
               ABS WEEKMAIL   wk. 39 (27 sep. 2019) 
 

                                                            agenda deze en volgende week 
 

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

woensdag 2 oktober   start Kinderboekenweek 

vrijdag 11 oktober  Kinderboekenmarkt (zie bijlage) 

zaterdag 12 oktober  start herfstvakantie 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                             27-09-2019 (wk. 39) 

En alweer een week voorbij, omgevlogen…. Al bijna oktober, herkent u het gevoel? De kinderen 

hebben weer goed geoefend en er is veel gespeeld.    

Hoewel we deze week te maken hadden met behoorlijk wat afwezige leerkrachten (ziekte, 

nascholing), is het dankzij de flexibiliteit van andere collega’s gelukt om alle groepen goed te 

bemensen. We zijn hen daar dankbaar voor.  

 

schoolkoor 

Inmiddels zijn er 13 (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). 

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

 

Jongere broertjes en zusjes (herhaling) 

Jongere broertjes en zusjes die in 2021 naar school gaan, krijgen in lijn met ons plaatsingsbeleid 

voorrang als ze voor 1-10-2019 zijn aangemeld. Dus, op u van toepassing en nog niet gedaan? Maakt 

u het dan aub dit weekend in orde. 

 

Evaluatie inloop Molenwater en schooltijden Wigwam 

Inmiddels hebben we 83 reacties ontvangen. Dat is al een mooi aantal en het is heel fijn dat veel 

mensen ook hun antwoorden toelichten. Het gaat ons helpen aanpassingen te doen die u helpen. Als 

u nog wil reageren, dat kan tot en met woensdag aanstaande (2-10). Dit is de link naar de vragenlijst. 

 

 

 

mailto:schoolkoor@absmiddelburg.nl
https://forms.gle/dGRnk5byudBFBmmp8


Kinderpostzegels 

De oudste leerlingen zijn druk in de weer met de verkoop van hun kinderpostzegels. 25% van de 

opbrengst gaat naar een doel dat de kinderen zelf hebben gekozen. Onze leerlingenraad raadpleegde 

de leerlingen in hun klas en brachten hun stem uit op de Warm-Welkom Tas voor kinderen die in de 

daklozen- of vrouwenopvang terechtkomen, vaak zonder spullen (zie hier als u meer wil weten). Het 

andere deel van de opbrengst gaat naar landelijke goede doelen. 

 

Sportkennismaking 

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  . 

 

vrijwillige ouderbijdrage 

Twee weken terug ontving u een brief over de vrijwillige ouderbijdrage. Wie een machtiging af gaf:  

de eerste termijn wordt op 3 oktober afgeschreven. 

Wie het bedrag in 1 x wil overmaken, wordt verzocht dit voor 1 oktober te doen op rekening 

NL48RABO0176960074 tnv ABS Middelburg. 

Voor administratieve vragen over uw machtiging of betaling, kan u contact opnemen met de 

schooladministratie. Jolanda is bereikbaar via schooladministratie@absmiddelburg.nl en is op alle 

dagen uitgezonderd woensdag op de ABS werkzaam.  

Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen met ondergetekenden. 

 

Fijn weekend gewenst, ook namens Team ABS, 

 

Anneke en Sjoerd 

 

BIJLAGE:   

ouderbrief Kinderboekenweek 

folder wetenschapsweekend 5 en 6 oktober in het Zeeuws Museum van 12-16u. 

                

https://www.kinderpostzegels.nl/dichtbij/lokale-projecten/warm-welkom-tas-48/
https://bredescholenmiddelburg.nl/locaties/sport-en-kennismakingsactiviteiten
mailto:schooladministratie@absmiddelburg.nl

