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Mens naar Gods hart
Gods schepping
wonderbaarlijk gemaakt,
iedere keer word ik
hierdoor geraakt.
Gods schepping
door Zijn hand,
maakte Hij hemel,
water en land.
Gods schepping
planten, dieren, mensen,
zo voldeed alles
aan Gods wensen.
We staan aan het begin....een nieuw schooljaar is gestart. Kinderen hebben er
mogelijk naar uitgekeken, misschien zagen ze er tegenop, ieder kind start met
eigen emoties het schooljaar. We hopen als team dat uw kind het inmiddels
gewend is, en vooral dat het met een goed gevoel naar school gaat.
We staan aan het begin….met een nieuwe juf, misschien wel met een andere
groep, zelfs ook op een nieuwe school. De eerste weken besteden we dan ook
extra aandacht aan wie ieder kind is, wat is hun droom, welke talenten heeft het
kind. En we maken afspraken met elkaar hoe we er een fijn jaar van kunnen
maken in de groep. We zitten in de zogenaamde ‘gouden weken’, die het succes
bepalen voor de rest van het jaar. De nieuwe startgesprekken met leerkracht, kind
en ouder, die deze week zijn, passen goed in deze ‘gouden weken’.
We staan aan het begin....van een nieuw thema voor de godsdienstige vorming.
En u raadt het al, dat is dus ‘Het begin van…’. Vandaar het openingsgedicht van
de schepping, waarmee alles begon. We vertellen de komende weken de
verhalen uit Genesis.
Kwink
Onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling besteedt ruimschoots
aandacht aan de ‘gouden weken’. Hoe word je samen een topgroep?
Margreet Wabeke
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Gezocht: versterking activiteitencommissie
De AC is een actieve club ouders, die ons als team helpt bij de voorbereiding van
allerlei activiteiten. Voor het hele jaar zijn er activiteiten gepland. Denk aan
sinterklaasviering, kerstviering, avondvierdaagse, laatste schooldag,
koningsontbijt, dag van de leerkracht etc. Taken worden verdeeld over alle leden
van de AC: helpen in de voorbereiding bij 1 activiteit is prima, bij meerdere mag
ook. De AC vergadert ongeveer 3x per schooljaar.
Omdat een aantal ouders zijn gestopt, zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Wie komt onze AC versterken? Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Mieke Vleugel (06-41259615) of Annette Mullaert (06-48963420).
Daarnaast doet de AC ook de volgende oproep:
Voor alle activiteiten worden hulpouders gevraagd die tijdens de activiteit
willen helpen, dus niet in de voorbereiding.
In onderstaande link kunt u aangeven waar u hen bij kunt helpen.
https://www.hethonk.nl/voor-ouders/ouderbetrokkenheid
Het zou fijn zijn als ieder gezin een bijdrage levert.
Dan maken we er samen een mooi jaar van voor onze kinderen.

Belangrijke data
4 t/m 6 september
Schoolkamp groep 8
17 september 19.30 uur Informatieavond groep 8

Jaarplanning
Voor het hele schooljaar worden alle bijzonderheden op de website geplaatst.
Verder staan in deze nieuwsbrief belangrijke data voor de komende maand op een
rij in een apart blokje.
De vakanties en studiedagen zijn al gecommuniceerd, maar vindt u ook op de
website via deze link: https://www.hethonk.nl/voor-ouders/schoolvakanties

29 augustus 2019

Voorstelrondje nieuwe medewerkers
Hallo, ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Jikke van Loo, 39 jaar en in januari
gestart bij de HZ als zij-instromer in beroep. Ik woon in Kloetinge samen met mijn
partner Michel. We hebben 3 dochters in huis rond lopen van 13, 7 en 6 jaar oud.
Ik heb na mijn Havo opleiding in Goes de Rotterdamse Dansacademie gedaan.
Ik geef dan ook al 20 jaar in verschillende stijlen en aan verschillende
leeftijdsgroepen les bij Balletstudio Free in Goes. Ook heb ik een aantekening Ckv
(culturele kunstzinnige vorming). In dit vak heb ik 9 jaar les gegeven op het Ostrea
Lyceum in Goes. Ook ben ik mentor geweest van 4 Havo, 4 en 5 Vwo. Nu de
overstap gemaakt naar de Pabo omdat ik zo geniet van het lesgeven aan kinderen
in de basisschoolleeftijd.
Voor de zomervakantie mijn stage groep 7/8 afgesloten op het Stelleplankier in
Colijnsplaat. Nu begonnen aan mijn kleuterstage in groep 1/2 MM bij juf Margriet
op ‘t Honk.

