
            ABS WEEKMAIL 50            13-12-2019 

                                                       agenda volgende week 

                                                                                                

 
wo. 18 december  kerstviering groepen 1-2-3-8                                                                  (start  17u, eindtijd 19u) 
do. 19 december                            kerstviering groepen 4-5-6-7 / alle kinderen uit om 12u30             (start  17u, eindtijd 18u45)    
vr. 20 december                             alle kinderen vrij om 12u / start kerstvakantie 

 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                          13-12-2019 

We naderen nu de donkere dagen voor Kerst. Komende week staat in het teken van 2 fijne 
kerstvieringen. Daarnaast zullen de oudere leerlingen gaan schaatsen en natuurlijk wordt er nog 
gewerkt en gespeeld. Daarna is het tijd voor de Kerstvakantie. 

Wie onze sociale media volgt, heeft gezien dat we maandag een mooie avond beleefden met One Big 
Family. Met 110 bezoekers was de publieke opkomst ‘wat dun’, maar wie er was, genoot van de 
muzikale talenten op het podium! Echt geweldig! Ook heel leuk was weer een groepje ouders van 
oud-leerlingen terug te zien.  

Meedoen is belangrijker dan winnen als het gaat om wedstrijden op en rond de school. Maar, 
winnen is wel heel leuk! Woensdag won het ABS-team de Archipel – spellingswedstrijd en werd de 
individuele wedstrijd gewonnen door Thijs uit groep 8C. Er was ook succes voor Okke, Sem en Jente 
die in het kader van het YESC-project de eerste prijs behaalden.  Felicitaties aan hen allemaal! 

Donderdag deed groep 8 mee aan de Kerstmarkt georganiseerd door de studenten van de UCR in 
‘hun’ straat vlak achter school. Groep 8 trotseerde de koude wind en verkochten echt mooie 
knutselwerken, maakte muziek of acteerde als ‘living statue’. De opbrengst gaat 100% naar de 
Speelgoedbank. Waardering voor de kinderen en hun leerkrachten voor hun deelname hieraan is op 
zijn plaats. 

De leerkrachten van de groepen 1-2 bereidden afgelopen weken hun nieuwe thema voor. De 
onthulling van de naam van het thema is aan hen, maar het belooft weer iets heel moois en goeds te 
worden! 

Een fijn weekend gewenst,  
 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

******** 

Zomerkleding te klein? Zolder opruimen in de kerstvakantie? 

Zomerkleding te klein? Of grote speelgoedopruiming in de vakantie? Bewaar het nog even, want op 

vrijdag 20 maart organiseren we de eerste ABS kleding- en speelgoedbeurs. U kunt daar uw kleding 

en speelgoed voor u laten verkopen. Meer informatie volgt na de kerstvakantie.  

 



Veel hulp aangeboden voor de Kerstviering, nog enkele verzoeken 

Fijn dat we veel aanmeldingen voor hulp kregen. Dank! 

 Kerstman/kerstvrouw (mag ook als duo!): 16:30 – 18:00 uur (woensdag) of 16u30-17u30 

(donderdag) 

 Wie helpt ons vrijdag 20 dec. met het afhalen van de kerstversiering in school? We 

beginnen om 8.30u en verzamelen in de kelder. 

Aanmelden of aanvullende vragen kan u sturen aan ouderhulp@absmiddelburg.nl 

 

Staking op 30-31 januari? 

De onderwijsvakbonden AOB en CNV hebben hun leden opgeroepen te staken op 30 en 31 januari. U 

heeft dat wellicht al in de kranten gelezen.  

De vakbonden vragen aandacht voor structurele maatregelen om het lerarentekort in het primair 

onderwijs aan te kunnen pakken. Het is ver-van-ons-bed, maar wie ziet dat tenminste 10.000 

kinderen geen leerkracht hebben en dat het tekort groter wordt, snapt dat er een probleem is. 

Afgelopen donderdag is een onderhandelaarsakkoord gesloten welke moet leiden tot een nieuwe 

CAO. Goed nieuws, waar de partijen maanden over hebben onderhandeld. 

Dit staat voor de vakbonden los van de roep om structurele maatregelen. Op vrijdag 10 januari wil ik 

u meedelen welke gevolgen een eventuele staking heeft voor de ABS. 

Van externen 

Een BACHje vol met Stro 
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