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22-04-2021
Agenda:
 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

Tevredenheidspeiling
Wij willen iedereen die de vragenlijst heeft
o.b.s ingevuld
De Zuidvliethartelijk
bedanken. Met een respons van 53% is deze representatief en
Wilhelminastraat 2a
kunnen we op basis daarvan conclusies trekken.
4484een
AG Kortgene
Ouders geven als rapportcijfer gemiddeld
7.2, de kinderen
van groep 6-8 een 8.6 Mooie cijfers waar
we met elkaar trots op
0113-301611
mogen zijn.
dezuidvliet@nobego.nl

De uitkomsten en de acties uit de enquête zijn besproken in het
team en de MR.
Acties worden opgenomen in het komende jaarplan.

MR
Afgelopen dinsdag hebben we online een MR vergadering
gehad. In deze vergadering hebben we o.a. gesproken over de
uitslag van de tevredenheidspeiling van ouders en kinderen
(groep 6 t/m 8) en Corona.
Over dit laatste onderwerp is het mooi om te zien dat we het écht
met élkaar doen. Daarom willen we ook onze waardering
uitspreken namens het team, de MR en de OR naar jullie als
ouder(s), verzorger(s). De kracht is en blijft dat we het samen
doen!
Zijn er vragen? Neem contact op met één van de leden van de
MR of via mrdezuidvliet@alberoscholen.nl

Koningsdag
Vanuit de Oranjevereniging Kortgene is er gezocht naar een
corona-proof Koningsdag programma.
Misschien hebben jullie de flyer in de brievenbus al gevonden.
De kinderen ontvangen vandaag op school het papier om de
code te kraken tijdens de kinder- en familiespeurtocht.
De kinderen krijgen ook een kleurplaat mee naar huis.
Hangen jullie deze voor de ramen zodra hij mooi is ingekleurd?
Dan kan iedereen ze zien als je door het dorp wandelt.
En namens de Oranjevereniging nog het volgende verzoek:
‘Wij hebben de vlaggetjes al opgehangen!
Doen jullie met ons
mee? Maak je huis, straat, buurt oranje!’

Zuidvlietjournaal

Kinderburgemeester
Lijkt het jou leuk om alle kinderen te vertegenwoordigen van de
gemeente Noord-Beveland? Bijvoorbeeld bij verschillende
evenementen, bijeenkomsten en bij de gemeente zelf? Durf jij voor
een groep mensen te spreken en ben je goed in lintjesknippen?
Solliciteer dan nu naar de functie van kinderburgemeester!
De kinderen van groep 6 en 7 krijgen vandaag de flyer mee naar huis
voor meer informatie.

IEP eindtoets
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep 8
de eindtoets gemaakt. De hele klas was compleet. Superfijn.
Iedereen heeft goed zijn of haar best gedaan. Wij zijn sowieso al trots
op deze kanjers!

Brief aan de Koning
Alle kinderen van groep 6/7 en 8 krijgen vandaag
het boek “Brief aan de Koning” van Tonke Dragt.
Dit jaar is het ook gelukt sponsoren te vinden voor de
actie “Geef eens een boek”.
Wij willen alle sponsoren hartelijk bedanken!
We wensen de kinderen veel leesplezier!

Bijlage
* kinder- en familiespeurtocht Oranjevereniging; op papier; alle
kinderen
* kleurplaat Oranjevereniging; op papier; alle kinderen
* flyer boekenlegger; groep 6/7/8; digitaal
* folder activiteiten Noord-Beveland meivakantie; groep 1 t/m 8
* flyer kinderburgemeester; groep 6/7; op papier

Wij wensen iedereen een fijne
meivakantie en tot maandag 10 mei!

