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Beste ouders, verzorgers,                                                                                17-01-2020 

Er is weer veel geleerd, geoefend en gespeeld deze week! Wat een mooie energie! 

Naast alle aandacht voor de basisvaardigheden startten de groepen 7 hun museumproject 
‘De Tulp’ en werden er workshops drama gegeven. Het is ook de periode waarin de 
kinderen worden getoetst. Zo brengen we hun vorderingen in kaart en zien we waar de 
komende periode meer aandacht naar toe moet. 

Over de start van het kleuterproject lees u hieronder. 

In deze weekmail vindt u de belangrijkste nieuwsfeiten van deze week. 

Een fijn weekend gewenst! 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

******** 

Project ‘Annie MG Schmidt’ van start 

 

v.l.n.r. Aagje, Pluk, mevrouw Helderder, meneer Pen uit het boek ‘Pluk’ en helemaal rechts  ‘mevrouw Annie M.G. Schmidt’ 



 

Maandag is in de groepen 1-2 het nieuwe thema in de groepen 1-2 van start gegaan met 

een inleidende sketch uit het boek Pluk. Heel leuk en motiverend voor de kinderen en … 

voor hun leerkrachten. De kinderen zullen aan de hand van de boeken van Annie MG op 

allerlei manieren worden geprikkeld en zich zo spelenderwijs ontwikkelen. Uiteraard zitten 

voorbereidende lees- en rekenactiviteiten in het aanbod verweven.  

Net als bij de andere thema’s bouwen de leerkrachten het thema met de kinderen op. De 

klassen zullen dan ook steeds rijker worden ingericht met hen.  

 

Proef met schoolapp Parro 

Vanaf 27 januari starten enkele groepen een proef met de schoolapp Parro. Met deze app 

wordt de communicatie tussen school en ouders vereenvoudigd.  

Parro is bedoeld voor korte uitwisseling van berichten, het AVG-proof delen van foto’s en 

het inplannen van rapportgesprekken. 

Volgende week vindt u in deze weekmail een overzicht van de groepen die gaan 

deelnemen, wat u van de school mag verwachten en wat wij van u vragen om het gebruik 

van deze app een succes te maken. 

Als deze proef positief wordt afgesloten, zullen we de App in de hele school invoeren. 

In dit filmpje kan u alvast kennismaken met Parro. 

 

Voor de ouders van de leerlingen van de groepen 1-2: groepsindelingen 2020-2021 

De voorbereidingen op het nieuwe schooljaar zijn weer opgestart. Denk aan het inschatten 

van het aantal leerlingen die naar groep 3 gaan, naar het aantal instromende kleuters en 

het bepalen en verdelen budgetten. 

Bijzondere aandacht vraagt daarin (jaarlijks) het vormen van de groepen 3, omdat de 

kinderen uit verschillende groepen 1-2 worden samengesteld. 

 De indeling is een samenspel tussen leerkrachten, ouders, bouwcoördinator, intern 

begeleider onder de eindverantwoordelijkheid van de directie. 

We willen voor elk kind een geschikte plaats (aansluiten op de sociale context van nu en 

kansen voor komende jaren) en zoeken naar een evenwichtige verdeling (zoals op 

ondersteuningsbehoefte, dynamiek, verhouding jongens-meisjes).  

Mocht uw zoon-dochter volgend jaar naar groep 3 gaan en u uw gedachten over de vorming 

van de groepen 3 met ons wil delen, dan is de periode tot de voorjaarsvakantie hiervoor 

geschikt. U kunt dit doen door in gesprek te gaan met de groepsleerkracht of een bericht 

te sturen aan de onderbouwcoördinator (rosanne.desmit@absmiddelburg.nl)  

 

nieuw bestuurslid toegetreden 

De ABS kent als bestuursmodel een zogenaamd one-tiermodel. Uitvoerend en 

toezichthoudend bestuur vormen 1 geleding en zijn gescheiden door een duidelijke 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
mailto:rosanne.desmit@absmiddelburg.nl


rolverdeling. Toezichthoudende bestuursleden zijn bij voorkeur als ouder/verzorger van 

leerlingen direct betrokken bij de ABS, maar bovenal is van belang dat zij op basis van 

kennis en ervaring toezicht houden op het functioneren van de school als geheel en dat zij 

met raad en advies de directeur-bestuurder bijstaan. 

Afgelopen maandag is Frank Leeman toegetreden tot dit bestuur. Frank was hiervoor 

voorzitter van de medezeggenschapsraad. Hij neemt de plek over van Pieter van Namen, 

die de afgelopen jaren zijn bijdrage heeft geleverd, waarvoor dank. 

Hier vindt u de complete samenstelling van het bestuur. 

 

Nieuwe voorzitter en nieuw lid in de MR 

De medezeggenschapsraad is een orgaan bestaande uit ouders (4) en teamleden (4) dat 

advies uitbrengt aan het bestuur en dat over voorgenomen beleid instemmingsrecht heeft. 

Een belangrijk orgaan om de school democratisch in te richten.  

Petra Lončarić-Oele wordt de nieuwe voorzitter van de medezeggenschapsraad.  

 
 

Kim Geelhoed is afgelopen maandag toegetreden. Lianne Hassels-Mönning – Broekhuijsen is 

afgetreden.  

vacature in de MR – herhaalde oproep 

Wilt u inspraak op het schoolbeleid? Meedenken over de toekomst van de school? 

Er is nog 1 vacature in de oudergeleding. Belangstelling of vragen? Neemt u contact met 

Lotte Burgers via mr@absmiddelburg.nl. Aanmelden kan nog tot en met 

https://docs.google.com/document/d/1SJIREooJ6T5l5hVww6bNsEbHKeXPLs0uFOaFVC2fWl8/edit24 

januari. 

Vakantierooster 2020-2021 

Onderstaand het vakantierooster 2020-2021, zoals door bestuur en MR zijn vastgelegd. 

 Hiermee volgt de ABS het advies van de gezamenlijke Zeeuwse schoolbesturen voor 

primair en voortgezet onderwijs. Zo hebben kinderen uit een gezin op meerdere scholen 

zoveel mogelijk tegelijkertijd vakantie. 

Over enkele weken ontvangt u het complete overzicht met studiedagen en eventuele vrije 

dagen net voor de kerstvakantie en / of voorjaarsvakantie. 

herfstvakantie    19 – 23 oktober 2020 

kerstvakantie                         21 december – 1 januari 2021 

voorjaarsvakantie    15 – 19 februari 2021 

Goede Vrijdag en Pasen   2 – 5 april 2021 

Meivakantie     26 april – 7 mei 2021 

Hemelvaartsdag    13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag    24 mei 2021 

Zomervakantie    26 juli 2021 – 3 september 2021 

https://www.absmiddelburg.nl/organisatie/bestuurmr/
mailto:mr@absmiddelburg.nl
https://docs.google.com/document/d/1SJIREooJ6T5l5hVww6bNsEbHKeXPLs0uFOaFVC2fWl8/edit


 
Naschoolse activiteiten - herhaling 
Er is weer een heel interessant en leuk aanbod van naschoolse activiteiten vanuit het 
brede scholennetwerk Middelburg Noord. Zie hier de website.  

https://bredescholenmiddelburg.nl/locaties/brede-school-netwerk-noord