Hallo, mijn naam is Anna van der Peijl. Ik ben voor de zomervakantie afgestudeerd
van mijn opleiding ‘leraar basisonderwijs’ en ben sinds dit schooljaar werkzaam als
leerkracht op ’t Honk.
Ik werk op maandag, dinsdag en woensdagochtend als juf van groep 4B. Op
woensdagmiddag en donderdag vervang ik de leerkrachten van groep 6, 7, 8A en
8B tijdens hun werkdrukverlagingsuren. Op vrijdag ben ik leerkracht van groep 4.
Ik heb in het derde jaar van mijn opleiding hier op school stage gelopen in de
toenmalige groep 4 en heb toen al ervaren dat ik ’t Honk een erg fijne school vind.
Tijdens de eerste week van het schooljaar heb ik dit gevoel eveneens ervaren. Ik
heb dan ook erg veel zin in de rest van het schooljaar!
Groeten, Anna.

Mijn naam is Claudia Verdonk. Ik woon in Kattendijke en
heb een zoon. Mijn hobby's zijn tuinieren, spelletjes spelen
en lekker wandelen of fietsen. Dit schooljaar ben ik
werkzaam als onderwijsassistente op 't Honk. Ik werk hier
op dinsdag en donderdag. Maandag, woensdag en vrijdag
werk ik op de Kohnstamschool in Goes. Ik ga op beide
scholen kinderen begeleiden. Hiervoor heb ik op de Rank
en op het TEC gewerkt. Ik heb er heel veel zin in.
Groetjes Claudia
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Stagiaires
Dit schooljaar werken we graag weer mee aan de opleiding van toekomstige
Professionals, dit zijn onze stagiaires:
Christa van Stee
Freija Warbout
Lisanne Bosman
Simone Courtin
Judith Verstraeten

derdejaars onderwijsassistent in groep 8B
tweedejaars onderwijsassistent in beide groepen 3
PABO 3 in groep 7
PABO 3 in groep 8B
Zij-instromer PABO in groep 3A (september)

Nieuwe leerlingen
Na de vakantie mochten we veel nieuwe leerlingen begroeten, omdat ze 4 jaar zijn
geworden of omdat ze verhuisd zijn. Hieronder volgt een overzicht.
Groepen 1/2:
Anouk Willemse, Evy de Groot, Dion Poley, Dylan van Berkel, Nine Maljaars,
Senn Butler, Evi Hoondert, Tijn de Jonge en Fréderic Blaak
Groepen 3:
Manuel Smallegange en Max Vlieland
Groep 4:
Kristián Blaak, Duke Koole, Zoey Koole en Emma de Jonge
Groepen 5:
Jedidja Nieuwenhuijse en Kyana Ars
Groep 6:
Celine Smallegange
Groep 7:
Zara Geense
Allemaal van harte welkom op ‘t Honk!
Net voor de vakantie namen we afscheid van Sieb van der Klooster (hij is naar het
Scheldemondcollege) en Mateusz en Weronika Skonieczny (zij zijn verhuisd naar
Polen).

Aanleveren kopij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 september a.s.
Kopij voor maandag 23 september om 12.00 uur, per mail aanleveren bij
voorkeur in Word bestand als bijlage bij de mail, mailadres:
nieuwsbriefhonk@alberoscholen.nl
De nieuwsbrief verschijnt iedere laatste donderdag van de maand.

29 augustus 2019

Open lesmomenten
In de mail heeft u al kunnen lezen dat we dit jaar geen groepsinformatieavond
houden. U ontvangt van iedere groep een document belangrijke informatie per
mail. We zullen met MR en klankbordgroep evalueren.
U bent allemaal welkom in ‘de week van de open lessen’. Deze plannen we in de
week van 30 september in. Hoe u hiervoor kunt inschrijven volgt nog met een
aparte uitnodiging.

Te verwachten kosten komend schooljaar
Wat?

Bedrag?

Wanneer?

Opmerkingen

Ouderbijdrage

€ 15

september

U ontvangt een betalingsverzoek of
heeft een automatische incasso
hiervoor getekend.

Schoolzwemmen
groep 5 en 6

€ 60 of
€ 100

november/
december

Exacte bedragen afhankelijk van
doorberekening Optisport. Diploma

Spaans (Plusklas)

€ 60 + kosten
lesmateriaal
(ca. € 30)

september

Ouders van de betreffende leerlingen ontvangen hiervoor een factuur.

Schoolreis 1/2

€ 12,50

mei

Schoolreis 3 t/m 7

ca. € 32,50

mei

afhankelijk van de bestemming

Schoolkamp 8

ca. € 67,50

juni voorafgaand
aan schooljaar

afhankelijk van de bestemming

Verjaardagen!
In de periode tot aan de volgende nieuwsbrief zijn jarig:

•
•
•

Juf Annemiek van Uffelen (11 september)
Juf Jeannette Ross (23 september)
Juf Sienna Houtekamer (25 september)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

