
            ABS WEEKMAIL 46 (15 november 2019) 
                                                            agenda deze en volgende week 

18 november                                  ouderavond groepen 8 

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,                                                                             15-11-2019 (wk. 46) 

Fijn dat er afgelopen week hulp was bij inpakken cadeaus! Ook is de school donderdagavond heel 
mooi versierd, dank. Ook is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Fancy Fair in het 
voorjaar en meer … dit alles met behulp van ouders: top! 

                                                       Voor komende weken is uw hulp nog nodig: 

Het gaat om de volgende activiteiten: 

- 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! 

 

******** 

Ouderavond groepen 8: let op ouders!    - aller- allerlaatste kans! 

Dit bericht is specifiek voor de ouders van leerlingen van groep 8. Tot en met zaterdagavond 16-11 

20u kunt u zich alsnog aanmelden voor de informatieavond van deze groepen. Daarna nemen we 

een besluit over de locatie. Meldt u zich dus nog aan als u er wel bij wil zijn maar als u zich nog niet 

heeft aangemeld. Niet aangemeld kan betekenen dat er geen plek voor u is en dat kan natuurlijk niet 

de bedoeling zijn bij zo’n belangrijk onderwerp! 

Aanmeldingen kunt u sturen aan lotte.burgers@absmiddelburg. Vermeldt u erbij met hoeveel 

personen u er zal zijn? 
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KIVA Nieuwsbrief 

Op onze website vindt u de nieuwste KIVA-Nieuwsbrief. 

 

2 vacatures in het bestuur 

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

Het gaat om toezichthoudende bestuursleden, die bij voorkeur onder de ouders worden geworven. 

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

herkennen en zitting nemen willen overwegen, dan kan u met ons natuurlijk vrijblijvend hierover in 

gesprek. 

U kan uzelf ook aanmelden middels een korte motivatiebrief en cv.  

Het mailadres waarop het bestuur bereikbaar is: bestuur@absmiddelburg.nl  

Contactpersonen zijn Sjoerd Sanderse (directeur-bestuurder) en Ivette van der Sluijs-Duker 

(voorzitter). 

 

Leeswerk en inspiratie voor minister Slob 

 

Zeeuws Tweede Kamerlid André Bosman (r) overhandigt in Den Haag aan Minister Slob (l) de brieven, 

tekeningen en interviews die door de ouders, leerkrachten en kinderen van de ABS zijn gemaakt. 

Mooie, positieve verhalen over goed onderwijs, het belang van goede leerkrachten en 

ondersteuners, gemaakt op en rondom de actiedag van 6 november 2019. 

De minister complimenteerde de schrijvers en de school voor deze bijdragen.  
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