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Sjaaks’scholen tour
Ook dit jaar doen wij weer mee met
Sjaaks’scholentour!
We hebben in 2016 zelfs een
zonnepaneleninstallatie gewonnen!
Met Sjaak’s scholentour bied DELTA een
laagdrempelig , gratis en educatief
dagprogramma aan voor Zeeuwse
basisscholen over energie en multimedia.
Het programma kenmerkt zich door
uitdagende wedstrijdelementen en leuke
prijzen. Tijdens het bezoek aan de school
neemt energieadviseur Sjaak Vogel de
DELTA Infobus mee welke hiervoor
speciaal is omgetoverd tot energie- en
multimediabus. Naast een gastles in de
klas wordt een doe-en-beleef circuit in de
bus afgelegd en worden de leerlingen
meegenomen in de energie-en de digitale
wereld.
Bij ons komt Sjaak vrijdag 16 februari op
bezoek.

Belangrijke data

1 februari

8 februari

groep 3 t/m 8 gym in het Cios
8.30 uur verzamelen in het
Omnium.
groep 4 t/m 8 Schoolsport .
Groep 4/5 om 8.30 uur bij het
Heer Hendrikhuis aanwezig
zijn.
Studiedag, kinderen vrij

14 februari

Oudercafe: 8.30-9.30 uur

12-16 februari

Voortgangsbesprekingen

2 februari
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16 februari

Sjaak’s scholentour

Verbouw van het gebouw

19-23 februari

Voorjaarsvakantie

De verbouwing is in volle gang. Er worden
mooie ruimtes gecreëerd en de collega’s van
Prokino zorg die hier komen werken zijn al
wezen kijken.

Rapport gesprekken
De verhuizing staat gepland op 1-3-2018.
In de week van 12 februari willen we u allen
uitnodigen om een gesprekje te hebben met
de leerkracht over het welbevinden en de
vorderingen van uw kind. De uitnodiging is
voor u en uw kind samen.
Bij de lokalen hangen vanaf 5 februari
intekenlijsten. De uitnodiging is voor groep 1
t/m 7. De kinderen van groep 8 hebben
kortgeleden al gesprekken gehad.
Samenwerking Prokino
We werken sinds begin dit schooljaar samen
met de peutergroep van Prokino. Dit betekent
dat we ook peuters van 2 en 3 jaar in school
hebben. De pedagogisch medewerkers zijn
verantwoordelijk en aanspreekpunt voor
vragen en opmerkingen. Dit zijn Michelle en
Chiara.
Een aantal momenten in de week gaan de
peuters op bezoek in de kleutergroep. Onder
begeleiding van de pedagogisch medewerker.
Andersom kan het ook gebeuren dat de
(jongste) kleuters op bezoek gaan bij de
peutergroep. Zo nodig gaat de zorgassistent
of de Onderwijsassistent mee met de
kleuters.
We werken nauw samen. De meerwaarde
hiervan is dat meer deskundigen de kinderen
zien en begeleiden.
Mocht u ‘s morgens nog een mededeling
willen doen dan kunt u terecht bij de vaste juf
van de groep.

We willen u in maart uitnodigen om de
ruimtes te komen bekijken. Dit doen we
natuurlijk in overleg met de nieuwe bewoners.
Studiedag 8 februari
We hebben donderdag een studiedag met het
team. de kinderen zijn vrij
Wilgentunnel
We hebben via Marja, onze administratief
medewerkster wilgentenen gekregen. We
willen die gebruiken voor het maken van een
wilgentunnel op het schoolplein. Wie van u
heeft ervaring met het maken van zo’n
tunnel? Of wie wil meehelpen? We willen een
“werkzaterdag” in maart houden om klusjes
op het schoolplein te doen.
Graag een mailtje of een telefoontje naar
school. Met een kop koffie/thee en een paar
lekkere koeken is vast wel een gezellige
ochtend/middag van te maken.
Het JOP
De dorpsraad gaat samen met het SMWO
met kinderen tot 15 jaar het JOP opknappen.
De wijkagent houdt het lijntje kort met de
dorpsraad om te kijken of er eventueel
overlast wordt ervaren. Ze willen het JOP wel
graag behouden maar het moet wel geverfd
en schoongemaakt worden.
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Vakantierooster 2017-2018
● Kerstvakantie 25/12 - 05/01
● Voorjaarsvakantie 19/02 - 23/02
● Goede Vrijdag/Pasen 30/03 -02/04
● Meivakantie 23/04 - 04/05
● Hemelvaart 10/05 - 11/05
● Pinksteren 21/05
● Zomervakantie 09/07 -17/08
● Herfstvakantie 2018 15/10 - 19/10

