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Van de directie
De vakantie staat voor de deur, en ook de verhuizing. Morgen draaien we definitief
de deuren van het kleine en het grote Honk op slot en daar maken we samen een
feest van.
Een prachtig gebouw staat op ons te wachten. Als team hebben we er allemaal zin
in, zeker nu we ook het nieuwe interieur hebben gezien. Maar de vakantie lonkt en
die hebben we nodig om met zijn allen fris van start te gaan op 5 september.
Aan het begin van deze nieuwsbrief wensen we u alvast een hele fijne zomervakantie toe. Ik wil dat deze keer doen met een veelzeggend lied uit het Liedboek
van de Kerk:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Informatieboekje
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen van de gezinnen een informatieboekje op papier meegenomen over de organisatie in ’t Saamdeel en specifiek
voor ’t Honk.
Het enige wat we nu nog niet weten is waar u uw fiets kunt zetten en waar de overdracht is, als de school om 14.00 uur uitgaat. Het buitenterrein is nog niet klaar en
we kunnen dat nu nog niet goed inschatten wat de handigste plaats is. U ontvangt
van mij aan het eind van de vakantie een mail met deze informatie.
In de zomervakantie wordt verder gewerkt aan de inrichting van ons mooie schoolplein. De basis is besteld, maar Speelmaatje doet zijn best om ook de tweede fase
te plaatsen voor 5 september.

Dagarrangementen
Zoals beloofd bieden we u als overgang naar het nieuwe rooster de eerste maanden extra dagarrangementen aan voor uw kin(eren) van 14.00 tot 15.15 uur.
U ontvangt hiervoor nog een flyer via Dagarrangementen.
Vanaf de eerste week is er extra aanbod voor honkleerlingen voor kunst/cultuur en sport.
Opgave verloopt via de website
www.dagarrangementenkapelle.nl .
De kosten hiervoor zijn € 2 per keer, strippenkaarten zijn
beschikbaar.
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Afscheid overblijfouders
Op woensdag 6 juli namen we ’s avonds afscheid van alle overblijfouders. Trouwe
krachten, waar we altijd van op aan konden, en die soms kun kind(eren) niet eens
meer op ’t Honk hadden.
We namen zelfs afscheid van mensen die al 10 jaar als overblijfkracht meedraaiden.
Nogmaals dank voor jullie inzet.

Klankbordgroep
We hebben in de klankbordgroep afscheid genomen van Jolanda van den Dries.
Omdat Bent de basisschool verlaat, draagt zij het stokje over. Dit wordt overgenomen door Mark Paul, de vader van Jiang uit groep 4B. Mark had al eerder aangegeven dat hij mee wilde draaien, maar toen was er geen vacature. Nu gaat hij met
ingang van het nieuwe schooljaar meedraaien als klankbord. Welkom!

Redactie Nieuwsbrief
Na jaren de nieuwsbrief te hebben verzorgd, nemen we afscheid van Liesbeth Mol,
Janine Gijzel, Elma Sandee en Isabelle Koole. Hartelijk dank voor jullie perfect uitgevoerde taak. De nieuwsbrief mocht altijd gezien worden en wordt door alle ouders gewaardeerd.
Mieke Vleugel, Bianca van de Kruisweg en Sanja en Floris Landsbergen gaan hiermee verder. Fijn dat jullie dit willen gaan doen!

