Nieuwsbrief

Agenda:
 week van 07-03-2022:
rapportgesprekken
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Wat mooi om te zien dat er al veel kinderen iets hebben
meegenomen voor Oekraïne. De kinderen kunnen nog t/m
woensdag 16 maart spullen meenemen.

 21-03-2022: MR
vergadering
 21-03-2022 t/m 25-032022; week van de
Lentekriebels
 30-03-2022: Grote
Rekendag
 11-04-2022: uitvoering
EMM; groep 5 en 6
 15-04-2022 t/m 18-042022: Paasvakantie
 20-04-2022 en 21-04-2022:

Wat is er nodig?
We vragen jullie spullen van onderstaande lijst mee te geven. Het
belangrijkste zijn de levensmiddelen en EHBO spulletjes, dat is
voornamelijk hun 1e levensbehoefte. Uiteraard mag er ook een
mooie tekening bij!
Verzorgingsproducten: sudocreme, zeep, tandenborstels, shampoo,
douchegel, handdoeken, washandjes etc.
Baby spullen: babyvoeding, opvolgmelk, spenen, tuitbekers,
drinkflessen, babykleding jongens/meisjes.
Medische spullen: paracetamol, ibuprofen, ehbo-spullen, verband,
pleisters, maandverband.

IEP eindtoets
 22-04-2022:
Koningsdagontbijt!
 25-04-2022 t/m 06-052022: Meivakantie
 09-05-2022: Studiedag
Albero

Houdbaar voedsel: rijst, wafels, eten in blik of aan te maken met
water zoals pasta, noodles, cup a soup etc. Alles wat lang
houdbaar is.

Nieuwe leerlingen
Om het aantal groepen en leerkrachten in het schooljaar 2022/2023
te bepalen, wordt er gekeken naar het aantal kinderen dat bij ons
ingeschreven staat op 1 oktober 2022.
Aan de hand van die telling krijgen we voor het komend schooljaar
leerkrachten toegewezen. Wordt jullie kind vóór 1 oktober 2022 vier
jaar en zijn jullie voornemens om hem of haar aan te melden voor
onze school, dan vragen we jullie dat om dat alsnog zo snel
mogelijk te doen.
Het is in ieders belang om zoveel mogelijk leerkrachten aan te
mogen stellen.
Willen jullie mensen in jullie omgeving, waarvan een van de
kinderen vóór 1 oktober vier jaar wordt, attenderen hierop?
Alvast hartelijk bedankt!

Eieren te koop
Kaatje Kip heeft te kennen gegeven dat er weer verse eieren te
koop zijn op school. Een doosje eieren met 10 stuks kost € 2,00.
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Nieuws vanuit Kibeo
De ouders van de kinderen bij Kibeo mogen weer via de ‘normale’
ingang naar binnen om de kinderen te brengen en/of te halen.
Indien jullie niet in het bezit zijn van een tag, kunnen jullie dit
aangeven bij het team.
De kinderen bij Kibeo werken op dit moment over het thema:
‘Dit ben ik’! In het thema ‘Dit ben ik’ staat het lichaam centraal. De
kinderen kijken naar de verschillende delen van hun lichaam, kijken
wat je hiermee kunt doen en praten hierover.

MR- vergadering
Maandag 21 maart staat de volgende MR-vergadering gepland.
Hebben jullie nog vragen en/of opmerkingen van inhoudelijke aard
die besproken kunnen worden op de komende MR- vergadering?
Mail deze dan naar mrdezuidvliet@alberoscholen.nl Graag jullie
reactie voor vrijdag 18 maart!

Verkeersveiligheid; MONO
Afgelopen maandag, 7 maart, is de landelijke campagne MONO van
start gegaan. Zo ook in Zeeland.
De betekenis van MONO is: voor één of alleen. In de campagne staat
het voor met één ding bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht op
één ding en dat is het verkeer. MONO is ongestoord onderweg zijn,
zonder afleiding van appjes of social media posts. Zodat mensen hun
ogen op de weg houden en niet op hun scherm. Ook gamen,
instellen van de navigatie, online vergaderen, muziek opzoeken en
films kijken zijn vormen van afleiding en rij je vanzelfsprekend niet
MONO. Nederland gaat ongestoord onderweg.
Rij MONO, fiets MONO.

Sport doe mee
Opbrengst
Zuidvliethofje
08-03-2022
€ 11,86
Dinsdag 15-03-2022
wordt er weer geld
ingezameld voor de
dieren.

De gemeente Noord-Beveland wil het sporten onder de jeugd
stimuleren. De leerlingen vanaf groep 3 krijgen vandaag een
informatieboekje mee over de sportverenigingen in de buurt.
De leerlingen moeten het inschrijfformulier (én indien nodig samen
met het geld) vóór woensdag 23 maart bij de juf of meester inleveren.

Bijlage
* flyer Heel het eiland speelt!; groep 5 en 6
* flyer Sport Doe Mee; groep 3 t/m 8
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