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Op hoop en zegen
Hoop,
Geef elkander hoop
Dan gaat alles goed
Geef elkander hoop
Als je elkaar ontmoet
Niet met dure woorden
Een rede of een preek
Nee, zomaar bij de slager
Of in de apotheek
Op een caféterrasje
Of in de bioscoop
Al is het nóg zo vluchtig
Maar geef elkander hoop.

Als school kun je, als je wilt, iedere week ergens aan meedoen. Zo ook de Week
van de Hoop, die in maart was. Met de projectweken en de Kinderkunstweek, werd
dat allemaal wat veel.
Toch even aandacht voor hoop, omdat het een woord is waar zoveel in zit: troost,
toekomstverwachting, zorg voor elkaar. En dit allemaal als tegenkracht van wat er
in de wereld allemaal gebeurt wat soms echt “hopeloos” is. We geven jullie
kinderen, graag handvaten mee voor een betere wereld.
Het paasfeest ligt alweer achter ons, maar is vooral ook een feest van “Hoop en
zegen”. Daar mogen we dankbaar voor zijn.
We hopen (daar komt-ie weer voorbij) dat u van een fijne meivakantie gaat
genieten.
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Nieuwe leerlingen
In de maand april komen de volgende leerlingen bij ons op school:
In groep 0/1 (juf Lizanne):
5 april
Indy Wiessner
9 april
Cas Visbeen
17 april
Jipp Konings
20 april
Milan de Jonge
23 april
Mick Tilroe
28 april
Alysha Wrench

In groep 3: Sem Hamelink en Sem Minnaard
In groep 5: Fay Minnaard

Schoolfruit
In de week van 10 april was de laatste gratis schoolfruitlevering van het schooljaar
2016-2017.
Wij hebben 20 weken lang van verschillende groenten en fruit kunnen
genieten. Elke woensdag, donderdag en vrijdag stonden er vrijwilligers voor onze
kinderen klaar om het fruit schoon te maken en te brengen naar de klassen.
Hiervoor onze DANK!!!!!

Hoe nu verder?
Vanaf 17 april hebben wij als school geen gratis schoolfruit meer. Aan u willen wij
vragen om het “gezonde 10 uurtje” te blijven stimuleren. Wij gaan als school voor
het komende schooljaar opnieuw een subsidie aanvraag indienen en houden u op
de hoogte.
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Schoolreisjes
Woensdag 17 mei:
- kleutergroepen naar ’t Klok’uus (‘s-Heer Arendskerke)
- groepen 3 en 4 naar Plankendael (Mechelen, België)
- groep 7 naar Duinrell (Wassenaar)
Donderdag 18 mei:
- groepen 5 en 6 naar Drievliet (Den Haag)
Omdat de meisjes van groep 5/6 op 17 mei naar het Zeeuws Kampioenschap
Schoolvoetbal moeten, gaan deze groepen een dagje later.

Ouderhulp
De afgelopen periode hebben we veel beroep moeten doen op u als ouder(s)/
verzorger(s). We begrijpen dat dit niet altijd gelegen komt, maar we kunnen zoveel
beter onderwijs geven met uw ondersteuning: uitstapjes de natuur in, begeleiden
van spelletjes, sportclinics, techniekonderwijs en niet te vergeten de paaslunch.
Dit alles is alleen maar mogelijk met uw hulp.
Daarom namens het team: allemaal hartelijk dank voor al die hulpouders. Mooi om
te zien dat ook opa’s en oma’s ondersteunen, fijn dat u dat wilt doen.

Toujours Kapelle
Donderdag 4 mei zal een leerlinge van onze school tijdens de Dodenherdenking
namen voorlezen in de kerk. Floortje Goedhart, wat fijn dat je dit wil doen.
Aanwezige kinderen mogen helpen om bloemen te leggen.
Van harte aanbevolen omdat in Kapelle de vrijheid jaarlijks alle aandacht krijgt, de
vrijheid die we mogen vieren dankzij de gesneuvelden.
In de week van 15 mei brengt groep 7 een bezoek aan Vitality. Fijn dat de (zeer
nabije) omgeving zo kansrijk is voor ons onderwijs
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Van harte gefeliciteerd!
In de periode tot aan de volgende nieuwsbrief is jarig:


Suzanne Overbeeke (29 april)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Begintijden
Wilt u erop letten dat de lessen om 8.30 uur beginnen?
We mogen blij zijn met zoveel nieuwe 4-jarigen. Dat brengt bij de start ’s morgens
de nodige drukte met zich mee, omdat alle ouders kun kind(eren) even naar
binnen brengen. Het zou fijn zijn als ieder kind om 8.25 uur in de klas is.
We zijn bezig met een belsysteem, maar in het nieuwe gebouw is dat een lastig
technisch verhaal.
We vragen dus uw medewerking uw kind op tijd te brengen, zodat we in alle rust
om 8.30 uur kunnen beginnen.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is van 29 mei tot 1 juni.
Op moment van schrijven van deze tekst zijn er
al 65 aanmeldingen voor de Avondvierdaagse.
We hopen dat het er inmiddels meer zijn.
Aanmelden kan nog tot vrijdag 21 april!
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Kinderkunstweek
Met 9 scholen hebben we de afgelopen weken gezamenlijke kunstwerken gemaakt.
Het project heette “MAIL ART”, omdat het kunstwerk wekelijks stukje bij beetje gemaakt werd en op reis ging naar de volgende school.
De kunstwerken hangen nog t/m zaterdag 22 april bij Boekhandel De Koperen Tuin
in Goes.

Spaardoel
Afgelopen week kwam Janet van Boxtel van de stichting Embrace in de groepen
5 t/m 8 vertellen over het werk dat ze doet samen met haar man. Michel en Janet
wonen samen met hun 2 kinderen Elisa en Jonathan in Hongarije. Zij waren een
weekje in Nederland om voorlichting over de stichting Embrace te geven.
Een aantal reacties van de kinderen over het bezoek:
Ik schrok ervan dat er veel mensen op straat leven en dat er ook veel afval op
straat ligt.
Ik vond het leuk dat ze iets kwamen vertellen. Mooi dat ze kinderen helpen in
Hongarije, zodat die kinderen ook een leuk leven hebben.
Het is goed dat ze dat werk doen. Ze helpen mensen die het in de winter koud
hebben, zodat ze het weer warmer hebben.
Het is bijzonder dat ze helemaal naar Hongarije zijn verhuisd en dat ze daar
vrijwilligerswerk doen voor daklozen, mooi dat ze een relatie opbouwen met die
mensen.
Iedere maandag wordt in alle groepen het geld voor Embrace opgehaald.

Aanleveren kopij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 24 mei 2017. Kopij aanleveren:
vrijdag 19 mei 2017 vóór 12.00 uur. U kunt de kopij per mail aanleveren bij
voorkeur in word bestand als bijlage bij de mail.
Mailadres: nieuwsbriefhonk@alphascholengroep.nl

