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Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Voorjaarsvakantie
Studiemiddag team alle leerlingen
vrij vanaf 12.00 uur
Studiedag team, leerlingen hele dag
vrij.

Weer naar school
Alle leerlingen komen sinds maandag 8 februari weer naar school.
Tot die tijd hadden we online onderwijs en noodopvang.
We waren erg blij elkaar weer te zien.
Wij willen de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen enorm bedanken voor hun
hulp en inzet bij de thuislessen de afgelopen weken.
Zonder uw hulp kunnen we niet.

De sneeuw op het plein zorgde op de eerste schooldag en de dagen erna voor veel
plezier.

We verwelkomen Rowan, die in februari 4 is geworden.
Hij is gestart in groep 1 bij juf Ramona.
We wensen Rowan een hele fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school!’

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben juf Rosanne en zal vanaf 3 februari juf Lilian vervangen
in groep 3. Ik ben 30 jaar en woon in het gezellige Kortgene. In
mijn vrije tijd ga ik er graag op uit om te winkelen, uit eten te
gaan of museums te bezoeken. Helaas gaat dat nu even niet
dus vermaak ik mij met lezen, wandelen of iets lekkers koken.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan met groep 3!
Mochten er vragen zijn dan mag dit altijd via de Parro of mail.

Rapporten en gesprekken
Doordat de scholen na de kerstvakantie gesloten waren en we online les moesten
geven konden we geen (IEP) toetsen afnemen. We snappen dat een aantal van u
behoefte heeft aan een kort gesprekje met de leerkracht of de leerkracht met u.
●

Voor de leerlingen van groep 8 worden de gesprekken in de eerste week van
maart gevoerd, zodat zij op tijd aangemeld kunnen worden op de VO scholen.

●

Voor de leerlingen van groep 1/2 worden de gesprekken na de
voorjaarsvakantie gevoerd.

●

De overige gesprekken zullen in de tweede helft van maart ingepland worden.

De leerkracht van uw kind stuurt via Parro een uitnodiging om in te tekenen voor
een gesprek. De gesprekken vinden online plaats.

EU-Schoolfruit op Schengehof
Nu de scholen weer open zijn, ontvangen we weer schoolfruit

Wij ontvangen de levering van de leverancier Willem Dijk AGF B.V.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid
groente en fruit per dag te halen.

Kinderkunstweek 2021
Dit jaar doet onze school weer mee
aan de 10e kinderkunstweek.
Kunstenaar Kasper de Vos heeft een
bijpassend kunstwerk gemaakt. Een
spaarkaart met uitleg hierover wordt
op 3 maart na ‘de opening’ op school
uitgedeeld. In de school zal een selectie van de kunstuitleen
te bewonderen zijn. De beide hallen worden aangekleed met
een gedekte eettafel. Wanneer u servies, nep eten of een
kandelaar beschikbaar heeft, heel fijn. De kinderen gaan zelf
kijken naar voedsel en voedsel verwerken in kunst. Neem
alvast een kijkje op www.kinderkunstweek.nl
Er staan activiteiten van kunstenaars uit de provincie op die
kinderen corona proof kunnen doen.

Heeft u vragen over uw kind(eren)?
Heeft u vragen over de opvoeding, groei, voeding, gedrag of het game-gebruik van
u kind(eren)?
Vanaf donderdag 25 februari is er 3x per maand voor alle ouders in ‘s-Heer
Arendskerke de mogelijkheid om op school (of online) hierover in gesprek te gaan
met een expert.
Wie zijn deze experts?
De jeugdverpleegkundige, de jeugdconsulent en een maatschappelijk werkster
zullen per toerbeurt op donderdagmiddag (momenteel nog online) aanwezig zijn op
school.
Hoe komt u in contact? U kunt onze IB’er, juf Ilona i .snoep@alberoscholen.nl
vanaf vandaag een mail sturen, met daarin uw telefoonnummer waarop u
bereikbaar bent. U wordt door een van de experts teruggebeld.
Als iedereen (na Corona) weer welkom is in onze school, dan kan er donderdags van
13.30u - 15.30 u zonder afspraak binnen gestapt worden, om de vraag te
bespreken en advies te vragen!
In de bijlage staat meer informatie

Kind wel of niet naar school?
Wij gebruiken de meest recente beslisboom.
U kunt deze downloaden op https://www.boink.info/beslisboom

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 3 maart 2021

