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Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar nog plaats zullen
vinden. Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij u later per mail of
Parro.
De schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 is geplaatst op www.scholenopdekaart.nl
Team
Vanaf maandag 10 januari 2022 zal het zwangerschapsverlof van juf Magali en juf
Samantha ingaan. Dit zwangerschapsverlof is vervroegd. Door de covidmaatregelen
mogen zwangere leerkrachten vanaf 28 weken niet meer in contact komen met de
leerlingen binnen anderhalve meter. De juffen zullen daardoor nog wel tot begin februari
op school zijn, maar niet meer voor de klas staan.
Het is erg moeilijk om vervangers te vinden. Een gedeelte van de vervanging moeten wij
intern oplossen zolang er geen vaste vervanger is gevonden. De vervangingen zijn als
volgt opgelost:
Groep 7B /8: juf Nicole Verlinde uit Philippine een volledige week.
Groep 6/7A: Op dinsdag tot en met donderdag juf Joke van Bendegem uit Axel
Op vrijdag juf Eefje
Op maandag juf Corine en om de week de middag juf Nancy
Juf Anja en juf Corine komen hiervoor meer dagen werken. Juf Eefje heeft
haar werkdag gewisseld.
Omdat juf Magali en juf Samantha nog op school zijn, zullen zij bijvoorbeeld nog wel
oudergesprekken houden.
Corona
Op 3 januari horen we of de scholen op 10 januari weer open gaan. We hopen dit
natuurlijk van harte!
Mocht dit niet zo zijn, dan ontvangt u aan het eind van de vakantie een update per mail
en of Parro. We zullen dan op maandagmiddag de kinderen uitnodigen om spullen op te
halen en starten dinsdag met afstandsonderwijs.
Inloopspreekuren Jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk
Iedere derde donderdag van de maand: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei
en 16 juni, is er een inloopspreekuur van 12.00 uur tot 14.00 uur, waarin u vragen kunt
stellen aan de jeugdverpleegkundige (Liselore Ivens) of de schoolmaatschappelijk werker
(Corné Elenbaas).
Wij stellen ons graag voor! Wij zijn Corné Elenbaas (sociaal werker) en Liselore Ivens
(jeugdverpleegkundige). Samen zijn wij verbonden aan de kinderopvang en school van
uw kind. Eén keer per maand zijn wij op locatie aanwezig voor een spreekuur.

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Corné kan de ouders helpen met (lichte) opvoedondersteuning als u vragen heeft
rondom de opvoeding. Door laagdrempelige gesprekjes kan Corné kinderen helpen
rondom bijvoorbeeld thema's als zelfvertrouwen, omgaan met boosheid en omgaan met
verlies.
Liselore kan u ondersteunen lichte, kortdurende opvoedondersteuning en de groei en
ontwikkeling van uw kind (wegen baby's, bedplasbegeleiding, slaapproblemen,
eetgedrag, puberteit en ouderschap).
Om u te helpen, werken we samen met onder andere intern begeleiders, leerkrachten en
pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.
Op aanvraag organiseren we ook workshops over opvoeden en omgaan met gedrag.
Corné Elenbaas
Liselore Ivens

06-36070364
06-83713214

c.elenbaas@aan-z.eu
terneuzen@ggdzeeland.nl

Activiteiten
Op de kalender vindt u een aantal activiteiten voor dit schooljaar. We weten nu nog niet
wat er komend schooljaar mogelijk zal zijn i.v.m. de Coronaregels. Als activiteiten niet door
kunnen gaan, zorgen we voor andere activiteiten waar de kinderen van kunnen
genieten.

Kalender
Data:
20 januari ....................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
17 februari ....................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
21 februari ....................... rapportgesprekken, gesprekken groep 8
24 februari ....................... rapport 1
25 februari ....................... Carnavalsviering
17 maart .......................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
31 maart .......................... studiedag. Kinderen vrij
1 april ............................... extra vrije dag
11april .............................. schoolfotograaf
21 april ............................. mogelijk laatste dag schoolfruit als we zijn ingeloot
21 april ............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
22 april ............................. Koningsspelen
9 mei ................................ start muziekproject groep 3
12 mei .............................. start muziekproject, Muziekmatch groep 4 tot en met 8
19 mei .............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
16 juni ............................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
4 juli .................................. oudergesprekken
21 juli ................................ rapport 2
22 juli ............................... zomervakantie

Vakanties komend schooljaar 2021- 2022
voorjaarsvakantie

28 februari tot en met 4 maart 2022

studiedag

31 maart 2022

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

extra vrije dag (couleur locale)

1 april 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Extra vrije dag (couleur locale)

7 juni 2022

Zomervakantie

22 juli tot en met 2 september 2022

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

