
Nieuwsbrief 4 Acaciahof Week: 47
Middelburg, 25 nov. 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bedankt voor alle leuke en positieve reacties die ik heb gekregen voor de benoeming van directeur
Acaciahof. Ik ben erg blij met het vertrouwen dat in mij is gesteld en ik heb heel veel zin om samen met
het team, de kinderen en u als ouder(s)/ verzorger(s) aan de slag te gaan op Acaciahof.

Als je de school binnenloopt, zie en voel je meteen dat het Sinterklaasfeest steeds dichterbij komt.
Oudercommissie, bedankt voor het versieren van de hal. In de onderbouwgroepen zijn er al vele mooie
werkjes gemaakt. De informatie over het Sinterklaasfeest zal binnenkort worden gedeeld via Parro.

Vanaf dit schooljaar gaan we starten met een aantal koffiemomenten voor ouders. Tijdens dit
vrijblijvende koffiemoment is er gelegenheid gezellig met elkaar te praten en zullen er verschillende
onderwerpen aan bod komen die we vooraf bekend maken via Parro. Het gaat er vooral om dat we
elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die ons verbinden.
Het eerste koffiemoment zal worden gepland op 25 januari van 08.35 -09.15 uur.

Samenwerkingsverband kind op 1
Lianne, een ouder van Acaciahof, is ouder lid geworden van het samenwerkingsverband ‘kind op 1’.
Haar rol is meedenken, namens alle ouders, over passend onderwijs in de regio.
Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning op de basisscholen daar waar nodig en verwijst door
naar het speciaal onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van ‘kind op 1’.
https://swvkindop1.nl waar jaarlijks een nieuwsbrief verschijnt.

Wilt u in contact komen met  Lianne, of heeft u gericht een vraag aan haar, dan kan dit via Gemma
Schroevers, IB-er Acaciahof of via de oudergeleding van de MR: mracaciahof@onzewijs.nl

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2b
In groep 1/2b zijn we inmiddels druk bezig met het thema, hoe kan
het ook anders; Sinterklaas! In de hal hebben we een grote
stoomboot gebouwd waar we zelf Sinterklaas en Pieten kunnen zijn.
In de klas hebben we een echte cadeautjes inpaktafel. We pakken
hier zelf cadeautjes in, die weer verkocht kunnen worden
in ons winkeltje.

Verder doen we nog veel meer werkjes en activiteiten rondom
Sinterklaas. Ook kregen wij een brief van Sinterklaas dat wij
woensdag onze schoen mogen zetten en dat hij binnenkort zelf ook
langskomt! Kortom een leuke en spannende tijd voor alle kleuters.

https://swvkindop1.nl/
mailto:mracaciahof@onzewijs.nl


Werkjes uit groep 1/2 en 4
Groep 7
Hoi, wij zijn Lieke en Madelief uit groep 7.

Elke donderdagochtend gaan wij afval rapen. Dat doen wij, omdat we willen
dat de natuur rond de school schoon blijft. Dat vinden we belangrijk. En leuk
om te doen. Tijdens de kinderboekenweek hebben we dat ook gedaan en
groep 7 vond het leuk om te doen. Dus elke donderdagochtend van 08:30 tot
08:50 gaat een groepje van 4 of 5  kinderen afval rapen.
We hopen dat als wij afval prikken, dat mensen denken dat er daar geen afval

hoort en het schoon blijft. En het is gezellig.
Soms liggen er gekke dingen in de bosjes.
Waar wij van denken: dat hoort daar niet. Als je
goed om je heen kijkt, zie je heel veel afval
liggen wat daar niet hoort. En dan eten de
dieren het op en dat is niet goed voor de dieren,
want dan gaan ze dood. En dat is de schuld van
de mens.

Ruim je afval op, dan is het top!!!

Welkom
Er zijn weer nieuwe leerlingen gestart bij ons op school.
Benthe en Liam van harte welkom op Acaciahof.

Cultureel aanbod onder schooltijd
Jessica van Dierendonck, leerkracht beeldende kunst, is met
kinderen uit groep 3 bezig geweest met het maken van een Jungle
voor tijger, aap en olifant. De kinderen zijn met verschillende
materialen en vaardigheden aan de slag gegaan en ze hebben
samengewerkt. Het eindresultaat is dan ook erg mooi.

Sportkennismaking Middelburg
Er is elke maand een leuk aanbod te vinden op de onderstaande
site voor sportkennismaking en andere leuke activiteiten.
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten

https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten


Sportbuurtwerk
Op donderdagmiddag zijn er van 14.45 tot 15.45 uur gratis sportactiviteiten in de gymzaal naast de
school. Deze worden georganiseerd door de Gemeente Middelburg. Het is niet nodig om uw kind voor
deze activiteiten op te geven.

Naschools Aanbod Acaciahof
Binnenkort komt er weer een naschools aanbod uit. Dit zal met u gedeeld worden via Parro.

BSO Pardoes 4 up en BSO CSW 7up

Op de BSO Pardoes 4 up locatie zijn
wij op dit moment bezig met het thema
Sinterklaas. Wij hebben al Sinterklaasjes geknutseld en wij hebben
pepernoten sjoelen gespeeld.

Op de BSO Pardoes CSW 7up hebben wij de afgelopen maand veel
gebruik gemaakt van de keuken en de gymzaal. We hebben
pepernoten, appelflappen en koekjes gebakken. In de gymzaal
hebben we verschillende spellen en sportactiviteiten gespeeld.
We zijn ook bezig geweest met verschillende knutselactiviteiten in
het thema herfst en het thema Sinterklaas. Tussendoor hebben we
nog gezellig gedanst op de muziek.

Wist u dat de kinderen van de KOW BSO 4 up en de kinderen van de Maneblussertjes ook af en toe
gezellig samen spelen op het schoolplein?

Vorige week zijn we begonnen om samen met de kinderen het lokaal te
versieren in het Sinterklaas thema. De kinderen hebben zelf de ramen mogen
beschilderen.
We hebben al heerlijke pepernoten gebakken, gezellig samen
Sinterklaasliedjes gezongen en natuurlijk ook al gekleurd en geknutseld over
Sinterklaas.



Belangrijke data voor in de agenda:

1 december:       inloopochtend alle groepen
5 december:       Sinterklaasfeest
6 t/m 16 dec.:     voortgangsgesprek met ouders
22 december:     kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij
22 december:     kerstviering vanaf 17.30 uur tot 19.00 uur

Studiedagen:
23 december:     taakdag de kinderen zijn deze dag vrij.
23 januari:          studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
25 januari:          koffiemoment ouders 08.35-09.15 uur
27 februari:        studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
11 april:              studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
17 mei:                studiedag Onze Wijs de kinderen zijn deze dag vrij.
22 mei:                taakdag de kinderen zijn deze dag vrij.
30 juni:                studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
13 juli:                 laatste schooldag, start zomervakantie.


