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03-10-2019
Agenda:

Klank van de week r van reis

 07-10-2019: toets
Brandaan thema 1;
groep 6/7

In de groepen 1 en 2 staat de letter r centraal.
Deze letter wordt
o.b.s De Zuidvliet
kort uitgesproken als /rrrrrrr/ en niet als /er/.

 14-1-2019 t/m 18-102019: herfstvakantie

4484 AG Kortgene
Welkom nieuwe leerlingen

 24-10-2019: toets
Meander blok 1; groep
6/7

Wij heten Jente van harte welkom. Wij wensen
hen een hele fijne,
0113-301611
plezierige en leerzame tijd toe bij ons op school.

 04-11-2019: studiedag
team; alle kinderen vrij

Juf Karin

Wilhelminastraat 2a

dezuidvliet@nobego.nl

Juf Karin uit groep 4/5 heeft gisteren haar laatste werkdag gehad
in deze groep. Wij willen haar bedanken voor haar inzet en wensen
haar heel veel succes met haar nieuwe baan.
Vanaf vandaag is juf Shiela terug van haar verlof. Zij werkt op
woensdag t/m vrijdag in groep 4/5. Welkom terug juf Shiela!

Boekpromotie
Het inplanpapier voor de boekpromotie hangt voor de kinderen
van groep 6/7 in de klas. De kinderen kunnen zelf hun naam
invullen op dit papier!

Sport en spelmiddag
Dinsdag 15 oktober in de herfstvakantie wordt er voor de kinderen
van 4-12 jaar een sport & spelmiddag georganiseerd in
Kamperland. Deelname is gratis!

Bijlage
* stripboek Slag om de Schelde; groep 7/8
* flyer sport & spelmiddag 15 oktober; oudsten groep 1 t/m 8 (op
papier)
* foto schoonmaakactie; groep 1 t/m 7 (op papier)

Zuidvlietjournaal

Monkey Moves
Hallo daar! Mijn naam is Maarten Spoor en ik geef Monkeymoves
lessen. Dat betekent: Klimmen & Klauteren en 11 verschillende
sporten beoefenen!
Afgelopen weken heb ik een workshop (freerunnen) gedaan op
‘De Zuidvliet’. Ik heb gemerkt dat veel kinderen, maar ook ouders
dit een erg leuk initiatief vonden in de buurt.
Om deze reden ben ik op het idee gekomen om mogelijke
monkeymoves lessen in Kortgene (gymzaal in De Zuidvliet) te
geven. Ik ben erg benieuwd of jullie enthousiast zijn en jullie willen
dat Monkeymoves ook in Kortgene start! Als er genoeg animo
voor is kan ik dit daadwerkelijk gaan opstarten.
Wat is Monkeymoves?
Bij Monkeymoves geef ik in 11 verschillende sporten les aan
kinderen van 18 maanden tot 9 jaar, waarbij in elke les een groot
klim & klauter parcours uit staat. Zo zijn kinderen bezig met het
ontdekken van de 11 populairste sporten van Nederland! (elke 3
weken een andere sport). Kinderen leren motorische
vaardigheden verbeteren en gaan leren durven! Kinderen
worden zelfredzaam, en hebben plezier.
Geïnteresseerd!? En wil je graag dat Monkeymoves in Kortgene
start? Stuur mij dan een mailtje met de naam en leeftijd van uw
kind(eren).
Stuur uw mailtje vóór 1 november naar:
maarten@monkeymoves.nl
Hartelijke groet,
Maarten Spoor
Monkey Moves
Leer(t) kinderen een leven lang gezond bewegen met apeleuke
multisport
www.monkeymoves.nl

Opbrengst
Zuidvliethofje
01-10-2019
€ 10,11
Dinsdag 08-10-2019
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

