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Van de directie
Oma’s aan de TOP
Zo luidde een favoriet liedje van K3, toen mijn kids klein waren. Wat was het afgelopen weken mooi om zoveel opa’s en oma’s in onze school te hebben, die kwamen voorlezen of vertellen tijdens de kinderboekenweek met als thema “Voor altijd
jong”. Het beeld dat vaak in kinderboeken wordt geschetst is dat een oma grijs
haar heeft en een knotje, betiteld als “omaatje”. En opa loopt met een stok en heeft
een petje op. We weten dat dit beeld gedateerd is: opa’s en oma’s zijn soms nog
druk in het arbeidsproces of besteden hun tijd aan vrijwilligerswerk. En als oppas
zien we ook vaak opa’s en oma’s.
Alle opa’s en oma’s die op ’t Honk hun bijdrage leverden tijdens de kinderboekenweek, hartelijk dank. Jullie waren TOP.
Een kindergebedje aan hen gewijd:
Lieve God,
We danken u voor de schatten van opa’s en oma’s,
Die altijd voor ons klaar staan,
Ons heerlijk verwennen,
Met koekjes en snoepjes,
En dikke knuffels.
Die altijd tijd hebben,
Zegen hen, bewaar hen.
Amen.

Studiedagen
Op de volgende studiedagen zijn alle leerlingen vrij:
Maandag 31 oktober
Woensdag 15 februari
Woensdag 22 februari
Woensdag 5 juli

de hele dag
vanaf 12.00 uur
de hele dag (Alpha studiedag)
de hele dag

Omdat de Alpha studiedag nu pas bekend kon worden gemaakt, is er in februari
dus een wijziging ten opzichte van de ouderkalender. Wilt u dit aanpassen in uw
agenda?

Oktober 2016

Inloopmoment
Gelijk na de herfstvakantie bent u gedurende 2 weken op bepaalde momenten in
de gelegenheid een les bij te wonen in de groep van uw kind(eren). U heeft
hiervoor al een mail gekregen op 13 oktober. Een kijkje in de klas is altijd leuk, en
zo krijgt u een indruk van onze werkwijze. U kunt zich opgeven op de intekenlijst
die bij alle groepen hangt.

Afvalvrije school
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met de kinderen over het scheiden van
afval, en de eerste aanzet is gezet met een bezoek van Koos de Vuilnisman. Maar
wat houdt een afvalvrije school nu in?
In eerste instantie willen we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk afval de school in
komt!
U kunt hieraan een bijdrage leveren, omdat de grootste hoeveelheid afval
helaas veroorzaakt wordt door de drinkpakjes die de kinderen meenemen.
De leerlingen van groep 7 hebben laatst het aantal pakjes geteld, en dat willen we
binnen 4 maanden verminderen.
We kunnen dit niet zonder uw medewerking, en willen u vragen te helpen hiermee.
Tenslotte hebben alle kinderen een mooie Dopper gekregen.
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er alleen maar afval de school uitgaat, dat
hergebruikt kan worden. We doen dit nu met papier, plastic, glas en op proef met
GFT. Een batterijenbak is aanwezig, en hiermee steunen we een goed doel. Voor
cartridges zijn we ook bezig. Kortom: volop inspanningen als organisatie samen,
maar dit vragen we ook van u als ouders/verzorgers.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking. We gaan samen voor een betere
wereld voor uw en onze kinderen!

Schoolfruit
Hoera, wij doen weer mee met gratis schoolfruit.
Onze school krijgt gratis groente en fruit gedurende 20
weken. Drie stuks per leerling per week.
Start in de week van 7 november tot 10 april 2017
Een week van te voren hoort u meer van de organisatie
hiervan.

Sinterklaas
Sint brengt in ’t Saamdeel op de scholen een bezoek op maandag 5 december.
Omdat er veel kinderen in het gebouw zijn, is hij 2 december al op Wiedewei. De
intocht voor de scholen is apart, omdat het voor de peuters wel heel erg massaal
wordt. We zien uit naar zijn komst!
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Van de verkeersouders
De fietscontrole was weer een groot succes. Dank aan de helpers. Veel fietsen
waren OK. Eigenlijk doe we het best goed met zijn allen.
Verlichting was een belangrijk punt. De donkere dagen komen er aan! Het is erg
belangrijk dat onze kinderen op de fiets goed gezien worden!
Waar is de fietser?
Beslagen ruiten zijn normaal tijdens het rijden in de
natte en koude maanden van het jaar. Vergeet ze
niet droog te maken voor het wegrijden. Zo ziet u de
kinderen ook beter!
Rij met je hart.
De verkeersouders

Afscheid verkeersouder
Nu zit het er voor mij op, Sanne gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs.
Wie neemt het stokje over? Niet veel werk: een ochtend fietscontrole met een
paar ouders en een ochtend fietsen naar Goes. Van 8 naar 1. Met groep 8 langs
de Goese scholen fietsen met een leerzaam bezoek aan het politiebureau.
Meer info en opgeven bij juf Addy. A.Smallegange@alphascholengroep.nl
Robin Valentijn

Van harte gefeliciteerd!
In de periode tot aan de volgende nieuwsbrief zijn jarig:

Juf Margreet Buursema (7 november)

