Nieuwsbrief van 15 september 2016
Toetsen:
27 september: Groep 5, toets tafels van 2-3-4-5-6
27 september: Groep 6, toets tafels van 2 t/m 10
Data om te onthouden:
19 september: Infoavond groep 7-8 (aanvang 20.00 uur)
20 september: Infoavond groep 1-2 (aanvang 19.30uur)
20 september: Alle kinderen ’s middags vrij
29 september: Sportdag voor groep 5 t/m 8
29 september: Kinderen groep 1 t/m 4 vrij
30 september: Scateclinic voor groep 3 t/m 8
20 oktober: Tentoonstelling Kinderboekenweek voor ouders en grootouders
Extra vrije middag (herhaald bericht)
Op dinsdagmiddag 20 september hebben de kinderen s ’middags vrij i.v.m. een
studiemiddag voor de leerkrachten.
Overblijven (herhaald bericht)
Voor het overblijven heeft u de keuze uit een abonnement van €85,00 (voor groep 5
t/m 8) of €65,00 (voor groep 1 t/m 4). Gelieve het bedrag over te schrijven op
rekeningnummer NLRABO 0101243022 t.n.v. Scoba Meerstromenschool.
Broertjes of zusjes krijgen korting. Voor het eerste broertje of zusje is dat een korting
van €10,00, voor het tweede een korting van €20,00.
U kunt ook een strippenkaart kopen voor €20,00. Uw kind kan dan 20x overblijven.
De kaart wordt op school bewaard. Zodra de kaart vol is, krijgt u hiervan bericht.
Incidenteel overblijven kost €2,50.
Sportdag op 29 september (herhaald bericht)
Voor de sportdag van groep 5, 6, 7 en 8 zijn we op zoek naar ouders die willen helpen
bij het vervoer van de kinderen naar de diverse locaties.
De kinderen uit groep 5 hebben sportdag in Sluis en verzamelen bij het sportveld
dichtbij de Keure, groep 6 heeft sportdag in Oostburg en verzamelt bij de
voetbalkantine aldaar, groep 7 heeft sportdag in IJzendijke en verzamelt bij de
sportvelden naast het Mauritshof en groep 8 wordt verwacht in Aardenburg bij het
sportveld naast de tennisbanen.
We willen rond 8.30 uur vertrekken vanaf school en verwachten dat we rond 14.4515.00 uur weer vertrekken vanaf de diverse locaties.
De kinderen moeten voor die dag een picknick en wat te drinken meenemen.
Natuurlijk wordt ieder in sportkledij verwacht.
Mocht u ook belangstelling hebben om bij één van de sportonderdelen te helpen, kunt u
dit via mail opgeven. Ook het opgeven om te rijden kan via mail, of via melding bij de
juffen. We hebben nog maar twee ouders gevonden om te rijden!

Snappet
De groepen 4 t/m 8 zijn volop bezig met het verwerken van rekenen en spelling op de
tablet. Uw kind heeft er vast thuis al over verteld en ook tijdens de infoavond krijgt
(kreeg) u informatie.
A.s. dinsdagmiddag (20 september) laten wij ons, i.v.m. ‘Snappet’, weer bijscholen. Want
ook voor de juffen valt er nog te leren. Zij willen het programma zo effectief mogelijk
kunnen inzetten.
Nieuwe leerlingen
A.s. maandag komen er vijf nieuwe leerlingen naar onze school. De kinderen komen uit
Irak en in elke klas komt er dan ook een leerling bij, in groep 3-4 zelfs twee.
Vandaag zijn ze langs geweest en ze gaven aan ongelofelijk veel zin te hebben om naar
onze school te komen.
Ze hadden nog nooit zo’n mooie school gezien zeiden ze.
Als we die stralende gezichtjes van de kinderen zagen, omdat ze naar onze school
mochten komen, voelden wij ons plots wel heel erg verwend.
We zullen er dan ook alles aan doen, samen met de leerlingen van de school, om hen
een heel fijne en leerzame tijd te bezorgen.

