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

06-02-2020
Agenda:
 13-02-2020:
* rapport mee
* dictee wp 13 t/m 16;
groep 6/7 en groep 8
 14-02-2020: dictee wp 13
t/m 16; groep 7 van 7/8
 17-02-2020:
rapportgesprekken
 20-02-2020:
rapportgesprekken
 24-02-2020 t/m 28-022020: voorjaarsvakantie

Klank van de week: n van nummer
In de groepen 1 en 2 staat de letter n centraal.
Deze letter wordt
o.b.s De Zuidvliet
kort uitgesproken als /nnn/ en niet als /en/.
Wilhelminastraat 2a

Dierenverblijf

4484 AG Kortgene

0113-301611
Zoals u weet gaan de kinderen uit de groepen
3 t/m 8 om
toerbeurt in een groepje naar de dieren.
dezuidvliet@nobego.nl
Het is leuk om te zien dat zij enthousiast terug komen met de eieren
die weer volop gelegd worden. Deze zijn ook te koop op school
voor €2,- per doosje van 10 stuks. Het geld kunt u geven aan één
van de meesters of juffen.

Redzaamheidslezen
Vorig schooljaar hebben wij u mede gedeeld dat wij meedoen
met een pilot leesvaardigheid. Deze pilot wordt geleid door Luc
Koning. Tijdens deze pilot komt de focus van het lezen te liggen op
gewoon lezen, nauwkeurig lezen en met begrip. Niet racen bij het
lezen, maar rustig lezen wat er staat!
Het project is gestart met de kinderen die nu in groep 4 zitten.
Zij worden gedurende de basisschoolperiode gevolgd. In het kader
van het project wil Luc Koning alle scholen een keer bezocht
hebben.
Donderdag 13 februari zal hij bij ons op school te gast zijn en met
de kinderen uit groep 4 gaan lezen.
De ouders van de huidige groep 3 krijgen vandaag een brief mee
met uitleg over dit project.

Juf Petra en juf Suzanne
juf Petra blijft tobben met haar gezondheid. Zij zit nog in het traject
van onderzoeken.
Wilt u haar een hart onder de riem steken d.m.v. een kaartje of
tekening? Dan kunt u deze afgeven op school. Wij zorgen dan dat
het bij juf Petra terecht komt.
Juf Suzanne heeft aangegeven langer van haar verlof gebruik te
willen maken.
Dit ouderschapsverlof is nu verlengd tot de meivakantie. Wij zijn blij
dat juf Marjan deze periode wil blijven vervangen.

Zuidvlietjournaal

Democracity
Gisteren zijn de kinderen van groep 7 én 8 op de fiets naar het
gemeentehuis geweest.
Hier hebben zij spelenderwijs kennis gemaakt met de democratie
van Nederland. De burgemeester en een aantal wethouders
kwamen ook een kijkje nemen in de Raadszaal. Het was een
leerzame ochtend!

Nieuws vanuit Kibeo
Vanaf volgende week gaan de kinderen van Kibeo werken
rondom het thema ‘Vriendjes’.

Koning van Katoren
Het is ook dit jaar gelukt alle kinderen van groep 7 en 8 op De
Bevelanden gratis het boek “Koning van Katoren” te kunnen
geven. De kinderen van groep 6 op de Zuidvliet krijgen ook een
exemplaar. De kinderen krijgen dit boek morgen mee naar huis.
Het is bijzonder dat deze Geefeenseenboek actie voor de derde
keer is gelukt. Dit kan alleen dankzij de sponsoren.
Zij stellen hiervoor geld beschikbaar.
De boeken zijn verstrekt door Het Paard van Troje
en De Koperen Tuin.
Zij wensen de leerlingen veel leesplezier!

Bijlage
* flyer Geefeenseenboek (digitaal; groep 6/7/8)
* brief Redzaamheidslezen (digitaal; groep 3)

Opbrengst
Zuidvliethofje
04-02-2020
€ 17,20
Dinsdag 11-02-2020
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