Lief en leed
Meester Jan is 11 juni trotse vader geworden van zoon Siem. Gefeliciteerd!
Op 19 juli neemt juf Marri afscheid. Zij gaat genieten van haar prepensioen. Juf
Marri, we gaan je missen. Bedankt voor al jouw creativiteit. Daar krijg je nu veel
meer tijd voor!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar loopt ten einde. Daarom kijken we als GMR alvast vooruit naar het
nieuwe schooljaar. De GMR van Alpha Scholengroep bestaat uit 3 ouders van
verschillende scholen en 3 personeelsleden. We hebben de eerste twee jaar naar
tevredenheid op deze manier mogen samenwerken.
In verband met een geleidelijke in- en uitstroom van GMR-leden, hebben we een
gefaseerde planning van aftreden/herverkiezing. Na dit tweede jaar stelt Cor
Hoogesteger zich herkiesbaar voor een nieuwe periode als GMR-lid.
Via dit bericht wil ik jullie hiervan op de hoogte stellen en jullie de gelegenheid
geven om jezelf aan te melden als GMR-lid.
Als ouders zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de GMR volgen er
verkiezingen.
Aanmelden kan tot 20 juli.
Met vriendelijke groet,
Ruben Jobsen, Voorzitter GMR Alpha Scholengroep
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Nieuwe baan
Jozalien Vroonland is een bekend gezicht op ’t Honk als één van de vaste schoonmaaksters. We zijn heel blij dat zij de nieuwe baan als conciërge heeft aangenomen. Zij stelt zich zelf aan u voor:
Even voorstellen:
Velen van u zullen mij al kennen, maar voor wie mij nog niet kent, zal ik in het kort
iets over mezelf vertellen.
Ik ben Jozalien Vroonland, 31 jaar en getrouwd met Bas. Samen hebben wij een
prachtige dochter van 4 jaar : Manon.
Manon gaat sinds mei naar basisschool de Rank in ’s-Gravenpolder, waar wij ook
wonen.
In maart 2011 ben ik begonnen met mijn werk bij Alpha Scholengroep, als schoonmaakmedewerkster. Ik ben begonnen op basisschool de Prinses Beatrix in Goes
en het grote Honk in Kapelle. In 2012 kreeg ik de OBS Wemeldinge erbij en vanaf
september 2015 ben ik werkzaam zowel op het kleine Honk als op het grote Honk.
Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier. Vooral de sociale contacten met de
kinderen en de leerkrachten vind ik erg leuk en belangrijk! Dit zal hopelijk alleen
nog maar meer worden, want vanaf 1 augustus zal ik beginnen met mijn nieuwe
functie als Conciërge op ’t Saamdeel!! Een hele andere functie dan die ik nu heb,
maar een hele mooie uitdaging, die ik met beide handen aanpak!
Ik heb er ontzettend veel zin in, zal nog veel moeten leren, maar daarvoor zijn we
er met en voor elkaar!
Tot ziens op ’t Saamdeel!

Hulpouders bedankt!
Dit schooljaar hadden we niet zonder alle ouderhulp gekund, het is echt heel bijzonder hoe betrokken jullie als ouders zijn geweest bij allerlei activiteiten. Enorm
bedankt. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een bon. Tegen inlevering hiervan
ontvangt u bij Rozenkwekerij Otte een speciaal gemaakt “Dank-je-wel-boeketje”.
Met dank aan de familie Otte voor hun medewerking!

Bon voor het ophalen van uw Dank-je-wel-boeketje
Naam kind :
Groep
:
Hartelijk dank voor uw hulp afgelopen schooljaar!!
(Afhalen bij Rozenkwekerij Otte van 19 juli t/m 6 augustus 2016).
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Van harte gefeliciteerd!
In de periode tot aan de volgende nieuwsbrief zijn jarig:





Juf Petra (20 augustus)
Juf Annemiek (11 september
Juf Jeannette (23 september)
Juf Rieneke (25 september)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Jezus en meervoudige intelligenties
Ieder mens is anders, qua uiterlijk en innerlijk. Maar ook anders op de manier
waarop iemand intelligent zijn. Je kan taalknap, rekenknap, beeldknap, beweegknap, natuurknap, zelfknap, samenknap of muziekknap zijn. Iets heel goed kunnen en iets anders weer wat minder. Alle talenten zijn waardevol en proberen we
te ontwikkelen en te gebruiken op school. Maar zien we dat ook in de Bijbel?
We hebben geluisterd en gekeken naar gelijkenissen van Jezus. Bij uitstek een
manier om een boodschap over te brengen door het oproepen van beelden. Ook
Jezus houdt rekening met beeldknappe mensen. Neem de gelijkenis van de zaaier. Je hoeft je ogen maar te sluiten bij dit verhaal en je ziet de boer zaaien. Voor
natuurknappe kinderen en beeldknappe kinderen dé manier om iets te leren.
Wanneer je goed kijkt, zie je dat God in de Bijbel op veel verschillende manieren
Zijn Liefde voor ons laat zien. In de gelijkenis van de talenten mogen we leren,
dat we onze talenten moeten gebruiken. Dat is een duidelijke boodschap die we
graag in de praktijk brengen.
Groep 6 cbs ‘t Honk

Aanleveren kopij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29 september a.s. Kopij
aanleveren voor maandag 26 september 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.

