Nieuwsbrief

Agenda:
 21-03-2022: MR
vergadering
 21-03-2022 t/m 25-032022; week van de
Lentekriebels
 22-03-2022: toets
Brandaan; thema 3;
groep 5
 30-03-2022:
* Grote Rekendag
* toets Middeleeuwen;
groep 6 en 7
 11-04-2022: uitvoering
EMM; groep 5 en 6
 15-04-2022 t/m 18-042022: Paasvakantie
 20-04-2022 en 21-04-2022:
IEP eindtoets
 22-04-2022:
Koningsdagontbijt!
 25-04-2022 t/m 06-052022: Meivakantie
 09-05-2022: Studiedag
Albero

Oekraïne

17-03-2022
nummer 19

Gisteren zijn alle spullen die we hebben ingezameld, afgegeven bij
een inleverpunt. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt!
De komende tijd zullen er ook in Kortgene vluchtelingen gehuisvest
worden vanuit de Oekraïne. De eerste contacten zijn hierover al
geweest.
Vanuit die stichting is er al gevraagd of er misschien nog ouders zijn
die thuis een kinderledikant en/of kinderfietsen hebben.
Uiteraard is elke vorm van hulp welkom. Denk hierbij aan: vervoer,
taalmaatje, spullen doneren, etc. Willen jullie iets betekenen, geef
dit dan door aan juf Linda (l.vandenboogaard@alberoscholen.nl)

Juf Margo
Juf Margo zal helaas nog enige tijd afwezig zijn. Wij wensen haar
beterschap en een goed herstel.
Mochten jullie een kaartje of tekening willen sturen naar haar dan
kan dat afgegeven worden op school. Wij zorgen dan dat het bij
haar komt.

Zelftesten
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8
om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt.
Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
De zelftesten zullen dan ook niet meer standaard aan de kinderen
meegegeven worden.
Indien de zelftesten van jullie kind (groep 6,7,8) op zijn, kunnen jullie
bij de leerkracht om nieuwe testen vragen.

Muziekproject WereldOrkest
Gisteren zijn de groepen 1/2 en 2/3 gestart met het muziekproject
WereldOrkest. Hierbij maken leerlingen uit groep 1, 2 en 3 op een
speelse manier kennis met verschillende instrumenten en dans uit
diverse stijlen! Denk aan pop, jazz, rock, klassieke, blaas- en
wereldmuziek. En, een mix van stijlen kan natuurlijk ook. Playful
learning, leren door te spelen, is de basis van de eerste fase. In deze
fase ligt de nadruk vooral op het onderzoeken en uitproberen van
de instrumenten en het dansen.
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Nieuws vanuit Kibeo
Juf Melanie komt weer uren op de groep draaien. Zij zal op
dinsdagochtend en donderdagmiddag een aantal uren komen
werken. We zijn heel blij dat ze ons team weer komt versterken.

Gemeentehuis
De kinderen van groep 4 zijn afgelopen dinsdag op bezoek geweest
in het gemeentehuis in Wissenkerke. Ze werden ontvangen in de
raadszaal met drinken en wat lekkers! De kinderen mochten vragen
stellen aan de wethouder en kregen een rondleiding. Ze mochten
zelfs de ambtsketting vasthouden en bekijken.
Een bedankje voor iedereen die heeft geholpen!

Vakantierooster 2022-2023!!!
Start van het schooljaar:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasweekend:
Meivakantie:
Hemelvaartvakantie:
Tweede Pinksterweekend:
Zomervakantie:

5 september 2022
24 oktober t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
20 februari t/m 24 februari 2023
7 april t/m 10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
18 mei en 19 mei 2023
29 mei 2023
17 juli t/m 25 augustus 2023

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!

Sport doe mee
Opbrengst
Zuidvliethofje
15-03-2022
€ 7,10
Dinsdag 22-03-2022
wordt er weer geld
ingezameld voor de
dieren.

Vorige week zijn de boekjes uitgedeeld. Wil jullie kind meedoen?
Lever dan het inschrijfformulier (én indien nodig samen met het geld)
vóór woensdag 23 maart bij de juf of meester in.

Bijlage
* brief bestuur over de Alberodag
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