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                                                       agenda  

                                                              
12 maart                                                                 meedenkavond portfolio 
20 maart                                                                 kledingbeurs 
 
 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                vrijdag 6 maart 2020 

Na een voor velen prettige voorjaarsvakantie, zijn we weer vol goede moed van start gegaan. 
Rondom de aanpak van het beperken van de schade door het Corona-virus, hebben we uiteraard 
veel factoren niet zelf in de hand. We doen hierin wat we wel zelf kunnen en volgen daarnaast de 
berichtgeving en de richtlijnen van GGD/RIVM, waarbij we als directie overleg voeren met de 
(overige) bestuursleden. (Er is overigens nieuwe handzeep besteld, omdat behoorlijk wat irritatie 
hadden van de zeep.) 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over 2 ouderavonden, georganiseerd door andere instanties in 
samenwerking met andere scholen. Het gaat daarbij om onderwerpen die veel ouders aangaan, los 
van op welke school zij zitten. Wat ons betreft zijn deze avonden dan ook prima voorbeelden van 
samenwerking. Kijkt u of er iets voor u bij zit en let u goed op hoe u zich kunt aanmelden? 

Een fijn weekend gewenst, 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

 

Personeel 

Juf Rosanne werkt nog 1 week en gaat dan met zwangerschapsverlof. Haar lesgevende taak in groep 

1-2B wordt vervangen door mevrouw Trudy Weeland. Trudy is een ervaren kleuterleerkracht. 

Komende woensdag zullen Rosanne en Trudy een ochtend samen in de groep zijn. 

Haar taken als onderbouwcoördinator worden door diverse collega’s waargenomen.  

Het indelen en  plaatsen van nieuwe leerlingen is door Rosanne al goed voorbereid, vragen hierover 

worden door de directie overgenomen. 

 

Ouderavond gebruik portfolio 

Komende donderdag, 12 maart,  tussen 19u30 en 20u30 / 21u, vindt een ouderavond plaats rondom 

de invoering van de nieuwe portfolio’s. (Juf) Jacqueline Wondergem is hiervan projectleider en zij 

legt u graag onze visie rondom werken met portfolio’s uit en laat zien welke portfolio’s nu worden 

uitgeprobeerd (in groep 1-2C, groep 4C en groep 8C). 

Daarnaast horen we graag uw reacties hierop en vragen hierover, zodat bij het maken van ons 

definitieve portfolio rekening mee wordt gehouden.  



Het aantal aanmeldingen is niet groot. Dat is jammer, want u als ouder kijkt anders naar 

ontwikkelingen dan wij. Uw mening doet er echt toe. Dus wilt u bijdragen aan deze mooie en 

voor kinderen goede ontwikkelingen, meldt u zich alsnog aan via 

jacqueline.wondergem@absmiddelburg.nl 

 

Oproep van het versierteam 

Om de school tijdens het Project Sport & Spel leuk aan te kleden zijn we o.a. op zoek naar: 

 

* Verschillende sporttenues inclusief schoenen (bijv. ballet, voetbal, judo, paardrijden, hockey etc.) 

* allerlei sportattributen ( bv hockeystick, tennisracket, badmintonracket en shuttles, 

bokshandschoenen, etc.) 

* gezelschapsspelletjes 

* grote dobbelstenen 

 

Mocht u iets willen uitlenen stuur dan een email naar vanessavanstijn78@gmail.com 

 Alvast vriendelijk bedankt namens het Versierteam. 

 

Kledingbeurs en verkoop schoolmeubilair 

We hebben al een flink aantal inschrijvingen voor de kinderkleding- en speelgoedbeurs op 20 maart. 

Heeft u ook nog wat speelgoed, kinderkleding of kinderboeken om te laten verkopen? Er is geen 

minimale inbreng, dus ook als u zomaar enkele dingen te verkopen heeft, nodigen we u ook van 

harte uit om mee te doen. 50% van de opbrengst is voor u zelf, 50% is voor het opknappen van ons 

schoolplein. 

