Nieuwsbrief

Agenda:
 01-04-2022: toets
Middeleeuwen; groep 6
en 7
 11-04-2022: uitvoering

Coronamaatregelen

31-03-2022
nummer 21

De volgende regels en adviezen blijven van kracht:
Kinderen blijven thuis als zij
- positief getest zijn op het coronavirus;
- ziek zijn;
- klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.

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

Kinderen mogen naar school als
- zij een huisgenoot hebben die positief getest is;
- een klasgenoot positief getest is;
- zij na een negatieve test 24 uur klachtenvrij is.
Wanneer een kind positief test wel graag blijven melden zodat we
wel alle ouders kunnen informeren. Iedereen kan dan alert zijn op
mogelijke klachten bij hun eigen kind(eren).
Testbeleid
Het advies om bij klachten een (zelf)test te doen blijft. Tot 1 juni
worden er nog zelftesten beschikbaar gesteld aan de scholen.
Wil je er nog gebruik van maken, vraag ernaar op school.

Open dag muziekschool
Zin in een muzikale zaterdag? Ga dan naar de open dag van
Muziekschool Zeeland.
De Muziekschool houdt op zaterdag 2 april een open dag op al
hun locaties in Middelburg, Goes, Zierikzee, Hulst en Tholen van
11.00 – 14.00 uur.
Met leuke optredens van hun Bigband, demonstraties, workshops en
de mogelijkheid om alle instrumenten uit te proberen.
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Zwemproject gemeente voor
zwemdiploma A en B
Jaarlijks biedt de gemeente Noord-Beveland zwemlessen aan voor
kinderen vanaf 6 jaar die nog geen zwemdiploma hebben gehaald.
De gemeente wil iedereen de gelegenheid bieden om zwemlessen te
volgen. Zeker in zo’n waterrijke gemeente als Noord-Beveland, is het
belangrijk dat iedereen goed kan zwemmen. Het zwemproject van
de gemeente houdt in dat de gemeente gratis zwemlessen biedt
voor kinderen uit gezinnen die tot de minima behoren. Als er (tijdelijk)
niet de financiële ruimte is om de zwemlessen te voldoen, betaalt de
gemeente de zwemlessen voor diploma A en B.
(Minima betekent een inkomen gelijk of lager dan 120% van de
geldende bijstandsnorm.) Dit jaar worden de zwemlessen gegeven in
het zwembad van de Paardekreek te Kortgene. Het Wissebad te
Wissenkerke is wel open voor vrij zwemmen maar kon dit jaar helaas
geen lessen aanbieden. De Paardekreek heeft ook flyers uitgedeeld
over de zwemlessen en aanmelding is al mogelijk. Ze starten in
september 2022 met de zwemlessen en na aanmelding krijgt u bericht
over de tijden hiervan. Als u denkt in aanmerking te komen voor de
gratis lessen via het zwemproject van de gemeente, kunt u uw
kind(eren) melden via de gemeente en contact opnemen met het
Sociaal Loket van de gemeente. Als u gebruik maakt van het
declaratiefonds via onze gemeente, is aanmelding voldoende en
hoeft u geen inkomens- en vermogensgegevens te overleggen. In
andere gevallen vragen wij u deze te verstrekken. Wij gaan er vanuit
dat het vervoer door u zelf wordt geregeld. Wij zijn blij dat het
Wissebad zwemplezier biedt tijdens de zomermaanden en dat de
Paardekreek vanaf september 2022 zwemlessen geeft.
mail: a.leestemaker@noord-beveland.nl of info@noord-beveland.nl
of telefoon 0113-337377

Sport Doe Mee
Vandaag krijgen de kinderen die zich hebben opgegeven hun
SportDoeMee!-pas mee naar huis.
We hopen dat de kinderen veel plezier zullen beleven aan de
activiteiten die ze hebben uitgekozen.

o.b.s. De Zuidvliet
Stadspolderlaan 6
4484 DG Kortgene
0113-301611
dezuidvliet@alberoscholen.nl
www.dezuidvliet.nl

Kibeo
Stadspolderlaan 7
4484 DG Kortgene
06 - 86 88 46 61
stadspolderlaan@kibeo.nl
www.kibeo.nl

Nieuwsbrief

Even voorstellen GGD/CJG
Mijn naam is Wendy van den Buuse, 39 jaar en ik ben sinds 1 maart
2022 werkzaam als Jeugdconsulent bij het CJG (Centrum voor Jeugd
& Gezin) voor de gemeente Noord-Beveland.
Ik heb hiervoor 19,5 jaar bij Juvent gewerkt als pedagogisch
medewerker op verschillende behandelgroepen, met kinderen in de
leeftijd van 4-12 jaar en met jongeren van 12-21 jaar.
Ik ben als jeugdconsulent ook werkzaam als praktijkondersteuner
(POH) bij de huisartsen op de locatie Kamperland. Hier ben ik op de
donderdagen aanwezig tussen 08.00-12.00 uur.
U kunt voor een gesprek altijd bij mij terecht.
-------------------------------------------------------Mijn naam is Sofie Reijnhout. Ik ben sinds 3,5 jaar
jeugdverpleegkundige bij GGD Zeeland.
In het verleden heb ik ergotherapie gestudeerd en als Wmo-consulent
gedetacheerd gewerkt bij verschillende gemeenten in heel
Nederland. Na ongeveer 6 jaar dit werk gedaan te hebben ben ik
Hbo-verpleegkunde gaan studeren. Tijdens mijn opleiding heb ik
naast mijn stages gewerkt in de ouderenzorg. Mijn afstudeerstage heb
ik gelopen bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland.
Het werk als jeugdverpleegkundige past zo goed bij mij dat ik na mijn
opleiding gesolliciteerd heb en aangenomen ben om hier te komen
werken. Dit werk doe ik nog steeds met heel veel plezier en sinds ruim
een jaar met onder andere Kortgene als mijn werkgebied.
Wij bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van het
inloopspreekuur van de jeugdgezondheidszorg samen met het CJG.
Hiervan kunt u gebruik maken wanneer u vragen heeft die betrekking
hebben op opvoeden en opgroeien. Hoe klein, groot of ingewikkeld
de vraag ook is: we gaan samen op zoek naar een antwoord. Ook
bent u welkom voor een kennismaking.

Opbrengst
Zuidvliethofje
29-03-2022
€ 7,90
Dinsdag 05-04-2022
wordt er weer geld
ingezameld voor de
dieren.

Bijlage
* open dag Muziekschool (digitaal)
* Vivo training groep 8 (digitaal)
* oproep vacature oudergeleding GMR (digitaal)
* Sport Doe Mee- pasjes (voor wie zich heeft opgegeven)
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