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     agenda deze en volgende week 

26 november                       novembergesprekken  

5 december                          Sinterklaas op school (start programma om 8u30) 

6 december                          studiedag groepen 1-2 

                                                                                                   

  
do. 5 december                              sinterklaas op de ABS 
vr. 6 december                               studiedag groepen 1-2 (kleuters vrij) 
ma. 9 december                             One Big Family, winterparty voor ouders 
wo. 18 december  kerstviering groepen 1-2-3-8                                                                  (start ca. 17u, eindtijd ca. 19u) 
do. 19 december                            kerstviering groepen 4-5-6-7 / alle kinderen uit om 12u30             (start ca. 17u, eindtijd ca. 19u)    
vr. 20 december                             alle kinderen vrij om 12u / start kerstvakantie 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                          22-11-2019 

We beleefden een fijne schoolweek. De kinderen van de groepen 1-2 en 3 spelen en werken 
inmiddels volop in het huis van Sinterklaas in de speelzaal. De andere kinderen oefenden uiteraard 
hun basisvaardigheden, maar gingen ook aan de slag met hun talentlessen. Een verrijking voor ons 
allemaal! 

Op woensdag 20 november werd de kinderraad gekozen door kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8. 
De kandidaten hadden van hun campagne flink werk gemaakt. Complimenten hiervoor en dank voor 
uw eventuele ondersteuning. De kinderraad gaat in elk geval een belangrijke stem krijgen in de keuze 
van ons schoolproject en gaat meedenken over de aanpassingen van het schoolplein. 

We wensen u een fijn weekend toe, 

 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

******** 

Ouderhulp gevraagd – herhaling 

Voor komende weken is uw hulp nog nodig: 

Het gaat om de volgende activiteiten: 

- Inpakken snoepgoed Sinterklaas: vrijdag 29 nov. 8.30u – 9u15 

- Versieren school Kerstmis: vrijdag 6 dec. 8.30u – 11u (een uurtje is ook fijn!) 

Opgeven kan via de mail: ouderhulp@absmiddelburg.nl 

mailto:ouderhulp@absmiddelburg.nl


 

 

` 

vacature in het bestuur 

Met ingang van december 2019, of zo snel mogelijk erna, kent het bestuur van de ABS 1  vacature. 

Het gaat om een toezichthoudend bestuurslid, die bij voorkeur onder de ouders/verzorgers wordt 

geworven. 

Op onze website vindt u de vacature en het bijbehorende competentieprofiel. Mocht u zichzelf hierin 

herkennen en zitting nemen willen overwegen, dan kan u met ons natuurlijk vrijblijvend hierover in 

gesprek. 

Hoewel de eerste aanmeldingstermijn is verstreken, kunt u zich nog aanmelden t/m 1 december 

2019. U kan uzelf ook aanmelden middels een korte motivatiebrief en cv.  

Het mailadres waarop het bestuur bereikbaar is: bestuur@absmiddelburg.nl  

Contactpersonen zijn Sjoerd Sanderse (directeur-bestuurder) en Ivette van der Sluijs-Duker 

(voorzitter). 

 

Van externen 

Omdat het voor een goed doel is, onderstaand bericht met u gedeeld:  

 

https://www.absmiddelburg.nl/organisatie/vacatures/
https://www.absmiddelburg.nl/wp-content/uploads/2018/10/10b.-Competentieprofiel-Toezichthouders-2.pdf
mailto:bestuur@absmiddelburg.nl


Op 14 december a.s. is voor het eerst een santarun, een zogenaamde 'funrun' voor het 

goede doel (Voedselbank Walcheren en stichting Vlissingen- Ambon). Het doel is om zoveel 

mogelijk kerstmannen een parcours van 3 km te laten hardlopen of wandelen. We hopen op 

veel jonge deelnemers.  

Meer info is te vinden op: 

https://middelburg.rotarysantarun.nl 

De inschrijfkosten zijn € 10,- voor een kind tot een lengte van 1,35 meter en € 15,– 
voor iedereen langer dan 1,35 meter. 
Voor dat geld krijgt een deelnemer: 

 een startnummer 
 een Kerstmanpak om in te rennen (of wandelen), het pak mag je houden 
 een medaille (na afloop) 
 een consumptiebon te besteden bij de IJsbaan na afloop 
 en een goed begin van Kerstmis 2019! 

 

https://middelburg.rotarysantarun.nl/

