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OUDERBIJDRAGE

Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage van
van dit schooljaar voldaan. Kunt u het nog eens
nakijken en wilt u, als u het nog niet heeft overgemaakt, per omgaande 20 euro ( per leerling)
overmaken op NL41RABO0389344222 t.n.v.
stichting voor PC/RK onderwijs Middelburg/
Vlissingen, Arnemuiden. Wilt u erbij vermelden:
Oleanderhof en de na(a)m(en) en de groep van
uw kind(eren)?

Wieltjesdag

We mogen vrijdag a.s. weer met wieltjes komen,
om in de pauzes lekker op- en mee te spelen. De
wieltjes mogen niet in school dus stepjes buiten
bij het hek. Heeft uw kind skeelers of id mee dan
graag schoenen of sloffen meegeven. Er worden
ook geen stepjes of andere elektrische “wieltjes”
opgeladen in school dus zorg dat je een volle batterij hebt :)

Groepsorganisatie
volgend schooljaar

We zijn nog druk bezig met de groepsorganisatie
voor volgend schooljaar. Zoals u in de vorige
nieuwsbrief heeft gelezen moeten we terug
naar 7 groepen maar we hebben 8 leerjaren.
Zoals het er nu naar uitziet gaan we volgend
jaar werken in units nl unit 1 (groep 1-2) , Unit 2
(groep 3-4), Unit 3 groep (5-7) en groep 8. Hoe we
hier precies inhoud en invulling aan gaan geven
wordt de komende maanden besproken tijdens
studiemiddagen en andere overlegmomenten.
Ook wie in welke unit gaat werken bespreken
we. Vanuit de ouders is er mogelijkheid gegeven
om vanuit de MR en de Schoolcommissie aan
te sluiten bij de klankbordgroep waarin naast
de directeur 2 leerkrachten zitten en degene
die ons bij dit traject extern ondersteunt, Het is
een hele interessante ontwikkeling waar we u
hoogstwaarschijnlijk op 11 april op de ouderavond
over zullen bijpraten. Mocht er op die datum
nog niet genoeg bekend zijn dan zullen we de
ouderavond verzetten naar een ander moment
voor de zomervakantie.
We houden u op de
hoogte.

CORONA

We zijn dankbaar dat er meer ruimte is gekomen
in de maatregelen rondom corona. Vooral dat de
kinderen niet meer in cohorten hoeven, we daardoor weer groepsoverstijgend kunnen werken,
niet meer met gescheiden breng- en haaltijden
en gescheiden ingangen hoeven werken, U weer
in school mag en we weer live met elkaar mogen
overleggen en vergaderen. Tegelijkertijd lopen
aan tegen veel besmettingen onder leerlingen en
leerkrachten. We proberen met elkaar de leerlingen zolang mogelijk op een verantwoorde manier
onderwijs te geven en naar school te laten gaan
maar of dit altijd zal gaan lukken de komende
periode durven we niet te beloven. Vorige week
hadden we n.l. 8 zieke leerkrachten binnen het
team.

VANDALISME

Eerder schreef ik u over het
steeds terugkerende vandalisme
op het schoolplein van Oleanderhof.
Daarom zijn er in de Kerstvakanties camera’s
rond de school geplaatst. Op dit moment wordt
er heel weinig kapot gemaakt op het schoolplein.
Hier zijn we uiteraard heel erg blij mee.

NASCHOOLSE
ACTIVITEITEN
Door corona konden de gepland naschool
activiteiten een poos niet doorgaan. Sommige
activiteiten hebben we daarom onders schooltijd
plaats laten vinden zoals een muziekworkshop,
bewegen op muziek en koken. Na de
voorjaarsvakantie zullen er ook weer activiteiten
na schooltijd plaats kunnen vinden. U krijgt hier
steeds bericht over van ons zodat u uw kinderen
in kunt schrijven.

AGENDA

25 februari
wieltjesdag

25 februari
alle leerlingen 12.00 u vrij

28 februari t/m 4 maart
voorjaarsvakantie

9 maart
Biddag

28 maart
studiemiddag team groepsorganisatie

15 april t/m 18 april
pasen, alle leerlingen vrij

22 april
koningsspelen
wieltjesdag

25 april t/m 6 april
meivakantie

