
            ABS WEEKMAIL 45 (8 november 2019) 
                                                            agenda deze en volgende week 

11 november  start talentronde 1 

21 en 26 november                       novembergesprekken  

                                                                                                   

 Het duurt nog even maar alvast voor uw planning: 

do. 5 december                              sinterklaas op de ABS 
vr. 6 december                               studiedag groepen 1-2 (kleuters vrij) 
ma. 9 december                             One Big Family, winterparty voor ouders 
wo. 18 december  kerstviering groepen 1-2-3-8                                                                  (start ca. 17u, eindtijd ca. 19u) 
do. 19 december                            kerstviering groepen 4-5-6-7 / alle kinderen uit om 12u30             (start ca. 17u, eindtijd ca. 19u)    
vr. 20 december                             alle kinderen vrij om 12u / start kerstvakantie 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                             08-11-2019 (wk. 45) 

Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen met de voorbereidingen rondom Sint/Kerst. 
Het gaat om de volgende activiteiten: 

- Inpakken cadeautjes Sinterklaas: woensdag 13 nov. 8.30u – 9u30 

- Versieren school Sinterklaas: donderdag 14 nov. 19.30u – 21u 

- Inpakken snoepgoed Sinterklaas: vrijdag 29 nov. 8.30u – 9u15 

- Versieren school Kerstmis: vrijdag 6 dec. 8.30u – 11u (een uurtje is ook fijn!) 

Opgeven kan via de mail: ouderhulp@absmiddelburg.nl 

Alvast bedankt! 

 

 

terugblik actiedag 6 november 

De actiedag werd opgezet vanuit zorgen voor de toekomst van uw en onze kinderen. Het doet ons 

goed dat we uw steun hierbij hebben ervaren. Op een positieve wijze hebben we aandacht gevraagd 

voor de dreigen te verdwijnen van iets dat vanzelfsprekend moet zijn.  

mailto:ouderhulp@absmiddelburg.nl


Op de ABS ervaren we de problemen van het lerarentekort gelukkig niet dagelijks en zeker niet zo 

intens als op andere plekken. Enerzijds zijn we solidair met anderen, anderzijds is de situatie elders 

een voorbode voor ons, als er niks verandert.  

De stakende collega’s woonden de bijeenkomst in Vlissingen bij of volgden de besprekingen in de 

Tweede Kamer. Deze besprekingen, de daaropvolgende reactie van de minister en de reactie van de 

bonden lijken erop te wijzen dat de acties nog niet afgelopen zijn. We houden u op de hoogte. 

 

terugblik studiedag 

De studiedag van vandaag had twee hoofdonderwerpen. Leerkrachten en ondersteuners groepen 1-

2-3 hielden zich bezig met de ontwikkeldoelen van groep 2 en de leerdoelen van groep 3. Het doel: 

een goede aansluiting van groep 2 naar groep 3 en een geleidelijke overgang van informeel naar 

formeel leren. 

Bij de groepen 4-8 was rekenen het hoofdthema. Enerzijds het versterken van didactische 

vaardigheden, anderzijds het steeds beter leren toepassen van ons hulpprogramma Gynzy.  

In het middagprogramma werkten we aan het leerlingenportfolio, de 

talentlessen en werden gezamenlijk rekenlessen voorbereid.  

Afsluitend kregen we bezoek van Jan van de Ven en Thijs Roovers, oprichters 

van Lerarencollectief. Zij gaven uitleg over de oprichting van deze vereniging 

welke als doel heeft meer zeggenschap aan de leerkrachten te geven. Hiervoor 

waren ook leerkrachten en directies van andere scholen uitgenodigd.  

Al met al een boeiende en nuttige dag! 

 

 

Winterparty voor ouders (en introducé(e)s) met One Big Family in De Spot op 9 
december! 
Op maandag 9 december speelt die twaalfkoppige band One Big Family speciaal voor ABS- ouders 
en andere belangstellenden in poppodium De Spot. Samen met o.a. Waylon gitarist Stefan 
Siwabessy en (oud)leden van The Seeger Session Band en Project Nr.1 Big Band zet leadzanger 

Figuur 1 Thijs Roovers (l) en Jan 
van de Ven 



Kees Moerland de Spot op zijn kop. De Sint is vertrokken de kerst nog in aantocht, nu zijn de 
ouders even aan de beurt! 
  
Voor de zomervakantie namen we de kinderen van de ABS vijftig jaar mee terug in de tijd, naar het 
jaar 1969. Het jaar van de eerste man op de maan maar ook van het legendarische Woodstock waar 
popgeschiedenis geschreven werd. Ouders, professionele muzikanten en kinderen brachten tot drie 
keer toe een spetterend optreden in De Spot met liedjes uit dat jaar. Veel ouders konden er niet bij 
zijn; dit wordt de herkansing of een hernieuwde kennismaking. Tijdloze liedjes van vijftig jaar 
geleden, zoals: Happy Together, War en Do The Locomotion. 
  
Kaarten a € 2,-- zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie. Elke ouder mag 2 introducé(e)s 
meenemen. Wie nog kaarten heeft van het oorspronkelijke optreden net voor de zomervakantie, kan 
deze gebruiken! 

                                                
 

veiligheid 

Op de strook naast school mag op veel plekken geparkeerd worden, maar niet bij de ingang van het 

plein vrij voor fietsers. Dit zijn geen parkeerplekken. Meesters Harry en Jan hebben ervoor gezorgd 

dat dit nu echt duidelijk is (ook niet even, want ook daarin schuilt het gevaar). De parkeerplek die 

nu op het pleintje is, verdwijnt op korte termijn. Dit in het belang van de veiligheid van de kinderen. 

.  

 

personeel 

Zoals vorige week zijn de vacatures ingevuld. We zijn heel verheugd dat we twee ervaren en 

gemotiveerde leerkrachten kunnen toevoegen aan ons team! 

Miriam van der Lee wordt met ingang van 1 januari leerkracht van groep 3B. De exacte indeling met 

duo-collega moet nog worden bepaald. Katinka van den Dool wordt de nieuwe leerkracht van groep 

1-2A.   



 

2 vacatures in het bestuur – reminder 

Met ingang van december 2019, of zo snel mogelijk daarna, kent het bestuur van de ABS 2 vacatures. 

Het gaat om toezichthoudende leden, die bij voorkeur onder de ouders worden geworden.  

Op onze website vindt u de vacature en het bijbehorende competentieprofiel. Mocht u zichzelf hierin 

herkennen en zitting nemen in het bestuur willen overwegen, dan kan u natuurlijk met ons 

vrijblijvend hierover in gesprek. 

 

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

Anneke en Sjoerd 

https://www.absmiddelburg.nl/wp-content/uploads/2018/10/10b.-Competentieprofiel-Toezichthouders-2.pdf

