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Het Sinterklaasfeest en de periode naar het kerstfeest toe zijn altijd vol
gezelligheid en leuke activiteiten. Dit schooljaar kwam Sinterklaas naar
Acaciahof in een politiebus. De hulppieten van groep 8 hebben
Sinterklaas heel de ochtend goed geholpen. Sinterklaas is langs de
onderbouw groepen gegaan en de kinderen hebben allerlei kunsten
laten zien en mooie sinterklaasliedjes laten horen. Bij de midden- en
bovenbouwgroepen zijn de zelfgemaakte surprises uitgepakt.
In de afgelopen 3 weken hebben de kinderen naast hard werken ook
veel mooie kerstknutsels gemaakt waardoor er een gezellige
kerstsfeer op school is.

Vanavond is de kerstviering in de groep waar het kerstverhaal wordt
voorgelezen en er mooie kerstliedjes worden gezongen. Ook zal er
samen worden gegeten met al het lekkers wat de kinderen en ouders
thuis hebben gemaakt, heel erg bedankt daarvoor.

Namens het team Acaciahof, fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig nieuwjaar.

Broertjes / zusjes
Om een goed zicht te houden op de leerlingaantallen in de komende jaren, wil ik u vragen om de broertjes en
zusjes, die we in de toekomst ook op Acaciahof mogen verwelkomen, in te schrijven. Zo houden we overzicht
op de leerlingaantallen en kunnen we tijdig de formatie aanpassen. Het inschrijfformulier vindt u bij downloads
op de site van de school. https://acaciahof.onzewijs.nl/voor-ouders/downloads

Subsidie basisvaardigheden
Acaciahof heeft de subsidie basisvaardigheden toegezegd gekregen. Deze subsidie kon door elke basisschool
in Nederland worden aangevraagd en is toegezegd vanuit een willekeurige loting waarbij 500 basisscholen de
subsidie daadwerkelijk ontvangen. De subsidie moet worden ingezet voor het versterken van de
basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid vanuit een ‘wetenschappelijk
onderbouwde aanpak’. Momenteel zijn we druk bezig met het schrijven van een plan en zullen dit ter
instemming voorleggen aan de MR.

Welkom
In december is Lisa gestart bij ons op school. Van harte
welkom Lisa! Juf Rebecca zal vanaf 16 januari weer starten
in groep 1/2b na haar zwangerschapsverlof.

Juf Frances,
van harte gefeliciteerd
met het behalen van je
diploma leraarondersteuner!

https://acaciahof.onzewijs.nl/voor-ouders/downloads


Activiteiten verbinding met de omgeving

Groep 4 heeft op dinsdag 20 december kerstliedjes gezongen en 3 kinderen
van groep 8 hebben het kerstverhaal voorgelezen voor licht dementerende
bejaarden in SVRZ ‘t Gasthuis. Er zijn zelfgemaakte kerstkaarten en heerlijke
kleine kerststolletjes uitgedeeld die we van de Jumbo hebben gekregen. Een
mooi gebaar voor ouderen die zichtbaar en hoorbaar aan het genieten waren.

Groep 6 gaat elke dinsdagochtend in wisselende groepjes voorlezen bij de
peutergroep van KOW. Een leuk, leerzaam en gezellig moment om met
elkaar bezig te zijn rond boekpromotie en leesmotivatie.

Nieuws uit groep 8

Schaatsen met de klas
We moesten om acht uur bij de schaatsbaan staan. Toen iedereen er was, mochten
we naar binnen. Er stonden allemaal tafels klaar met eten erop, zoals: een lekker
eitje, een mandarijn, brood en beleg. Als drinken kreeg je melk of thee. En toen
iedereen vol zat, mochten we schaatsen. Maar eerst de goede maat schaatsen
vinden en een helm opdoen. Daarna mochten we het ijs op. Bij sommige kinderen
ging het makkelijker dan bij de anderen. En voor de kinderen waar het nog lastig
ging, lagen er hulp zeehonden klaar waar je aan kan vasthouden. We kregen ook
uitleg tussendoor en soms ook een spelletje. Op het einde mochten we vrij
schaatsen. Een top ervaring!
Geschreven door Feline

Voorlichting vuurwerk
Dinsdag 6 december 2022 werden we uitgenodigd om naar een vuurwerk expo te gaan.
Toen we binnenkwamen mochten we eerst een quiz doen van bureau Halt.
We kregen ook een filmpje te zien. En mochten vragen aan ze stellen. Toen gingen we naar de brandweer.
Daar mochten we brand in de pan blussen. Toen we daar klaar mee waren, gingen we naar een andere
meneer.
Hij ging ons uitleggen hoe je veilig vuurwerk kan afsteken. En dat koud vuur niet bestaat.
Uiteindelijk kwam er ook nog een politieman daar mochten we ook vragen aan stellen.
Geschreven door Saar en Neeltje.



Voorleeswedstrijd!
Ik vond het superleuk om mee te doen!
De andere kandidaten waren; Rosa, Ai-Long en Anne.
Ik las voor uit het boek: De Waanzinnige Boomhut van 117 verdiepingen!
De andere kandidaten lazen ook voor uit super leuke boeken!
Zoals die van Rosa. Zij las voor uit het boek: Pech Onderweg!
Ook Ai Long had een leuk boek, namelijk: De Griezels.
Anne had een lekker spannend boek, namelijk: Bureau Speurneus en de
boekenmaffia! Het was een enorm leuke ervaring en het was superleuk om mee te doen!
Geschreven door Muriël

De hulppiet aan het woord:
Hoi ik ben Djoel, ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8. Ik was Piet op school. Ik vond het zelf heel leuk om te
doen, want je kon al de kinderen pepernoten geven. Het was ook heel leuk dat al de pieten en Sinterklaas
natuurlijk, via een politiebusje kwamen. Ik ging zelf naar groep 3 en dat was ook heel leuk. We gaven
pepernoten en cadeautjes. Toen we weg gingen gaf iedereen nog een high five en dat was wel grappig.
Geschreven door Djoel

Naschools aanbod
Op de site van Acaciahof vindt u onder het kopje
Ons onderwijs, uniek naschools aanbod, ons
naschools activiteitenaanbod per periode.

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

Sportbuurtwerk
Elke 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.

kerststal gemaakt door groep 4

Deze laatste weken van het jaar hebben wij op de BSO Maneblussertjes
leuke activiteiten gedaan in verband met kerst.
We hebben kerstkaarten gemaakt voor ouderen. De kinderen vonden het
erg leuk om te maken en zij hebben zelf alles gedaan. Daarnaast hebben
zij in iedere kaart een mooie kerstwens geschreven.
Ook hebben wij heerlijke en leuke hapjes gemaakt samen met de kinderen
waaronder een kerstboom prikker van kaas, tomaat en komkommer.

Alle medewerkers van de BSO de Maneblussertjes wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw
jaar! We hopen ook in 2023 op mooie en leuke BSO samen met de kinderen.

https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten


Belangrijke data voor in de agenda:

9 januari:            inloopochtend alle groepen
25 januari:          08.35-09.15 vrijblijvend

koffiemoment voor ouder(s)/verzorger(s)
1 februari:          inloopochtend alle groepen

Studiedagen:
23 december:     taakdag de kinderen zijn deze dag vrij.
23 januari:          studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
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.


