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Kerk- en schooldienst.
De dienst staat gepland op
zondag 29 maart a.s.
Deze wordt weer voorbereid, in
samenwerking met pastor Bert Fluit.
Het thema is: ”voor wie zorg jij”? Dit aan de
hand van het Bijbelverhaal: “de verlamde
man en zijn vrienden”.
In de week voorafgaand aan de dienst
besteden we hieraan aandacht in de klassen
en oefenen we de liedjes.
U wordt, samen met uw kind(eren), van harte
uitgenodigd om 29 maart in de Pelgrimskerk
aanwezig te zijn.
Studiemiddagen
Dinsdagmiddag 31 maart en
donderdagmiddag 18 juni zijn de kinderen
vrij i.v.m. een studiemiddag van de
leerkrachten. Deze data waren niet eerder
bekend, dus stonden nog niet in het
overzicht van vakanties en vrije dagen.
De leerkrachten volgen deze middagen
bijeenkomsten “coöperatief leren” verzorgd
door de schoolbegeleidingsdienst RPCZ.

Week van de lentekriebels
Dit jaar doen we voor het eerst mee aan het
project “de week van de lentekriebels”. Dit
project is voor groep 1 t/m 8. Passend bij de
leeftijd van de kinderen wordt aandacht
besteed aan seksualiteit en seksuele
diversiteit.
Met relationele en seksuele vorming leren
kinderen niet alleen over veranderingen in de
puberteit en hoe baby’s gemaakt worden,
het gaat ook over respectvolle omgang met
elkaar, een positief zelfbeeld,
weerbaarheid, verliefdheid en verschillende
relatievormen.
Via de eigen leerkracht van uw kind krijgt u
nadere informatie over de inhoud van de
lessen in die week in de eigen klas.
Nationale pannenkoekdag vrijdag 20 maart
Kinderen die naar de jeugdclub gaan kennen
deze dag wel van voorgaande jaren. Dit jaar
zullen wij het zelf organiseren en
pannenkoeken bakken voor ouderen.
Later hierover meer.
Voorjaarsschoonmaak 23 t/m 27 maart
In deze week doen we graag weer een
beroep op u. U kunt na schooltijd komen
helpen. Ook zijn er een aantal momenten
onder schooltijd wanneer dit mogelijk is.
Daarnaast kunnen spullen ( mn. in groep 1-2)
thuis schoonmaken. Er wordt nog een
rooster gemaakt om op in te kunnen tekenen.
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Zeeuws onderzoek motorische
vaardigheden.
Dit onderzoek zal bij ons plaatsvinden op
maandagmorgen 23 maart in de gymzaal o.l.v.
meester Wilbert.
Aan de hand van deze screening kunnen we
o.a. wellicht onze gymlessen nog beter aan
laten sluiten bij de vaardigheden van de
kinderen.

Bewegingsonderwijs en gastlessen
sportverenigingen
Regelmatig wordt
er een gastles
verzorgd door een
sportvereniging uit
de buurt.
Afgelopen week
was dit een les
turnen verzorgd
door de
sportvereniging uit
Serooskerke.
Ook volgt nog een
les streetdance

( Deze tips zijn ook in de bijlage toegevoegd)

Activiteiten rondom “Kunst en cultuur”:
Kunst en cultuuronderwijs neemt op onze
Primas-scholen een belangrijke plaats in
naast de overige vakken rekenen, taal,
wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs.

Columbus en……
De Columbus komt in de even weken op
dinsdagmorgen. De eerstvolgende keer is 3
maart.
De bieb op school is in de oneven weken. De
eerstvolgende keer is 10 maart.
Belang van voorlezen en samen lezen.
Niet alleen voor jonge kinderen is voorlezen
en samenlezen van belang. Ook wanneer
kinderen ouder zijn en zelf lezen blijft
voorlezen, samen lezen en belangstelling
tonen voor de boeken die uw kinderen lezen
van belang. Het heeft een positief effect op
de lees- en algemene ontwikkeling.

Mozartproject.
De muziekspecialisten juf
Conny, meester Walter en juf Teatske
hebben op 31 januari opgetreden voor de
kinderen en hen kennis laten maken met de
muziek van Mozart.

Bezoek Rijksmuseum groep 7-8,
3 februari jl.

Heel Veere speelt…
De kinderen van groep 5-6 zijn volop aan het
oefenen met “hun” muziekinstrument o.l.v. de
muziekdocenten van de muziekschool en
vrijwilligers van de muziekvereniging Veere’s
Genoegen Het project duurt nog tot 3 april.

Dans met juf Conny

Beeldende vorming juf Bo
Ook onze vakleerkracht juf Bo komt
binnenkort weer lessen beeldende vorming
verzorgen aan verschillende groepen.

Schoolreis groep 3 t/m 8
De datum van de schoolreis is verzet van 7
naar 28 mei omdat het park waar we naartoe
gaan eerder nog niet open is.
We gaan dit jaar naar België. Naar welk park
houden we nog even geheim……
Omdat we naar het buitenland gaan moeten
alle kinderen hun ID kaart bij zich hebben.
Mocht uw kind geen ID kaart hebben, dan
willen we u vragen hiervoor te zorgen.
(met het oog op het risico van verliezen van
de kaart, zullen wij de kaarten bij ons
houden die dag).
Data komende periode
• Vrijdag 21 februari groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij
• Voorjaarsvakantie 24 t/m 28
februari
• 2 maart hoofdluiscontrole
• 16 t/m 20 maart “week van de
lentekriebels”
• 20 maart pannenkoekdag
• 23 maart motorische screening
• 23 t/m 27 maart schoonmaakweek
voorjaarsschoonmaak
• 27 maart meespeelhalfuurtje
groep 1-2
• 29 maart kerk- en schooldienst
• 31 maart en 18 juni studiemiddag
voor de leerkrachten- leerlingen vrij
• 1 april schoolvoetbal jongens
• 8 april schoolvoetbal meisjes
• 9 april Paasviering- school van 8.30
tot 14.00
• 10 t/m 13 april Goede Vrijdag en
Pasen vrij
• 15 en 16 april eindtoets groep 8
• 17 april Koningsspelen; groep 5 t/m 8
’s middags vrij
• 20 april t/m 5 mei meivakantie
• Datum schoolreis groep 3 t/m 8
28 mei
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.
Vriendelijke groeten,
Theuny Hoekstra-Flikweert

