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                                                       agenda komende 2 weken 

                                                              
13 februari                                                            studiedag (school gesloten) 
18 en 20 februari                                                 rapportgesprekken 
21 februari                                                            start voorjaarsvakantie (vrijdag is vrij) 
2 maart                                                                  weer naar school 
 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                vrijdag 7-2-2020 

We sloten de week af met talentlessen in de groepen 5-6. Enthousiaste verhalen en nieuwe 
ervaringen rijker: er was een stage bij het leerbedrijf Tante Amalia, er waren schaaklessen, er werden 
stroopwafels ontworpen en er werd gewerkt rondom de film ‘Modern Times’ en er werd gewerkt 
met de 3D-printer.  

In de bovenbouw is de leerlijn programmeren inmiddels opgestart. Hiervoor worden Ozobots 
ingezet. Het doel is het logisch denken te stimuleren, te leren begrijpen hoe robotica in elkaar zit en 
plezier te beleven bij deze activiteiten. 

In de groepen 3 zijn de kinderen (en leerkrachten) in de ban van hun piratenthema en in de groepen 
1-2 is het project rondom Pluk (van de Pettenflat) op zijn hoogtepunt. 

De  kinderen van een groep 4 lagen vanmiddag op het plein in de eerste voorjaarszon met krijt. De 
kinderen gaven elkaar in duo een dictee en de antwoorden werden op het plein gekrijt. Een andere 
groep 4 hield zich bezig met wintervogels en pinguïns. 

Kortom: het was weer een boeiende en afwisselende week! 

Ondanks de voorspelde storm (of misschien wel ‘mede dankzij..) een prettig weekend gewenst! 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

 

Rapportage komt eraan 

Het schooljaar is op de helft. Daarbij hoort de periode dat de leeropbrengsten worden gemeten. De 

kinderen van de groepen 3 – 8 hebben dus een aantal toetsen gemaakt. Zo zien we hoe de 

ontwikkeling van uw zoon / dochter op cognitief vlak verloopt. De sociaal-emotionele ontwikkeling 

wordt door middel van observaties en vragenlijsten in kaart gebracht. Dit alles geeft de leraar 

informatie hoe verder te gaan met uw kind. Via het rapport wordt u hierover geïnformeerd en in het 

gesprek kan de leerkracht en u hierover van gedachten wisselen. 

Daarnaast geven de toetsen informatie hoe het met de verschillende groepen en vakgebieden gaat. 

Deze cijfers worden komende week geanalyseerd en na de voorjaarsvakantie trekken we hieruit 

conclusies? Wat gaat goed, hoe komt dat, wat kan of moet beter en hoe gaan we dat doen? We 

zullen u hierover informeren in maart. 

 



Strookjes rapportgesprekken 

Ouders van kinderen uit de groepen 1-7 hebben een strookje gekregen om aan te geven wanneer u 

beschikbaar bent voor rapportagegesprekken. Om iedereen goed in te kunnen delen, wordt u 

verzocht om tenminste 1 middag en 1 avond aan te geven waarop u zich vrij kan maken. Alleen dan 

kunnen we het passend maken en kunnen ouders van meerdere kinderen achter elkaar worden 

ingepland. Zo’n 10 – 15 % van de strookjes bevat slechts 1 gespreksmogelijkheid. Als u het strookje 

niet compleet heeft ingevuld, zal u het van de leerkracht terug ontvangen. Vult u het dan  meteen 

aan? 

Komende dinsdagmiddag gaan we inplannen. Zorgt u ervoor dat u het strookje tijdig inlevert? Het 

zorgt ervoor dat u op een passend moment wordt ingedeeld. 

 

Schoolvoetbal voor groepen 5 - 8 

Op de volgende dagen zijn de schoolvoetbalkampioenschappen van  Middelburg: 

1 april     jongens  groepen 7 en 8 (8 tegen 8) 

8 april     meisjes groepen 7 en 8 (8 tegen 8) 

15 april    jongens en meisjes groepen 5 en 6 (6 tegen 6) 

 

Tot 20 februari kunnen de deelnemers zich opgeven. De inschrijfformulieren zullen 12 februari 

opgehangen worden in de klassen. 

 

Wat hebben wij nodig als deelnemende school: 

* Per dag 3 scheidsrechters. Wanneer wij die niet kunnen leveren zullen er teams niet kunnen 

deelnemen aan het toernooi. 

* Per team minimaal 1 leider die als taak heeft die middag het team te begeleiden. 

We hopen dat er sportieve (groot)vaders / (groot)moeders / ooms / tantes die kunnen helpen hierbij. 

U kunt zich aanmelden of informatie opvragen bij onze vakdocent bewegingsonderwijs, Jan Albregtse 

via jan.albregste@absmiddelburg.nl  

Na de voorjaarsvakantie volgt de verdere informatie. 
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