Nieuwsbrief Maart 2019
Belangrijke data voor uw planning:
Week 10
: Voorjaarsvakantie (4 t/m 8 maart)
13 maart
: Bezoek aan de Kunstuitleen (alle groepen)
15 maart
: Onderwijsstaking (het is die dag geen school)
Week 12
: Uitreiking rapport 2 voor de groepen 3 t/m 8
20 maart
: Start Kinderkunstweek (info is reeds verstuurd)
Week 13
: Planning rapportgesprekken
1 april
: Schoolfotograaf (onder voorbehoud, info volgt)
3 april
: Kinderkunstgalerie in Amicitia
Afwezigheid/vervanging:
Week 11
: Meester Ron hele week afwezig (studie) – Meester Joost en Juf Sacha zijn het aanspreekpunt
19 maart
: Meester Ron ’s ochtends afwezig (directieoverleg) – wel bereikbaar
Kruistocht in spijkerbroek:
Op vrijdag 8 februari ontvingen de leerlingen van de groepen 7 en 8 gratis het boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’
van Thea Beckman. Dit was een initiatief van de boekhandels Het Paard van Troje en De Koperen Tuin.
Het geschenk komt voor uit de nationale leesbevorderingscampagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’. Deze
campagne zorgt ervoor dat er elk jaar een klassiek kinderboek in de boekhandel te koop is voor een heel klein
prijsje. Dit jaar zijn dat ‘Kikker is kikker’ van Max Veldhuis en bovenstaand boek. Beide te koop voor € 2,50.
Voor de Goese boekhandels ging dit nog niet ver genoeg en middels een crowdfunding-actie is het hen gelukt
om het boek van Thea Beckman gratis aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle scholen op de
Bevelanden aan te bieden.
Vanuit de nieuwsbrief bedanken wij Anthonie Fierloos, Manda Heddema en hun donateurs:

Damtoernooi:
Op woensdag 27 februari is ons welpenteam, dat tweede was geworden bij het Bevelands damtoernooi, naar
Lewedorp getogen om de strijd te leveren in de Zeeuwse finale. Ze troffen een poule van 8 welpenteams en
daarin zijn zij vijfde geworden ! Een heel knappe prestatie. Wij feliciteren vanuit de nieuwsbrief Fenne, Jeniffer,
Milan, Oumaira en Jada met het behaalde resultaat. Hun reactie ? ‘Het was vooral heel gezellig !’

Vakanties in het nieuwe schooljaar:
Het hele jaar door krijgen we vragen over de vakanties. Dat is niet zo gek, want de vakanties verschillen in
Nederland per regio. Daarom leek het ons goed om nu alvast de vakanties voor het schooljaar 2019-2020 in de
nieuwsbrief te plaatsen.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaartsdag:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020
- Nogmaals, dit zijn de vakantiedata voor het nieuwe schooljaar -

Nieuws rondom de nieuwbouw:
Zowel op locatie als op papier zijn de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe IKC in volle gang. Op de
bouwlocatie is men nu bijna klaar met de sanering van de grond en het verder bouwrijp maken van het perceel.
In overleg met de gemeente hebben we een week gekozen om een feestelijk startsein te geven en de start te
vieren.
Omdat aan de eerste paalboring nu niet zoveel lol te beleven valt, zullen we bij de start stilstaan op het
moment dat de fundering er ligt. Dan hebben ouders en leerlingen een idee van de grootte van het nieuwe
gebouw. De funderingsvloer zullen we met de leerlingen opvrolijken, waarna het ‘kunstwerk’ met een drone
gefotografeerd zal worden. Deze foto zal, met andere tijdsdocumenten, een plaatsje vinden in de tijdcapsule
die ingemetseld zal worden.
In de leerlingenraad hebben we nog wat feestelijke details besproken, evenals het idee om per groep (5 t/m 8)
twee reporters aan te wijzen die regelmatig op onderzoek uitgaan met de videocamera om belangrijke
gebeurtenissen vast te leggen of om mensen te interviewen die ergens mee bezig zijn. We zullen de korte
filmpjes plaatsen op ons YouTube-kanaal, waarna we de linkjes kunnen delen op de website of in de
nieuwsbrief. Aan ouders die zich zorgen maken, kunnen we beloven dat veiligheid van onze leerlingen op de
bouwplaats altijd op de eerste plaats komt.
Ook hebben we al naar het schoolplein gekeken en de mogelijkheden van een zogenaamd groen schoolplein
verkend. Het toekomstige IKC-team en de leerlingenraad hebben zich uitgesproken voor een ‘half-om-half’plein. Een deel groen en een deel traditioneel, zodat er ook nog gewoon gevoetbald kan worden.
We krijgen er steeds meer zin in !

Enquêtes:
Zowel onze medewerkers als onze ouders hebben goed gehoor gegeven aan de oproep om deel te nemen aan
onze tevredenheidsenquête. Met een respons van respectievelijk 85% en 58% zijn wij heel tevreden. We zullen
de resultaten binnen het team en de medezeggenschapsraad bespreken en op zoek gaan naar zaken die we
mee kunnen nemen in de planning. Niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn.
We danken alle deelnemers voor hun tijd. De uitslag zullen we t.z.t. corresponderen in de nieuwsbrief.
Leerkrachten gevraagd:
Bij onze stichting Albero dreigt er geleidelijk een leerkrachtentekort te ontstaan en is het maar de vraag of elke
school in het nieuwe schooljaar van start kan gaan met de benodigde bemensing.
Albero is continu op zoek naar goede leerkrachten, pas afgestudeerd, omscholers of mensen die het vak weer
op willen pakken. Bent u leerkracht of kent u in uw omgeving mensen die graag aan de slag willen bij onze
stichting ? Dan kunt u contact opnemen met info@alberoscholen.nl of met de directie van de school.
Ook TCOZ blijft op zoek naar invalkrachten:

Met vriendelijke groet,
Team van de Kloetingseschool

