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Info 13
schooljaar ’19 – ‘20
Agenda:

dinsdag 10 maart
dinsdag 17 maart
vrijdag 20 maart

vrijdag 6 maart 2020

start van de kinderkunstweek
teamvergadering
pannenkoekendag

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van Schengehof,
Via deze weg wil ik mij voorstellen. Fijn dat ik al velen van jullie op school heb mogen
ontmoeten.
Ik ben Marleen de Ridder, 36 jaar oud en woon in Goes. In mijn vrije tijd ben ik vaak op de
tennisbaan te vinden. Ook lezen en in de tuin bezig zijn vind ik erg leuk om te doen.
Inmiddels ben ik al bijna 14 jaar werkzaam in het onderwijs. Alle jaren
heb ik op De Linge gewerkt. Ik hoop mijn ervaring en kennis te kunnen
delen hier op Schengehof.
De eerste week zit er al op, ik ervaar Schengehof als een zeer fijne
school waarbij kinderen, ouders en leerkrachten heel open zijn naar
elkaar. Het is voor mij fijn om te merken dat ik er gelijk bij hoor op
Schengehof, dank jullie wel hiervoor!
Hopelijk gaan we een fijne samenwerking tegemoet.
Groeten Marleen
Volgende week start Faye in groep 7 bij juf Marleen.
Wij wensen haar een fijne, leerzame tijd bij ons op school.

Workshops en NL Doet
Op 13 maart staan volgens de schoolkalender workshops gepland. Deze komen te
vervallen. In plaats daarvan zullen er tijdens de kinderkunstweek diverse workshops door
kunstenaars worden verzorgd. Mocht een leerkracht hierbij hulp willen van ouders, dan
zullen zij via Parro daarvoor een oproep doen.
Aan de actie NL-doet willen we later dit schooljaar bij beter weer aandacht besteden.
Zodra we hiervoor een datum hebben zullen we u informeren.

Prijs gewonnen bij het MEC de Bevelanden
Tijdens de kookworkshop 'koken met wintergroenten' is er een filmpje gemaakt.
Met dit filmpje hebben we bij MEC de Bevelanden een prijs gewonnen.
Een expeditie in het tropisch bos te Goes, waarbij de leerlingen in kleine groepjes met
een begeleider op ontdekkingstocht gaan. Alle zintuigen doen hierbij mee. De
expeditie duurt ongeveer één uur, gevolgd door nog even vrij spelen.
We hebben gekozen om hier naartoe te gaan met de leerlingen van groep 1-2 op
vrijdagochtend 27 maart. We gaan met de bus.
De ouders van de leerlingen ontvangen over dit uitstapje nog nadere informatie van
juf Ramona.

Kinderkunstweek 2020
Onze school doet dit jaar weer mee aan de
kinderkunstweek.
Thema: Binnenstebuiten. Het huis in de kunst.
11 t/m 22 maart 2020.
U heeft een aparte mail ontvangen over de
activiteiten bij ons op school tijdens de
kinderkunstweek.

Schooltijden
Namens het team vragen wij of u uw kind(eren) vanaf 8.15 uur in
de school wilt brengen, zodat de teamleden de tijd daarvoor kunnen
gebruiken om de dag voor te bereiden.
De deuren van de school zullen om 8.15 uur worden geopend.
We willen graag in alle groepen om 8.30 uur beginnen met de les.
Voor medewerking alvast onze dank.

Pannenkoekendag op vrijdag 20 maart
Op vrijdag 20 maart is het op Schengehof pannenkoekendag. Opa’s en oma’s zullen
hiervoor ook worden uitgenodigd. U ontvangt over deze dag volgende week een brief met
een opgave strook. Wilt u deze op tijd inleveren, zodat we rekening kunnen houden met de
inkopen voor deze dag.

Regel van de week
Dit schooljaar wordt wekelijks de regel van de week besproken in de groepen.
Tijdens de schoolweken 26 en 27 zijn dat deze regels:
11. Ben je aardig tegen iedereen, dan heb je veel vrienden om je heen.
12. Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.

