MEDEDELINGENBLAD
APRIL
2022
In de bijlage:
- Vestigingskrantje Kibeo
- Voetbaldagen
- Opendag muziekschool

Belangrijke data:
6 april - Gastles afvalscheiden groep 3 t/m 8
14 april - Paasviering
15 april - Goede vrijdag (alle kinderen vrij)
18 april - Pasen (vrij)
20 en 21 april - IEP eindtoets
22 april - Koningsspelen
Week 17 en 18 - Meivakantie
9 mei - Schoolfotograaf en inloopochtend

PASEN
Allereerst willen we iedereen bedanken die
zich heeft ingezet voor de (ver)koop van de
paaseitjes-actie dit jaar. Jullie waren geweldig!
Wat de opbrengst dit jaar gaat zijn weten we
nog niet precies. Dit hoort u later.
Op donderdag 14 april zullen we Pasen vieren
op school. Ook mogen we genieten van een
gezamelijke lunch, en afsluiten met een leuke
speurtocht! De kinderen hoeven deze dag dus
geen lunch mee te nemen. Een eigen bord,
bestek en beker in een plastic tas hebben zij
wel nodig. Wat drinken/eten voor de kleine
pauze nemen de kinderen wel zelf mee.

KONINGSSPELEN
Vrijdag 22 april zullen wij weer meedoen aan
de Koningsspelen. Het thema van dit jaar is:
voel je fit!
We zullen deze dag starten met een heerlijk
ontbijt op school. Het ontbijt mogen de
kinderen dus thuis een keertje overslaan. Ook
voor dit ontbijt geldt: bord, bestek en beker
graag meenemen in een plastic tasje. Het zal
een ochtend vol sport en spel worden. Aan het
einde van deze sportieve dag mogen alle
kinderen gaan genieten van een heerlijke
meivakantie.

VERKEERSEXAMEN

ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Was was het fijn jullie allen weer in de school te zien tijdens de tentoonstelling van onze
Kinderkunstweek. Hopelijk zullen vele van deze momenten volgen!
Ook wij hebben op school te maken met bezuinigingen. Helaas hebben wij in het eerste
kwartaal teveel toiletpapier verbruikt en stuiten we nu op een tekort. Op bovenschools
niveau is ons gevraagd stappen te ondernemen. Wij willen de kinderen daarom vragen vanaf
aanstaande maandag een eigen toiletrol mee te nemen naar school, voorzien van naam
uiteraard. Alvast hartelijk dank voor uw begrip.
Fijn weekend.
Team Schuttevaer

SCHOOLPLEIN
Ons groene schoolplein wordt steeds groener.
Er wordt momenteel weer hard gewerkt aan
ons plein. Er werden twee bomen en een
mooie struik geplant en ook onze moestuin is
kaar voor gebruik.
Bij een grote "tuin" hoort ook tuinafval.
Daarom hebben wij sinds kort een groene bak.
Aanstaande 6 april leren onze leerlingen meer
over het scheiden van afval. Heeft u nog goed
tuingereedschap over? Wij zijn er erg blij
mee! De leerlingenraad heeft de afgelopen
periode mogen inventariseren in de klassen,
want er valt steeds meer te beleven op ons
schoolplein en daar moeten we gebruik van
maken! De kinderen zien bijvoorbeeld wel wat
in een onderhoudsdag, of moetuinieren. De
juffen en meesters gaan de komende periode
aan de slag met al deze leuke ideeën. We
zullen ouders hierbij waar mogelijk betrekken.
Afgelopen woensdag was Omroep Zeeland bij
ons op school. Dit weekend is er een item te
zien over ons groene schoolplein. Owen van
de leerlingenraad en juf Annelies zijn
geïnterviewd. Tess en Jippe doen ook gezellig
mee.
13 april zal bij ons op school de opening van
De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen
plaatsvinden. Wat een eer dat wij hiervoor
gekozen zijn, nadat we vorig jaar zelf dit
traject zijn aangegaan.

Houdt u op 18 mei plekje vrij in de agenda?
We hebben dan ongeveer 10 ouders nodig
voor het praktijkexamen van verkeer. Meer
info volgt later via Parro.

INLOOP
Al een behoorlijk lange tijd hebben we u niet
kunnen ontvangen in de klassen. Voor
Corona hadden we geregeld een
inloopochtend. Deze ochtenden vonden
maandelijks plaats op verschillende dagen.
Vanaf de maand mei zien we u weer graag
tijdens de inloop!
De eerste inloopochtend zal plaatsvinden op
maandag 9 mei. U bent welkom in de klas
tussen 8:15 uur en 8:30 uur.
In de kleuterklas bent u welkom iedere
maandag en donderdag.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 9 mei, de eerste maandag na
de meivakantie zal de schoolfotograaf op
school zijn. Hoe de dag er precies uit zal
zien is nog niet bekend. Hierover later meer
via Parro.

BAG2SCHOOL
Wilt u nog eens aan ons denken tijdens de
grote voorjaarsschoonmaak? Met de
volgende items maakt u de Schuttevaer erg
blij:
- Kleding
- Lakens
- Dekens
- Gordijnen
- Knuffelbeesten
- Schoenen (per paar)
- Riemen/ceintuurs
- Handtassen
Hopelijk is onze opbrengst 17 mei net zo
goed als de vorige!
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Het volgende mededelingenblad
wordt verwacht op
vrijdag 13 mei 2022.

