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15-04-2021
Agenda:
 20-04-2021 + 21-04-2021:
IEP eindtoets groep 8
 26-04-2021 t/m 07-052021: meivakantie
 12-05-2021: praktisch
verkeersexamen; groep
7 en 8 in Kamperland
 13-05-2021 t/m 14-052021:
Hemelvaartvakantie
 24-05-2021: 2e
Pinksterdag; vrije dag

Welkom nieuwe leerlingen
Wij heten Ferre van harte welkom op de
Zuidvliet.
We wensen
o.b.s
De Zuidvliet
hem een hele fijne, plezierige en leerzame tijd toe bij ons op
Wilhelminastraat 2a
school.
4484 AG Kortgene

Eindtoets

0113-301611

De afname van de IEP eindtoets is op dinsdag
20 en woensdag
dezuidvliet@nobego.nl
21 april. De kinderen van groep 8 krijgen vandaag de folder mee
naar huis. Digitaal sturen we de ouderbrief mee. Hierin zit ook een
link naar de website van de IEP eindtoets met daarop meer
informatie en voorbeeldopgaven.

Verkeersveilige schoolomgeving
13 april is vanuit VVN de Meedoen is makkelijk-campagne gestart.
Zij vragen op een positieve manier aandacht voor een probleem
dat veel scholen herkennen: verkeersdrukte rondom de
basisschool.
80% van de basisschoolkinderen woont binnen een straal van 3
kilometer bij hun school vandaan. Dan moet het toch haalbaar
zijn dat ouders en kinderen vaker gaan lopen of de fiets pakken
op weg naar school?
Wat jullie kunnen doen
De 5 vergeet-me-nietjes
1. Spreek af op welke vaste dagen jullie samen naar school
lopen of fietsen.
2. Met de auto naar school? Parkeer iets verderop.
3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan
uitstappen.
4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige
verkeersdeelname.
5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek thuis hoe je omgaat
met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om
kan gaan met groepsdruk.
Zie de flyer voor meer informatie.

Zuidvlietjournaal

Ontruimingsoefening
Vanmiddag hadden we een ontruimingsoefening samen met Kibeo.
Deze was voor iedereen onverwachts. Het ontruimen verliep vlot.
We zijn er trots op dat de kinderen het zo goed hebben gedaan!

Grote Rekendag
Op vrijdag 16 april houden wij de Grote Rekendag! Een dag voor
groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen.
Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten.
Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen
maken en een dag die laat zien hoe leuk rekenen is! Dit jaar werken
wij rond het thema ‘meetkunde uit de kunst in de klas’.

Verkeersexamen
Woensdag 12 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. De
kinderen van groep 7 en 8 zullen hieraan deelnemen. Het examen
vindt plaats in Kamperland onder schooltijd.

MR
Dinsdag 20 april is de MR-vergadering (online). Hebben jullie nog
vragen, opmerkingen van inhoudelijke aard die besproken kunnen
worden op de komende MR-vergadering? Mail deze dan naar
mrdezuidvliet@alberoscholen.nl Graag jullie reactie voor maandag
19 april!

Tip: DigiD voor je kind
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als ze
verkoudheidsklachten hebben. En als je in contact bent geweest met
iemand die Corona heeft, kun je de quarantainetijd verkorten door te
laten testen. Uiteraard is het dan prettig om snel online een afspraak
te maken en online de uitslag te zien. Dat kan alleen als je een DigiD
hebt. Dus handig om deze aan te vragen. Dit kan via deze site:
http://digid.nl/aanvragen

Bijlage
* IEP leerlingbrief eindtoets; groep 8; op papier
* IEP nieuwsbrief eindtoets; groep 8; digitaal
* IEP ouderbrochure eindtoets; groep 8; op papier
* flyer VVN; digitaal
* flyer online ouderavond genotmiddelen; digitaal
* flyer Self Defense training; digitaal