Coby Dorleijn (3 november)
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Aanleveren kopij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 november a.s. Kopij
aanleveren voor maandag 21 november 12.00 uur. U kunt de kopij per mail
aanleveren bij voorkeur in word bestand als bijlage bij de mail.
Mailadres: nieuwsbriefhonk@alphascholengroep.nl
De nieuwsbrief verschijnt iedere laatste donderdag van de maand.
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Godsdienst thema ‘voor altijd jong’
In deze periode betrekken we godsdienst bij het thema van de kinderboekenweek:
“VOOR ALTIJD JONG”, een thema waarbij opa’s en oma’s centraal staan.
We hebben bijbelverhalen gevonden die daar op aansluiten. Het geeft de
mogelijkheid om het vak godsdienst te integreren in de kinderboekenweek.
Ook komt de Meervoudige Intelligentie; “Woordknap” én de nieuwe denkgewoonte
van deze periode; “ Ik denk na hoe ik iets vertel” hierin terug.
Tot de herfstvakantie zijn er drie verhalen die we centraal willen stellen:
Abraham & Sara Genesis 18
Zij krijgen op late leeftijd nog een kind.
Abraham en Sara staan aan het begin van een groot volk. Die lijn kunnen we in de
bijbel mooi volgen via Izaäk, Jacob en zijn twaalf zonen die zullen uitgroeien tot de
twaalf stammen van Israël. Stamboom maken vanuit Abraham en Sara.
Dit grote volk komt voort uit de belofte van God. Wat is een belofte?
Eli & Samuël Samuël 1 en 2
Samuel groeit op bij een ‘opa’ figuur.
Er zijn andere gezinssamenstellingen, ook bij ons op ’t Honk. Samuel groeit op bij
een ‘opa’ zijn vader en moeder ziet hij maar eens per jaar. Samuel is als
‘kleinzoon’ ook een soort mantelzorger. Hij helpt. Wat kun jij betekenen voor een
opa of oma....
Hanna & Simeon Lucas 2: 25 t/m 38
Bijzondere oude mensen met een verhaal en met bijzondere levensvreugde.
Simeon helpt Maria en Jozef, door hen te vertellen over de toekomst die voor hen
ligt. Hanna heeft een zeer bewogen leven achter de rug. Ze bleef geduldig en met
doorzettingsvermogen doorgaan met haar gebed.
Wat heeft jouw opa of oma geholpen in een moeilijke tijd? Dit kan een vraag zijn
die de kinderen meenemen naar huis. Hanna gebruikt haar talent en enthousiasme
om de blijdschap over de geboorte van Jezus te vertellen.

Nieuwe leerlingen
In oktober zijn gestart: Seth Schijf, Nova Meerhof en Aimée Westerweele.
Na de herfstvakantie starten Marcus Verhulst en Yaro Seglich.
Van harte welkom op ‘t Honk
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Gezin-, school-, kerkdienst
Beste kinderen, ouder(s) en verzorger(s),
Zondag 6 november 2016 zijn jullie/bent u van harte uitgenodigd om de jaarlijkse
gezin-, school-, kerkdienst bij te wonen in één van de deelnemende kerken van
Kapelle-Biezelinge.
U kunt de diensten bijwonen in:

De Hervormde kerk te Kapelle

De Mozeskerk te Biezelinge

De Christelijk gereformeerde kerk te Biezelinge

Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

Het thema in de diensten is: ‘We zijn er bijna?!’
Het bijbehorende bijbelgedeelte is: Psalm 121.
Binnenkort ontvangt u ook persoonlijk een uitnodiging en een bijlage met de liedjes
die we in de dienst zingen.
Namens de deelnemende kerken, scholen en de GVO-groep van De Moolhoek
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Van de Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vergadert ongeveer 7 x per jaar over onderwerpen die schoolbreed van
belang zijn. In deze “rubriek” willen we u op de hoogte houden van wat er besproken is tijdens de laatste MR-vergadering. De notulen kunt u altijd nalezen op de
website van school. Als u dit leest bent u op de hoogte van de onderwerpen die bij
ons ter tafel komen. En wie weet denkt u aan het eind van het jaar: interessant die
MR, daar wil ik graag deel van uit maken!
We hebben een eerste evaluatie gehad over de nieuwe schooltijden en de Brede
School.
Heel veel positieve geluiden over het gebouw en de inrichting zijn besproken al zijn
er ook kanttekeningen zoals over de fietsenstalling, de verschillende uitgangen, de
tijd voor de lunch en de inhoud van sommige lunchboxjes.
Verder heeft de verkeersveiligheid onze aandacht, hier zijn een paar verbeteringen
nodig.
Over het schoolkamp waren de reacties ook goed: prima tijd van het jaar, mooie
locatie en fietsafstand te doen. Wel moet rekening gehouden worden met het feit
dat zo vroeg in het schooljaar kinderen meestal nog geen grote fiets hebben.
Binnenkort is er op 't Honk weer een RI&E onderzoek. Dit houdt in dat de veiligheid
binnen school wordt getoetst in de breedste zin van het woord: van schoonmaakmiddelen tot toegangsdeuren en alles wat er tussen zit. Risico's worden in kaart
gebracht en met dit rapport van een extern bureau kan de directie naar de eigenaar van het gebouw (de Gemeente Kapelle) om evt knelpunten te bespreken.

Margreet ondertekent binnenkort het Zeeuws Armoede pact, waarin beschreven
staat dat wanneer armoede gesignaleerd wordt, de school bijspringt in de betaling
van schoolreisjes of extra schoolvakken. De directie neemt daarin de beslissing in
samenspraak met de leerkracht. Alle Alpha scholen doen hier aan mee.
Behalve het blijven evalueren van de Brede School, de schooltijden en de verkeersveiligheid, zal de MR dit jaar als speerpunt hebben de PR en promotie van 't
Honk.
Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat de MR er aandacht voor moet hebben?
Mail het ons of spreek 1 van ons aan. Op 29 november komt de MR weer bijeen.
Martijn Leenknegt (Voorzitter)
Sandra Jebbink
Cindy Geijs

Mirjam Timmerman
Wanda den Hartog

