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27-05-2021
Agenda:
 28-05-2021: dictee
wp 21 t/m 24; groep 4/5
 31-05-2021: toets
geschiedenis; groep 6/7
 01-06-2021: dictee
wp 21 t/m 24; groep 4
van groep 3/4
 02-06-2021 t/m 04-062021: schoolkamp groep

Schoolfotograaf
Afgelopen dagen is Eric Konings op school
geweest
o.b.s De
Zuidvliet om foto’s te
maken. Komende maandag krijgen jullie, via jullie kind, de
Wilhelminastraat 2a
inlogcodes middels een brief mee naar huis. Hierop staat precies
4484 AG Kortgene
hoe je de foto’s kunt bekijken en kunt bestellen.
Mochten jullie voor broertjes en/of zusjes,
die nog niet of niet meer
0113-301611
op school zitten, toch nog een foto willen maken? Dat kan via de
dezuidvliet@nobego.nl
website van de fotograaf via onderstaande
link
https://www.boekjeshoot.nl/boek-je-schoolfoto-shoot
Dit kan het gehele jaar door. Ook als jullie kind misschien nu niet in
de gelegenheid was om op de foto te gaan.

7 en 8
 23-06-2021: studiedag
team; alle kinderen vrij

Schoolkamp
Groep 7 en 8 gaan 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
Gisteren is de MR-vergadering (online) niet doorgegaan. Deze is
verplaatst naar 16 juni
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 14 juni!

Zuidvlietjournaal

Uitslag IEP eindtoets
Gisteren hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van hun IEP
eindtoets mee naar huis gekregen.
Wij zijn allemaal erg trots op hoe de kinderen hun toets gemaakt
hebben

Bijlagen
* flyer Monkey moves; groep 1 t/m 8; digitaal
* flyer stichting leergeld; groep 1 t/m 8; digitaal

Opbrengst
Zuidvliethofje
25-05-2021
€ 2,95
Dinsdag 01-06-2021
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

