
            ABS WEEKMAIL 40 (4 oktober 2019) 
 

                                                            agenda deze en volgende week 
 

vrijdag 11 oktober  Kinderboekenmarkt  

zaterdag 12 oktober  start herfstvakantie 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                             04-10-2019 (wk. 40) 

Naast het dagelijkse werken en spelen op school, zijn we ook gestart met de activiteiten rondom de 

kinderboekenweek. De verdwaalde reizigers op de schoolpleinen woensdag bleken een voorbode 

hiervan. De schoolgebouwen zijn mooi aangekleed en daarom gaat onze dank uit naar ons 

‘versierteam’!  In de klassen maken de kinderen hun eigen voertuig om op reis te gaan of gaan op 

andere manieren op reis. Er werd veel (voor)gelezen en er werden verhalen geschreven. 

Daarnaast waren er deze week culturele uitstapjes, deze week voor de groepen 3-4-5 en startten 

enkele bijzondere projecten. Zo begon een groep kinderen aan de voorbereidingen op de Junior Lego 

League. Techniek, bouwen en programmeren in 1 programma.  

Dinsdag verzorgden de leerkrachten van de groepen 1-2 en 3 een ouderavond. We vinden het als 

school belangrijk u te informeren zodat u een goed beeld heeft wat uw kind bij ons doet en waarom 

wij dat aanbieden. In de groepen 1-2 was de belangstelling heel behoorlijk. We waren blij met wie er 

was in de groepen 3 en gaan proberen volgend jaar meer mensen ertoe bewegen er te zijn. 

 

personeel 

Juf Rianne gaat verhuizen naar Zierikzee en gaat daar per 1 januari ook werken. Dat betekent dat we 

helaas afscheid nemen van de energieke en lieve juf van groep 1-2 A. Volgende week start de 

werving. Het gaat zeker lukken iemand te vinden voor deze groep, maar ….. 

u weet ook dat er een gebrek aan leerkrachten is. Daarom roepen we ook uw hulp in bij onze 

zoektocht. We hebben iets moois te bieden: 4-5 dagen een eigen, heel fijne klas op een mooie 

locatie, sociale en enthousiaste collega’s. Kortom…  Vragen hierover en zelfs sollicitaties mogen al 

worden ingestuurd via directie@absmiddelburg.nl . 

 

schoolkoor 

Inmiddels zijn er 22 (voorlopige) aanmeldingen binnen voor het schoolkoor van de groepen 3-4-5. 

Dat gaat dus definitief starten op de eerste woensdag na de herfstvakantie (12u – 13u). Er kunnen 

nog enkele kinderen bij. 

Aanmelden, of aanmelden om proef te draaien kan nog via schoolkoor@absmiddelburg.nl  
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evaluatie inloop Molenwater en schooltijden Wigwam 

U stuurde 97 reacties in, dat is heel mooi en dank hiervoor! Volgende week delen we de resultaten 

en eerste conclusies met u.  

 

schoolgids 

De productie van de schoolgids heeft vertraging opgelopen en we verwachten deze komende week 

aan u mee te geven. U kunt de schoolgids via de website al wel lezen.  

 

activiteiten in de herfstvakantie 

De gemeente Middelburg organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn Middelburg en de 

kinderopvangorganisaties weer veel activiteiten, met voor elk kind iets leuks. Zie de flyer in de bijlage 

of de website www.bredescholenmiddelburg.nl en dan vakantieactiviteiten. 

 

sportkennismaking (herhaling) 

Deze maand kan uw zoon-dochter kennismaken met 3 sportverenigingen:  

 
-        Korfbalvereniging Swift 
-        Rugbyvereniging Oemoemenoe 
-        Korfbalvereniging ONDO 

 

Meer informatie (data en tijden) en inschrijven vindt u op deze website  . 

 

Fijn weekend gewenst, ook namens onze collega’s van Team ABS, 

 

Anneke en Sjoerd 

 

BIJLAGE:  Flyer Herfstvakantieactiviteiten 
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