voor, er is altijd een leerkracht bij. Heeft u nog 
vragen, laat het ons weten. Alvast bedankt voor de 
moeite! 
 
 

KOPTELEFOONS 

We werken in de klas heel veel met losse computers, 
het is hierbij belangrijk dat ieder kind zijn eigen 
koptelefoon heeft. Wilt u ervoor zorgen dat u kind 
een eigen koptelefoon heeft? Alvast bedankt. 
 

INFORMATIEAVOND PLEEGZORG 
Juvent Zierikzee 
Juvent organiseert op donderdag 28 september een 
informatieavond Pleegzorg in de gemeente 
Zierikzee. Iedereen die het pleegouderschap 
overweegt en meer informatie wil is welkom van 
20.00 tot 22.00 uur op het Gemeentehuis Zierikzee, 
Laan van st. Hilaire 2 te Zierikzee.  
 

Meer informatie 
Voor vragen of meer informatie kijkt u op 
www.juvent.nl. Aanmelden voor deze avond kan via 
mail naar pleegzorg@juvent.nl. Na ontvangst sturen 
we u een bevestiging en het volledige programma.  
 

VAKANTIEMIXEN BIJ KIBEO? 
Tijdens de herfstvakantie organiseren we op de BSO 
weer een gezellige, creatieve en sportieve 
VakantiemiX! Speel je ook mee? 
Gezellige spelletjes, koken en knutselen. 
Leer vliegen op een bezemsteel, knutsel je eigen 
toverstok en maak zelf heksenslijm! Want deze 
VakantiemiX is er een spannend thema; Heksen en 
Tovenaars. Doe mee aan een spannende 
spooktocht, maak een verdwijndrankje en rust 
lekker uit tijdens een heerlijke heksenlunch! 
 
Aanmelden kan makkelijk online 
Aanmelden kan gemakkelijk op kibeo.nl. Speel je 
anders niet op de BSO? Dan ben je natuurlijk ook 
van harte welkom. Net als vriendjes en 
vriendinnetjes. Meld ze wel even aan. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 
0113-760 250 
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