Let op! De inschrijving staat nog enkele dagen open. U kunt nog inschrijven t/m maandag 9 maart. 

Inschrijven kan via deze link. 

Wist u dat we op de beurs ook oud schoolmeubilair verkopen? Dus heeft u interesse in een 

leerlingtafel en/of stoeltje, kom zeker even langs om te kijken 

 

Ouderavond relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs 

We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn 

gemak voelt. Door les te geven over relaties en seksualiteit leren kinderen dat zij hun grenzen mogen 

aangeven en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. Een onderdeel van sociale veiligheid is het 

onderwerp relaties en seksualiteit. Om die sociale veiligheid te creëren werken we graag samen met 

u als ouder/opvoeder.  
Onze school vindt het belangrijk dat kinderen leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op 

een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. In alle groepen worden er lessen gegeven 

over je lijf, groeien, gevoelens en relaties. Dit doen we met het lespakket ‘Kriebels in je buik’. 

Hierdoor worden kinderen weerbaarder en wordt ook tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en 

ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen. 
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Veel ouders hebben vragen over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. En voor kinderen is dat 

niet anders. Het is daarbij belangrijk dat uw kind leert welk gedrag normaal is, hoe uw kind grenzen 

kan aangeven en hoe het met andermans gevoelens om moet gaan.  

 

Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We willen u als 

ouder of opvoeder, bij het onderwerp betrekken en nodigen u daarom uit voor een ouderavond. 

Deze ouderavond wordt verzorgd door de GGD Zeeland en vindt plaats op meerdere plaatsen in 

Middelburg. 

  

 

Er wordt een ouderavond gegeven op: 

 

 Maandag 16 maart: De Franciscuschool, Westmede 71 Middelburg 

 Woensdag 18 maart: CBS Acaciahof, Generaal Hakewill Smithlaan 9, Middelburg 

 Nader te bepalen in mei-juni: CBS Wilgenhof, Torenhofstraat 4, Middelburg. 

 

Aanvang 19u30 (inloop 19u15) 

 

 U kunt aanmelden via onderstaande link. ( U kunt kiezen op welke locatie u zich inschrijft ongeacht 

waar uw kind naar school gaat) 

https://www.ggdzeeland.nl/ouderavond-basisonderwijs/  
 

Ouderavond: Mijn Kind online   door Welzijn Middelburg, Politie 

Doelgroep: ouders van kinderen van 11-14 jaar 

De avond staat in het teken van ‘De online wereld van jongeren’. 

Dinsdag 24 maart. 19u15 – 21u30 

De Spot Middelburg (Beddewijkstraat 15, Middelburg) 

Programma:  

19u15   Inloop 

19u30:   opening 

19u45:   politie: wat ziet de jeugdagent op het gebied van sexting 

20u15:  ervaringsverhalen van jongeren 

20u45:   101 Emergis Preventie, opvoedkundige tips en trics 

21u15:  afsluiting en gelegenheid voor een praatje 

 

Deelname is gratis, maar aantal plaatsen is beperkt. Snel aanmelden dus via 

b.dirksen@welzijnmiddelburg.nl 

 Aanmelden kan uiterlijk tot maandag 16 maart.  
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GEVONDEN? 

Een leerling zag ’s morgens zijn soortgelijk (maar dan met 

slangenhoofd) legopoppetje staan in de kast met gevonden 

voorwerpen. Niemand zat in het kantoortje dus kon hij het niet 

terugvragen.  

’s Middags was het weg! Misschien is het per ongeluk bij iemand 

terechtgekomen die de verleiding niet kon weerstaan. Misschien 

heeft iemand het van iemand gekregen etc etc.  

Het gaat maar om 1 ding: 

Als u weet waar het poppetje  is, legt u het dan aub in het 

kantoortje van meester Harry. Dan bezorgen wij het terug bij de 

eigenaar. Dank u wel! 


