Nieuwsbrief Het Element
mei 2022
Beste ouders/verzorgers,
De meivakantie staat voor de deur.
Vandaag sluiten we af met de Koningsspelen.
De kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.
Fijne vakantie!
Namens team Het Element,
Chantal Oude Elferink,
Directeur

Element GO
Na de meivakantie (vanaf 16 mei) gaan we verder met de Element GO activiteiten. Deze periode loopt tot aan
de zomervakantie. De middagen duren tot 16.30 uur.
Het precieze programma zullen wij u in de week na de meivakantie laten weten.
U krijgt dan weer een brief met een strook waarmee u uw kind kunt opgeven.
Ouderbijdrage (herhaling)
Wij herinneren u nogmaals aan ons verzoek om de ouderbijdrage te betalen.
De kosten zijn ook in het schooljaar 2021-2022: € 20,- per kind. De ouderraad beheert het geld.
Het bankrekeningnummer is: Ouderraad Het Element NL 63 RABO 0335 056903. Gespreide betaling is
mogelijk.
Hapjes Feest op 11 mei
We vieren allerlei feesten op school waaronder Sinterklaas, zomerfeest en Koningsspelen. Vorig jaar hebben
wij met het gehele team, de OR en een aantal ouders besloten om daar een feest aan toe te voegen: namelijk
het hapjesfeest. In de aankomende meivakantie vieren veel van onze kinderen thuis het Suikerfeest. Om aan
deze feestelijke dag tegemoet te komen, organiseren wij woensdag 11 mei het hapjesfeest. Natuurlijk is dit
feest niet compleet zonder lekkere hapjes.
Wij vragen aan alle ouders die het leuk vinden om iets lekkers mee te brengen naar school. Dat kunnen
traditionele hapjes zijn, maar alles is welkom. Bij elke klas hangt een inschrijfformulier waar je de hapjes kunt
opschrijven. Ongeveer 10 porties is voldoende. Als iedereen iets maakt is er meer dan genoeg!
De hapjes mogen 's morgens met de kinderen mee naar binnen.
17 en 25 mei studiedag
17 mei is de Archipeldag voor alle scholen en 25 mei leren we als team weer een hoop bij om ons onderwijs
nog beter te maken.
Parro
Parro is de communicatie app voor ouders en school. Na de meivakantie starten we stapsgewijs met het
invoeren van Parro. Het is de bedoeling dat we in het nieuwe schooljaar volledig werken (communiceren) met
Parro. Dat betekent dat groepsapps en apps naar privé telefoons komen te vervallen. Wij helpen u om de app
te installeren in het geval het niet lukt. Na de meivakantie volgt de instructie.
Nieuws vanuit Unit A
Jeelo “zorgen voor dieren”
Tijdens het nieuwe Jeelo thema gaan wij veel leren over zorgen voor dieren. Wij gaan met alle kinderen van
unit A een bezoek brengen aan kinderboerderij de Klepperhoeve in Middelburg. Meer informatie hierover volgt
nog.
Ook gaan wij in de klas zorgen voor dieren en veel leren over dieren in de Lente.
Kleuterconcert
13 april was er weer een kleuterconcert in de hal waarbij de ouders konden komen kijken. De kinderen
hebben uitbundig gezongen, muziek gemaakt en gedanst. Het was weer een genietmomentje voor een ieder!
Het volgende concert is op maandag 23 mei van 14.00 - 14.20 uur. Ook dan bent u van harte welkom!
Doedag
Op 20 april hebben we een gezellige lente doedag gehad. We hebben kuikens
lieveheersbeestjes
, een lente bingo gedaan en heerlijk buiten gespeeld.
Het was een geslaagde ochtend.

