Nieuwsbrief van ‘t Springtij
Speciale gebeurtenissen
in oktober…
• start kinderboekenweek 1
oktober 2014
• afsluiting kinderboekenweek
op school vrijdag 17 oktober
2014
Lekker chillen op de
nieuwe bankjes!

Dag zomervakantie, hallo nieuw schooljaar!
De nieuwsbrief is bedoeld om de
familieleden en belangstellenden op
de hoogte te houden van de
gebeurtenissen in het leven van de
kinderen en leerkrachten op het
Springtij. Ze vormen een goed moment
om terug te kijken op wat er in de
afgelopen maand is gebeurd en wat
er de komende maand op de kalender
staat. We maken nu voor het eerst zo’n

nieuwsbrief en zullen proberen u zo
goed mogelijk te informeren. Er komen
ook stukjes van de klassen zelf in de
nieuwsbrief, dus u blijft ook op deze
manier op de hoogte van de
gebeurtenissen op school.
Veel leesplezier!

• huisbezoeken in september
oktober en november door
de leerkrachten.

'we hopen dat
jullie een
heerlijke
schooltijd
hebben bij ons'

de nieuwsbrief-commissie

Het schoolplein

Nieuwe leerlingen

In de vakantie is er hard gewerkt aan
het school plein door medewerkers van
Orionus. Het plein was helemaal
onkruidvrij en we hebben nieuwe
bankjes gekregen waar de kinderen al
veel gebruik van maken in het
speelkwartier! Meester Frank geeft de
stoeprand nog een leuk kleurtje dus ze
vallen extra op!

Er zijn weer een aantal nieuwe
leerlingen gestart na de zomervakantie
op onze school! Van de onderbouw tot
aan de bovenbouw. Welkom allemaal!

Kinderen zijn vanaf 08.15 welkom op
het schoolplein. Dan zijn er
pleinwachten aanwezig en staat er
ook iemand voor de school.

• 20 tot 25 oktober 2014
herfstvakantie

We hopen dat jullie een heerlijke
schooltijd hebben bij ons!

De school bestaat dit jaar uit:
2 onderbouwgroepen,
2 middenbouwgroepen
3 bovenbouwgroepen.

Meester Frank schildert met
Ravensburger?????
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Meester Klaas werkt
al 40 jaar in het
onderwijs!
Deze maand werd meester Klaas
van den Buuse, onze directeur van
het Springtij bezocht door de
directeur van Stichting Respont dhr.
Theo Hut. Hij kreeg een grote bos
bloemen voor zijn jarenlange dienst
in het onderwijs als leraar en
directeur! Wij zijn ook erg blij dat
meester Klaas bij ons op de locatie
werkt!
Meester Klaas is naast de directeur
ook de locatieleider van ’t Springtij
Vlissingen. U kunt bij hem terecht
met uw vragen en of opmerkingen
van maandag tot donderdag.

Meester Klaas in het zonnetje!

Informatiemarkt
Autisme in
Heinkenszand
Nederlandse vereniging voor
Autisme heeft een informatiemarkt
+ workshops op zaterdag
1 november 2014 in de Stenge
te Heinkenszand. De toegang is
gratis. Voor sommige workshops
moet u wel betalen.
Deze dag begint om 10.00 uur en
sluit af om 16.30 uur. Wanneer u
interesse heeft voor deze dag,
kunt u een aanmeldformulier en
extra informatieblad vragen bij juf
Daniëlle Vermuë.

Nieuwe methodes voor lezen!
In het nieuwe schooljaar zijn we meteen fris gestart
met nieuwe methodes voor lezen in de onderbouw
en middenbouw! De leerkrachten hebben een
scholingsmiddag gehad en er zullen er nog een
aantal volgen voor de methode Lijn3 en Station Zuid.
Lijn3 is bedoeld voor de kinderen die beginnen met
de letters of extra hulp nodig hebben bij het
beginnend leren lezen.
Station Zuid gaan we rustig invoeren en zijn nu gestart
met groep 4 niveau. De groepen 5 tot en met 8 zijn
volgend jaar pas beschikbaar dus zullen dan
aangeschaft gaan worden.

Kinderboekenweek 2014

Leermaterialen leesmethode Lijn 3

Woensdag 1 oktober 2014 is het weer de opening
van de kinderboekenweek! Dit jaar is het thema
Feest! Kinderen voor kinderen heeft hier weer een
lied bijgemaakt en wij zullen de week feestelijk
openen. De kinderen gaan dan aan de slag als
echte schrijvers en tekenaars, zodat we op 17
oktober weer de gouden en zilveren griffels en
gouden en zilveren penselen kunnen uitdelen!
Wanneer u zelf nog leuke activiteiten wilt doen, kunt
u kijken op www.kinderboekenweek.nl . U krijgt ook
het kinderboekenweekgeschenk bij aankoop van 10
euro aan boeken cadeau! Dit jaar krijg je ‘zestig
spiegels’ van Harm de Jonge cadeau!
Pagina 2

kinderboekenweekgeschenk en prentenboek 2014!
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