Nieuwsbrief

Agenda:
 16-09-2021: infoavond
groep 4

Groei Kibeo

16-09-2021
nummer 3

Zowel de Kinderopvang als de BSO zijn flink gegroeid. Veel nieuwe
ouder(s), verzorger(s) hebben de weg naar de Stadspolderlaan
gevonden. Wij heten iedereen van harte welkom!

 22-09-2021: schoolreis
groep 4 t/m 7
 24-09-2021: schoolreis
groep 1 t/m 3
 Week van 27-09-2021 t/m
01-10-2021: omgekeerde
oudergesprekken groep
1 t/m 7
 29-09-2021: infoavond
groep 8; 19.00-19.45 uur
 Week van 04-10-2021 t/m
08-10-2021: omgekeerde
oudergesprekken groep 8

Schoolreizen
Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer
NL71 RABO 0312209282 t.n.v. De Ouderraad van o.b.s. “De Zuidvliet”
onder vermelding van “Schoolreisgeld van …..”
Het geld kan ook contant in een envelop afgegeven worden bij de
leerkracht van de groep.
groep
datum
schoolreis kosten
1-2-3
24 september
€20,00
4-5-6-7
22 september
€35,00
Willen jullie er nog aan denken om een vinkje te zetten in Parro voor
de toestemming?
We gaan natuurlijk het liefst met alle kinderen op schoolreis.

 06-10-2021: boottocht
Oosterschelde; groep 6 en
groep 7

BSO: maakt jullie kind de dag van de schoolreis gebruik van de
BSO? Geef even aan dat jullie kind die dag wel/niet komt. Alvast
bedankt!

Dieren
Iedere dag gaat er een andere groep naar de dieren toe. Deze
staan op de oude locatie van de school. Dit gaat alleen niet zonder
begeleiding! Het is deze week een paar keer voorgekomen dat we
Ronald niet konden helpen. Dus, hebben jullie een uurtje van 13.0014.00 uur vrij, geef dit door aan de juf en/of meester!
Iedere dinsdag mogen de kinderen een bijdrage meenemen voor
het onderhoud van het dierenverblijf en voer voor de dieren.

Opbrengst
Zuidvliethofje
14-09-2021
€ 11,70
Dinsdag 21-09-2020
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

Sommige laarzen raken wat verweerd. Nog grote maten, vanaf
maat 36, over? Heel graag!

MR en LOR zoeken U!
Op de Zuidvliet en Kibeo zijn we op zoek naar ouders die zich willen
opgeven voor de MR (school) en/of de LOR (Kibeo).
Hebben jullie interesse? Stuur een mail naar
l.vandenboogaard@alberoscholen.nl

Nieuwsbrief

Thema Kibeo
De kinderen van 0-4 jaar werken rondom het thema ‘wat heb ik aan
vandaag?’ In het thema staat kleding centraal. De kinderen kijken
naar hun eigen kleren en spelen met verschillende kledingstukken.
Ze maken kennis met de verschillende kenmerken van kleren en
praten hierover. Ze passen en kiezen kleren uit.

Omgekeerde oudergesprekken
In de week van maandag 27 september vinden de omgekeerde
oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 plaats. In dit gesprek kunnen
jullie de leerkracht informeren over jullie kind(eren). Deze gesprekken
zullen op school plaatsvinden.
Heeft jullie zoon en/of dochter dezelfde leerkracht als vorig jaar, dan
laten we de keuze voor een gesprek aan jullie, als ouder(s).
Vandaag ontvangen jullie digitaal het gespreksformulier. Willen jullie
dit formulier invullen en terugsturen naar de leerkracht? Alvast
bedankt!
Via de agenda van Parro zullen we maandag de planning open
zetten.
De omgekeerde oudergesprekken voor groep 8 vinden een week
later plaats. Meer info in de volgende nieuwsbrief.

Verkeersveiligheid
In de vakantie zijn er markeringen geplaatst om te laten zien waar de
schoolzone begint. Mooie gekleurde potloden, gekleurde palen met
schoolzone en markering op de weg. Het ziet er mooi en duidelijk uit.
Wel willen we nog vragen om alert te zijn op het fietspad dat langs de
school loopt. Willen jullie bij het halen en brengen van jullie kind(eren)
op de stoep wachten en het fietspad vrij houden?

Bijlage:
* uitnodiging schoolreis, groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 7; op papier
* omgekeerd oudergesprek formulier; digitaal
* folders educatieve bladen en Squla; groep 1 t/m 8; op papier
* folders LOI Kidzz; groep 6 t/m 8; op papier
* flyer voorstelling BINT; groep 1 t/m 8; op papier
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