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NIEUWE

COLLEGA’S
Op Oleanderhof komen
volgend jaar een aantal
nieuwe collega’s werken.
In groep 1-2 hebben we Joan Geldof benoemt.
Ze werkt nu in Kapelle als kleuterjuf en woont in
Oost Souburg. Zij gaat 4 dagen werken.
In groep 5- 7 hebben we onze LIO stagiaire
Rebecca van Dongen benoemd. Zij is bij velen
al bekend omdat ze nu in groep 4 en groep 7
werkt. Zij woont hier in Arnemuiden en gaat ook
4 dagen werken
Als onderwijsassistent in groep 3-8 hebben
we Geralda van Manen benoemd. Ze woont
in Koudekerke en gaat tevens de opleiding tot
leraarondersteuner doen op de HZ in Vlissingen
We hebben nu voor alle groepen weer meesters
en juffen en ondersteuners.

Welkom allemaal Op Oleanderhof, we hopen dat
jullie een fijne tijd bij ons gaan krijgen.

OUDERAVOND

werken in Units komend schooljaar

Komt u ook?
Op D.V. maandag 30 mei is er een ouderavond
waarop we u gaan vertellen en laten zien hoe we
volgend jaar met 7 i.p.v. 8 groepen gaan werken
en wat we allemaal geleerd hebben van de
scholen die we bezocht hebben in het najaar van
2021. Bijvoorbeeld over hoe we de kinderen gaan
verdelen over de (stam)groepen en hoe we alle
kinderen gaan volgen.
We gaan in ieder geval volgend schooljaar werken
in units, nl Unit 1 (groep 1-2) , Unit 2 (groep 3-4),
Unit 3 groep (5-7) en groep 8. Dit wordt dus een
hele verandering.
In de klankbordgroep wordt er vanuit u
meegedacht door twee ouders, uit de MR en
de Schoolcommissie, aan te laten sluiten bij de
klankbordgroep, waarin naast de
directeur 2 leerkrachten zitten en
degene die ons bij dit traject extern
ondersteunt.

De avond is van 19.30 u - 21.00 uur. U kunt zich
inschrijven via deze link tot 26 mei

Tevredenheids
meting ouders

Helaas hebben maar 53 ouders de
tevredenheids-meting in kunnen vullen.
Dit heeft misschien te maken met de tijd
waarin hij openstond n.l. rond de meivakantie. 53
van de 130 is echter te weinig om een reëel beeld
te krijgen over zowel de positieve zaken als dingen
die misschien beter kunnen. We gaan ons beraden
op welke manier we nog informatie op kunnen
halen bij u.

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)?

OUDERRAAD

Wij zoeken u !

Omdat een aantal mensen stoppen met hun
werk in de Ouderraad zijn we op zoek naar

ouders die in de ouderraad willen meehelpen
Vindt u het leuk om te helpen met activiteiten
voor de kinderen zoals Sinterklaas, een
Kerstviering, een afsluitdag of een projectavond
geef u dan op voor de ouderraad.
Informatie of opgeven kan bij juf Heleen.

SPONSOR BEDANKT!

18 maart j.l. was op Oleanderhof
Pannenkoeken-dag. Bedankt aan
alle ouders die pannenkoeken
hebben gebakken. We hebben
ervan gesmuld. Een aantal
kinderen hebben nog pannenkoeken gebracht bij
de ouderenzorg van SVRZ in de Clasinastraat. We
kregen een lief bedankje hiervoor.

Heel fijn is dat de JUMBO uit de Clasinastraat ons
deze dag heeft gesponsord. Ontzettend bedankt!

En ook bij de paaslunch werden we gesponsord
door de MAROS uit Middelburg. Hoe leuk is
dat? Ook een bedankje voor hen, namens alle
kinderen en leerkrachten van Oleanderhof.

AGENDA

25 mei 2022
Onze Wijs studiedag, alle leerlingen vrij

26 mei en 27 mei 2022
Hemelvaartsvakantie

30 mei 2022
Ouderavond groepsorganisatie 2022-2023

3 juni 2022
Studiemiddag, alle leerlingen 12.00 u vrij

6 juni 2022
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

13 juni 2022
Schoolreis groep 3-7

15 juni - 17 juni 2022
Kamp groep 8

23 juni 2022
Studiemiddag, alle leerlingen 12.00 u vrij

6 juli 2022
Schoolreis groep 1-2

14 juli 2022
Juffen - en meesterdag

15 juli 2022
rapport mee

18 juli - 21 juli 2022
gesprekken (indien nodig ofgewenst)

19 juli 2022
Afscheid groep 8

21 juli 2022
Laatste schooldag

22 juli 2022 - 2 september 2022
Zomervakantie

5 september 2022
Eerste schooldag

