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19-11-2020
Agenda:
 20-11-2020: toets Engels
Unit 1; groep 8
 week van 23-11-2020:
oudergesprekken; groep 1
t/m groep 8
 26-11-2020: schoen op
school!
 27-11-2020: toets Engels
Unit 1; groep 7
 18-12-2020: start
Kerstvakantie 12.00 uur;
groep 1 t/m groep 8

Verslag MR vergadering
Gisteren hebben we MR-vergadering gehad.
Hierin is afgesproken
o.b.s De Zuidvliet
dat we voortaan in het Zuidvlietjournaal onze bespreekpunten
Wilhelminastraat 2a
zullen delen.
4484 AG Kortgene op school, het
We hebben het o.a. gehad over het Sinterklaasfeest
reglement MR, huishoudelijk reglement0113-301611
MR en de verkeersveiligheid
op de Lijnbaan. Voor dit laatste punt is er vanuit MR en school een
dezuidvliet@nobego.nl
melding gedaan bij de gemeente en bij
de aannemer.
Zijn er vragen? Neem contact op met één van de leden van de
MR of via mrdezuidvliet@alberoscholen.nl

Sinterklaas
Donderdag 26 november:
Sinterklaas heeft gevraagd of alle kinderen een schoen, laars,
klomp, etc. mee kunnen nemen. Hierin mag uiteraard een mooie
tekening en/of iets lekkers voor het paard gestopt worden. Deze
graag uiterlijk donderdag 26 november, voorzien van naam, op
school!
Maandag 30 november:
De surprises van groep 6/7 en 8 worden vanaf deze dag mee naar
school genomen. We willen dan de surprises tentoon stellen in de
hal. Zo kan iedereen genieten van de creaties van onze eigen
knutselpieten. Plak een envelop op de surprise met de groep erop
geschreven; dus 6/7 of 8. Doe in de envelop de naam van het kind
of het gedicht met naam. Zo blijft het nog even een verrassing
voor wie de surprise is…
Vrijdag 4 december:
Deze dag vieren we Sinterklaas. Sinterklaas heeft aangegeven dat
hij dit jaar thuiswerkt. We proberen wel op een digitale manier
contact te krijgen met de Sint.
Wij houden die dag de normale schooltijden aan.
Deze ochtend krijgen de leerlingen in de kleine pauze eten en
drinken op school. Ze hoeven dus alleen een lunchpakket mee te
nemen.

Zuidvlietjournaal

Inloopspreekuur GGD
Wegens organisatorische redenen kan het inloopspreekuur van de
GGD in de maand december niet doorgaan.
De definitieve datum en tijdstip voor januari krijgen jullie nog te
horen via het Zuidvlietjournaal.

Ouderbijdrage
Zoals jullie weten worden er veel activiteiten georganiseerd voor de
kinderen op school. De eerste komt er al, namelijk het
sinterklaasfeest.
De ouderraad bekostigt deze activiteiten vanuit de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage bedraagt per jaar €30,- voor het eerste kind, €10,voor het tweede kind en voor het derde of meerdere kinderen
hoeft niet betaald te worden. De bijdrage wordt beheerd door de
ouderraad. Zonder jullie bijdrage kunnen we alle activiteiten niet
organiseren. De bijdrage kan via bankrekeningnummer NL71 RABO
0312 2092 82 t.n.v. ouderraad o.b.s. De Zuidvliet betaald worden.
Het liefst zien we dat de bijdrage wordt overgemaakt op de
rekening van de ouderraad. Mocht dit lastig zijn, dan kunt het geld,
in een gesloten envelop voorzien van naam, meegeven worden
aan jullie kind(eren). Bij vragen, kunnen jullie terecht bij juf Margo of
de penningmeester Jasper Lokerse.

Bijlage
* flyer VVN; verkeersveilige schoolomgeving; digitaal; groep 1 t/m 8

Opbrengst
Zuidvliethofje
17-11-2020
€ 8,85
Dinsdag 24-11-2020
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

