Nieuwsbrief
Welkom nieuwe leerlingen

Agenda:
 12-05-2022: theatershow
Stibat; groep 1 t/m 8
 13-05-2022: theatershow
Willem junior; groep 7 en 8
 16-05-2022: MRvergadering
 17-05-2022: gastles Halt;
groep 8
 18-05-2022:

12-05-2022
nummer 25

Wij heten Toby, Devon en Luke van harte welkom. Wij wensen hen
een heel fijne, plezierige en leerzame tijd toe bij ons op school.

MR- vergadering
Maandag 16 mei 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 13 mei!

* regiofinale
schoolvoetbal; jongens
Zuidvliet 2
* praktisch
verkeersexamen; groep 7
 25-05-2022: sportdag
groep 7/8 Colijnsplaat
 26-05-2022 en 27-05-2022:
vrij i.v.m. Hemelvaart
 30-05-2022 t/m 01-062022: schoolfotograaf

Opbrengst
Zuidvliethofje
10-05-2022
€5,10
Dinsdag 17-05-2022
wordt er weer geld
ingezameld voor de
dieren.

Gastles Halt; online veiligheid
Dinsdag krijgen de kinderen uit groep 8 een voorlichting van Halt
over online veiligheid.
Ze leren dat je online vaak makkelijker verder gaat dan in de ‘echte
wereld’. Ze krijgen inzicht in hun eigen gedrag in de digitale wereld
en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Ze leren hoe zij
kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.

Taalcafé Noord-Beveland
Op een aantal dinsdagen vindt er in de Stadsweide het taalcafé
plaats. Dit begint om 10.00 uur en heeft als doel om Nederlands te
leren spreken en samen nieuwe mensen te ontmoeten. Er zijn hierbij
ook boeken aanwezig om de taal te leren.
In de bijlage staat de uitnodiging met de betreffende data erbij.
Ken je iemand in jullie omgeving voor wie dit wat zou zijn? Laat ze
het weten!

Bijlage
* flyer open bedrijvendag; papier; groep 1 t/m 8
* flyer taalcafé Noord-Beveland; digitaal; groep 1 t/m 8
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