
               ABS WEEKMAIL   wk. 38 (20 sep. 2019) 
 

                                                            agenda deze en volgende week 
 

dinsdag 1 oktober  groepsinformatieavond / ouderavond groepen 1-2-3 (19u30) 

woensdag 2 oktober   start Kinderboekenweek 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                              20-09-2019 (wk. 38) 

 

Op moment van schrijven zijn we in afwachting van de laatste groep 8 die het schoolkamp afsluit. Tot 

nu toe veel positieve verhalen over de kampweek: goede sfeer, mooie activiteiten, een push in de 

groepsvorming onder mooie weersomstandigheden. Een kamp leiden is een grote verantwoording 

en tijdsinvestering voor de begeleiders: dank aan deze ouders en medewerkers! 

 

stagiaires gestart 

Afgelopen weken zijn 5 stagiaires Kindprofessional gestart: zij worden opgeleid als pedagogisch 

medewerker én onderwijsassistent. Al eerder startten twee stagiaires vanuit de HZ Pabo. Onze 

stagiaires zijn van harte welkom: ze zijn de toekomst en brengen ideeën en energie mee. 

 

schoolkoor 

Inmiddels zijn er 8 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). 

Aanmelden, of aanmelden om proef te draaien kan nog via schoolkoor@absmiddelburg.nl  

 

Veiligheid 

Draagt u bij aan veilige (verkeers)omgeving? Komt u alleen naar de ABS met de auto als het niet 

anders kan? En als u met de auto komt: parkeert u veilig en waar het mag?  

Specifieke oproep: parkeert u niet in het straatje tussen ABS Zuidsingel en de appartementen! Het is 

een gevaarlijke plek, omdat u daarna moet draaien. Bovendien blokkeert u onze overburen. 

 

Evaluatie inloop en schooltijden Wigwam 

Komende week ontvangt u een enquête als onderdeel van de evaluatie van de genomen 

maatregelen rondom de inloop ’s morgens en de aangepaste schooltijden op de Wigwam. 

mailto:schoolkoor@absmiddelburg.nl


 

Facebook en Instagram 

Wie het leuk vindt mee te beleven wat er op school gebeurt, kan ons volgen via Facebook (ABS 

Middelburg) en Instagram (abs_middelburg).  

 

Briefjes privacy 

Het kost onze collega’s veel moeite alle briefjes rondom de privacywetgeving terug te ontvangen. 

Alstublieft mensen, regel het even: onze leerkrachten besteden liever tijd aan het onderwijs aan uw 

kinderen dan aan dit soort zaken! 

 

 

Groepen 1-2 

De leerlingen en hun leerkrachten / onderwijsassistenten hebben donderdag enorm genoten van de 

voorstelling ‘Met Giraf op Reis’.  In de klassen draait het thema ondertussen volop en we zien hoge 

betrokkenheid bij de kinderen. 

 

Ouderavond groepen 1-2-3 (herhaling) 

Komende week ontvangt u de uitnodiging voor de groepsinformatieavond van de groepen 1-2 en 3. 

Reserveert u de datum / tijd alvast: dinsdag 1-10 van 19u30 – 21u00? 

 

Kinderpostzegelverkoop leerlingen uit de groepen 7-8 

Net als vorig jaar doen we mee aan de verkoop van de Kinderpostzegels. U leest er alles over in 

bijgevoegde ouderbrief. 

 

Zwaaien? 

Gezien in de PZC? Zwaait u voortaan naar de bewoners van het gasthuis? 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/bewoonster-van-verzorgingshuis-in-middelburg-slaakt-online-

hartenkreet-zwaai-naar-ons~a5f03e9e/ 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/bewoners-middelburgs-verzorgingshuis-zien-nog-weinig-

mensen-zwaaien~a0fb69024/?referrer=https://www.google.com/ 

Vanuit school lopen enkele initiatieven om met een aantal bewoners onder begeleiding van onze 

medewerker(s) een deel van de tuin te onderhouden.  

 

Fijn weekend gewenst, ook namens Team ABS, 

Anneke en Sjoerd 
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BIJLAGE: brief kinderpostzegels voor ouders van leerlingen groepen 7-8 