🐞

🐥geknutseld,

Schoolreis
Op vrijdag 3 juni gaat Unit A op school naar Bambini in Vlissingen. Wij kunnen die dag lekker spelen,klimmen
en klauteren. Wij zoeken die dag nog ouders die kinderen kunnen brengen en/of halen met de auto. Wij
hebben er heel veel zin in! Meer info volgt nog.
Nieuws vanuit Unit B
Na de meivakantie
De kinderen van groep 3 gaan al bijna naar groep 4!!! Om alvast te oefenen voor groep 4 is de inloop daarom
na de meivakantie zonder ouders.
Schoolreis op maandag 21 juni
Op maandag 21 juni gaat Unit B op schoolreis naar de bioscoop om een gezellige film te kijken en daarna
zullen we vertrekken naar Bambini om een de hele middag te spelen. Wij zoeken voor deze dag nog ouders
die de kinderen kunnen brengen en/of halen op de heen- en terugweg met de auto. Mocht u kunnen en willen
rijden, dan kunt u dat doorgeven aan juf Renske. Meer informatie volgt nog in een aparte brief na de
meivakantie.
Jeelo “zorgen voor dieren”
Dieren zijn overal om ons heen. In de tuin, sloot, park of op een boerderij. In Nederland zijn er zelfs meer
huisdieren dan mensen. Mensen beleven veel plezier aan huisdieren en worden daar gelukkig van. Maar er is
ook een keerzijde. De asiels zitten vol. Bij het zorgen voor een dier komt namelijk meer kijken dan je denkt.

Het doel van dit project is dat kinderen leren over de rol van dieren in de natuur en op de boerderij. Zij gaan
zelf zorgen voor dieren om te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo worden kinderen zich ervan
bewust dat we goed moeten zorgen voor dieren en dat wij daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.
Circus Clinic
In plaats van een gewone gymles, hadden de groepen 3, 4 en 5 een
circus clinic.
Tijdens de les van juf Megan was er een echte circusartiest in de
gymzaal. Hij had allerlei spullen meegenomen om zelf te oefenen.
Ze konden borden draaien, diabolo oefenen en jongleren. Ook heeft
de artiest een act met de diabolo laten zien. Ontzettend knap.
Aan het einde van de les mochten alle kinderen hun show opvoeren.
Super stoer!

Bezoek bibliobus
Op maandag hadden wij een uitje gepland staan. We mochten met de hele
middenbouw een bezoekje brengen aan de bibliobus.
Eenmalig stond de bus in Dauwendaele. We mochten even kijken in de boeken en
kregen informatie over het lenen van boeken in de bibliotheek.
Voor sommige kinderen was dit al bekend, maar niet voor allemaal. We hebben
veel interessante boeken kunnen bekijken.
Boeken lenen bij de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Voor meer
informatie of een biebpas aanvragen: https://www.dezb.nl/.
Ook kunt u altijd bij de bibliotheek binnen stappen. Zij helpen dan verder.
De kinderen waren erg enthousiast en wilde het liefst al allemaal boeken
meenemen.

Nieuws vanuit Unit C
Jeelo ‘Zorgen voor dieren’
Aankomend project gaat over dieren. In Unit C gaan we leren over verschillende dieren met een bijzondere
levensloop (kikkers, vlinders en kippen). Daarnaast leren we over verschillende onderdelen van het dierenrijk.
Als afsluiting maken de leerlingen een presentatie over dieren.
Het oude project (omgaan met geld) is afgesloten. De lege flessenactie voor onze schoolreis naar de Efteling
loopt nog wel door. Alle lege flessen mogen dus nog de hele maand mei mee naar school!
Schoolvoetbal
Op 6 en 13 april was het schoolvoetbaltoernooi voor de jongens en meiden van groep ⅞. Als eerste waren de
jongens aan de beurt. Zij hadden pech met het weer, want het was koud en nat op het veld. Ondanks deze
omstandigheden hebben de jongens hard hun best gedaan. Van vier wedstrijden hebben ze er twee gewonnen
en twee gelijk gespeeld. Uiteindelijk zijn ze tweede geworden in de poule.
De meiden hadden het beter getroffen met het weer. Zij hebben zes wedstrijden gespeeld: twee verloren en
vier gewonnen. Zij zijn uiteindelijk derde geworden in de poule.
Zowel onze jongens als meiden hebben een leuke en gezellige middag gehad. Ze hebben hard hun best
gedaan en we zijn trots op het resultaat. Goed gedaan!
Uitslag IEP toets
Op woensdag 20 en donderdag 21 april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP toets gemaakt. In de week
van 16 mei (week 20) wordt de uitslag bekend gemaakt. U ontvangt van ons een map met hierin de IEP
uitslag van uw kind. Als het advies van de IEP toets lager uitkomt dan het advies van school, of een half
niveau hoger, blijft het advies van school staan. Als uw kind een heel niveau hoger scoort, gaan we met u en
uw kind in gesprek. We bespreken dan opnieuw het advies.

Volg ons ook op Facebook: Archipelschool Het Element
Volg ons ook op Instagram: Archipelschool Het Element

Wij wensen u een fijne:
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Op maandag 5 september begint de school weer!

