
 

 

                                                            agenda deze en volgende week 
 

ma. 2-9                                     geen lessen i.v.m. studiedag 

do. 5-9 en di. 10-9                  startgesprekken  

ma. 16-9 – wo. 18-9  schoolkamp groepen 8b en 8c 

wo. 18-9 – vr. 20-9                       schoolkamp groep 8a 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                              30-08-2019 (wk. 35) 

Zoals vorige week beschreven, ontvangt u wekelijks op vrijdag een kort nieuwsoverzicht. Eens per 

maand ontvangt u de nieuwsbrief, waarin we u een beeld geven van wat er op school gebeurt en wat 

er op school ontwikkeld wordt. 

warm 

Maandag en dinsdag was het op een aantal plekken in de school behoorlijk warm. Vermoedelijk zijn 

het de laatste heel warme schooldagen van het jaar.  

Voor de komende zomer gaan we met ouders en team (medezeggenschapsraad) in gesprek om voor 

het komende jaar hierover enkele richtlijnen op te stellen. 

studiedag 

Maandag is de ABS gesloten vanwege een studiedag. De leerkrachten van de groepen 1-2 zoeken een 

kindvolgmodel welke meer past bij ons onderwijs. Zij verkennen het kindvolgmodel van De Lerende 

School. De leerkrachten van de groepen 3-8 werken aan het verbeteren van didactische 

vaardigheden, in het bijzonder in relatie tot rekenen. Daarnaast gaan zij aan het werk met GYNZY, 

het programma waarmee de leerlingen hun rekenen oefenen. Daarnaast gaat het team met elkaar 

aan het werk om de ondersteuning aan de kinderen te stroomlijnen.  

data studiedagen 

Op onze website vindt u de data van de studiedagen. De studiemomenten op woensdagmiddag staan 

hier niet vermeld. 

invullen vragenlijst startgesprekken 

Wilt u de vragenlijsten voor de gesprekken insturen? Hier vindt u de link. U heeft er tot en met 

maandag de tijd voor. Dan hebben de leerkrachten nog de tijd e.e.a door te lezen. 

uitnodigingen startgesprekken 

De uitnodigingen voor de startgesprekken zijn uitgedeeld. Heeft u geen uitnodiging gehad en wilt u 

wel een gesprek, neemt u dan contact op met de leerkracht(en)? 

 

https://www.absmiddelburg.nl/organisatie/vakantierooster-en-studiedagen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaSmuFTNvDwJXjPJys20bXRrqWol1C8FmEaNI1KfZ3SN0_eA/viewform


 

 

nieuwe taalmethode 

De kinderen in de groepen 4-8 zijn gestart met hun nieuwe taalmethode, Taal Actief (4). Deze 

methode is onder meer gekozen omdat deze een stevige basis biedt, meer aandacht aan grammatica 

besteedt, uitdaging biedt aan kinderen die al behoorlijk taalvaardig zijn en biedt herhaling voor 

kinderen die dat nodig hebben. 

Overstappen van de ene naar de andere methode vraagt altijd aanpassingen. De aangeboden lesstof 

is van hoger niveau dan onze vorige methode. Wellicht hoort u er iets over van uw zoon-dochter. 

 

Engels  

Voor de lessen Engels zijn nieuwe werkboeken aangeschaft. Op onze website 

(www.absmiddelburg.nl) zijn de woordenlijsten van de groepen 7 en 8 aangepast. Die van de andere 

groepen volgen komende week. 

 

sportkennismaking 

Als bijlage een overzicht van sportkennismaking september: tennis (v.a. groep 2), tafeltennis (v.a. 

groep 3) en zwemmend redden (v.a. groep 3). 

Let op: inschrijven is verplicht en kan via www.bredescholenmiddelburg.nl  

 

bereikbaarheid directie (herhaling) 

Voor uw vragen, opmerkingen en suggesties maken we graag tijd. Bijna dagelijks kunt u zonder 

afspraak bij ons terecht tussen 8:30 en 9:00 uur. Een afspraak maken voor een ander moment kan 

altijd. We zijn bereikbaar per telefoon (613508), per mail: directie@absmiddelburg.nl en ten minste 1 

van ons  staat dagelijks aan de voordeur. 

 

 

Fijn weekend gewenst, ook namens Team ABS, 

Anneke en Sjoerd 

http://www.absmiddelburg.nl/
http://www.bredescholenmiddelburg.nl/
mailto:directie@absmiddelburg.nl

