
            ABS WEEKMAIL 2            10-01-2020 

                                                       agenda komende week 

                                                              

Donderdag 16 jan.    locaties KOW ’s middags gesloten (kennismiddag) 
 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                                10-01-2020 

 

De eerste schoolweek zit er al weer op…. fijn om iedereen weer terug te zien! 

Het mag nog net, toch? Het team van de ABS wenst u een gelukkig, gezond en mooi 
nieuw jaar toe!  

We gaan komende maanden weer mooie stappen zetten om uw kinderen / onze leerlingen 
een fijne schooltijd en goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven geven.  

Naast blijvende aandacht voor spelend leren en het aanleren van  basisvaardigheden, gaan 
we, stap voor stap: 

 een leerlingportfolio introduceren, waarmee we de leerlingen nog meer bij 
hun leerproces betrekken; 

 onze leerlijn ICT-vaardigheden aanvullen met programmeervaardigheden en 
computational thinking; 

 blijven werken aan een meer geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3, door 
de werkwijzen steeds meer op elkaar af te stemmen; 

 de plannen voor een vernieuwd schoolplein concretiseren en uitvoeren! 

Kortom: de ABS is klaar voor een bruisend en energiek 2020! 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

******** 

 

 



 

Onderwijsstaking 30-31 januari 

Leerkrachten willen niks liever dan goed werk leveren met hun leerlingen, anderzijds zijn 

de zorgen voor de toekomst heel groot. Duizenden kinderen hebben nu al in Nederland 

geen (vaste) leerkracht en de problematiek groeit snel! De vakbonden hebben hun leden 

opgeroepen te staken. Voor veel leerkrachten en –ondersteuners is het echt een dilemma: 

ga ik staken voor de toekomst van de kinderen of niet? 

Veel leerkrachten, directies en besturen zien die zorgen niet vertaald in politiek beleid. 

Ieder weegt hierin af of staken het goede middel is hier aandacht voor te vragen. 

De stakingsbereidheid op de ABS is iets meer 50%. Maandagavond zullen bestuur en 

medezeggenschapsraad overleggen om e.e.a. te bespreken.In plaats van vandaag, kan ik u 

pas komende dinsdag informeren welke gevolgen de aangekondigde onderwijsstaking 

precies voor u en uw kind(eren) heeft/hebben. Het spijt me dat ik u enkele dagen later 

informeer.  

 

Brief vanuit het samenwerkingsverband 

Als bijlage aan deze weekmail ontvangt u een brief vanuit het samenwerkingsverband Kind 

op 1. Deze brief is van belang voor ouders van kinderen met een arrangement vanuit het 

samenwerkingsverband.  

Mocht u  vragen hebben welke gevolgen dit heeft voor de begeleiding van uw kind, dan kan 

u dit bespreken met de intern begeleider (juf Karin groep 1-2, Michele groep 3-4-8, juf 

Yvonne 5-6-7). Vragen over de systematiek, aanleiding ed. kunt u stellen bij Sjoerd 

Sanderse. 

 

Museumouders 

Voor onze excursies naar het Zeeuws Museum, zijn we op zoek naar enkele museumouders.  

Heeft u interesse in cultuur, historie en vindt u het leuk om kinderen hierover iets te 

vertellen en om hen hierover aan het denken te zetten? 

Vindt u het leuk om kleine groepjes kinderen hierbij te begeleiden? 

Dan zoeken we u? Vragen of aanmeldingen kan u terecht bij meester 

Niels.(niels.hariot@absmiddelburg.nl) 

 
Naschoolse activiteiten 
Er is weer een heel interessant en leuk aanbod van naschoolse activiteiten vanuit het 
brede scholennetwerk Middelburg Noord. Zie hier de website.  
 
Filmopnames 31 januari en 1 februari vlak bij de ABS 
Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari worden filmopnames gemaakt in de Bree. 
Deze straat ligt dicht bij school. Het is een film over de Strijd om de Schelde. Er liggen 
grote attributen (oorlogsmaterieel, auto in brand, brokstukken) etc, die indrukwekkend 
kunnen zijn voor kinderen. 

mailto:niels.hariot@absmiddelburg.nl
https://bredescholenmiddelburg.nl/locaties/brede-school-netwerk-noord


Per fiets is de school goed bereikbaar. Met de auto kan gereden worden aan de 
Molenwater-kant. De zijde Zuidsingel is deels afgesloten. 


