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20-05-2021
Agenda:
 21-05-2021: Toets
Meander thema 4;
groep 5
 24-05-2021: 2e
Pinksterdag; vrije dag
 28-05-2021: dictee
wp 21 t/m 24; groep 4/5
 31-05-2021: toets
geschiedenis; groep 6/7
 02-06-2021 t/m 04-062021: schoolkamp groep
7 en 8

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

Schoolfotograaf

0113-301611

Op dinsdag 25, woensdag 26 mei komtdezuidvliet@nobego.nl
schoolfotograaf Eric
Konings onze school bezoeken. Via de mail hebben jullie de juiste
dag al gekregen waarop jullie kind(eren) op de foto gaat/gaan.
Indien jullie geen mail hebben gehad, neem even contact op
met juf Linda; l.vandenboogaard@alberoscholen.nl
De groepsfoto’s worden buiten gemaakt op donderdag 25 mei.
Voor broertjes en/of zusjes, die nog niet of niet meer op school
zitten, is er via de website van de fotograaf de mogelijkheid om in
te schrijven. Via onderstaande link kunt u hierop inschrijven.
https://www.boekjeshoot.nl/boek-je-schoolfoto-shoot

Schoolkamp
Wij gaan met groep 7 en 8 op kamp van woensdag 2 juni t/m
vrijdag 4 juni. De kosten voor dit kamp bedragen €60,- en we
verzoeken jullie, ouder(s) van groep 7 en 8, vriendelijk dit bedrag
over te maken op rekeningnummer NL71RABO 0312 2092 82 t.n.v
ouderraad o.b.s. De Zuidvliet o.v.v. schoolkamp van... Ook kunt u
het geld in een gesloten envelop, voorzien van naam, meegeven
naar school.
De locatie waar we naar toe gaan werkt volgens de geldende
Coronamaatregelen. Alle activiteiten vinden plaats in de
buitenlucht. We verblijven bij Kanoa waar ze overnachten in
ruime safaritenten.
De leiding zal sneltesten gebruiken voor vertrek.

MR- vergadering
Woensdag 26 mei 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 24 mei!

Zuidvlietjournaal

Uitslag IEP eindtoets
Deze week zou eigenlijk de uitslag komen van de IEP eindtoets voor
groep 8. Het ministerie van OCW en de andere eindtoetsaanbieders
kijken samen naar de landelijke normering van de eindtoets 2021. Er is
bij de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen uit te
voeren. Dit geldt voor alle eindtoetsen. Helaas krijgen we deze week
nog geen uitslag.
We snappen dat dit vervelend is voor de leerlingen en de ouders.

Schoolreizen + sportactiviteiten
Mei en juni zijn de maanden waarin veel activiteiten worden
georganiseerd. Denk aan schoolreis, sportdag groep 7 en 8,
schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8, enz.
Er kan al weer wat meer, maar wij kunnen nu nog niet zeggen of we
met de bus op schoolreis kunnen.
We zijn met het team en de ouders van de OR aan het zoeken naar
eventuele alternatieven. Voorop staat dat we de kinderen een leuke
en gezellige dag willen bezorgen!
De sportactiviteiten worden geregeld vanuit de gemeente NoordBeveland. Zodra hier meer over bekend is laten we dat jullie weten.

Dieren
We mogen weer naar de dieren met kleine groepjes kinderen
onder begeleiding van een ouder. Daar zijn we heel blij mee.
We willen jullie nogmaals onder de aandacht brengen dat de
kinderen iedere dinsdag geld mee mogen nemen voor de dieren.
Dit geld wordt gebruikt voor voeding, verzorging en andere onkosten.

Bijlagen
* kampkrant; op papier en digitaal; groep 7 en 8
* flyer Kidsquiz; sportclubs Noord-Beveland; groep 1 t/m 8; digitaal
* flyer Help mijn kind is een puber; groep 8; digitaal

