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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt weer een volle nieuwsbrief.
Nog 3 drukke- en gezellige weken en dan kunnen we gaan genieten van de zomervakantie.
Volgend schooljaar starten we fris op maandag 5 september.
Voor de vakantie ontvangt u per mail de schoolgids 22- 23.
Aan alle ouders en vrijwilligers die zich ook dit jaar op allerlei manieren hebben ingezet om het
schooljaar tot een succes te maken: SUPER BEDANKT! waar zouden we zijn zonder uw inzet.
Namens team Het Element,
Chantal Oude Elferink,
Directeur
Uitslag IEP eindtoets
Trots zijn we op alle leerlingen van groep 8 die na de vakantie uitstromen naar het voortgezet
onderwijs.
Extra trots zijn we op onze eindscore die ook dit schooljaar (net als vorig jaar) boven het landelijk
gemiddelde ligt.
Element GO
We starten weer in het nieuwe schooljaar met een heel mooi programma.
Na de zomervakantie krijgt u hier bericht over.

IVO en GVO volgend schooljaar
U kunt uw kind nog opgeven voor Godsdienst vormingsonderwijs of Islamitisch vormingsonderwijs
1 x per week: Dit kunt u aangeven bij de leerkracht tot aan vrijdag 8 juli.
Schoolreizen Het Element gesponsord door Kiwanis Walcheren

Onder het motto: "Serving the Children of the World" streven de Kiwanis clubs naar de uitvoering
van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben bij Kiwanis
van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden
aan het motto invulling geven zijn: 'Fun, Friendship and Fundraising'.
Met dit motto in het hoofd hebben zij de schoolreizen, na het wegvallen van de bijdrage van
Stichting Leergeld, gesponsord. Hier zijn we heel blij mee.

Wij zeggen namens team en leerlingen van Het Element : “Kiwanis: HARTELIJK BEDANKT!”

Schoolfotograaf
Dinsdag 28 juni kwam de fotograaf bij ons op school langs. De verwachting van de fotograaf is dat
alle foto’s voor de zomervakantie besteld en geleverd kunnen worden. We hopen dat dit gaat
lukken!
Parro
Wij werken vanaf 1 juni met Parro. U heeft hier al bericht over gekregen.
Heeft u de parro app al op de telefoon geïnstalleerd? Heeft u hulp nodig, laat het weten.
Bij de start van het nieuwe schooljaar werken wij alleen nog met Parro. Groepsapps komen dan te
vervallen.
Dit zeggen ouders over Parro:

Zomerfeest
Woensdag 6 juli is ons jaarlijks zomerfeest. Dit jaar zal dit een vossenjacht zijn. Op deze dag zullen
de leerlingen uit groep 8 zich als vos verstoppen in de wijk. Aan de leerlingen van groep
1 t/m
7 de taak om ze te zoeken! We duimen voor een zonnige, mooie en gezellige dag.
Meester- en juffenfeest
Donderdag 21 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Deze dag sluiten we af met het
meester- en juffenfeest & het bekende Element filmfestival. De leerlingen van Unit A zijn deze dag
om 12.00 uur klaar. Voor Unit B & C begint de zomervakantie vanaf 14.30 uur.
Studiedag
Vrijdag 22 juli zijn alle leerlingen van het Element vrij in verband met een studiedag.
Dit is de laatste dag voor de zomervakantie.
Nieuws vanuit Unit A
Nieuwe leerling
Norah de Vos wordt 13 juli 4 jaar. Op woensdag 8 juli komt Norah voor het eerst wennen in groep
½ vlinders. Welkom bij ons in de klas!
Jeelo tot aan de vakantie
Tot aan de zomervakantie werken wij in unit A over mijn omgeving en over op reis gaan. In de klas
hebben wij een tent waar wij kunnen kamperen, ook is er een ijscokraam waar wij heerlijke ijsjes
kunnen eten, dat is smullen in de klas! wij zijn nu druk bezig met het knutselen van huizen en
tenten.
Jeelo na de vakantie
Na de vakantie gaan wij aan de slag met het thema goed van start en Kleurenmonster gaat naar
school. Zo kunnen alle kinderen goed aan de nieuwe klas wennen en leren wij de afspraken die wij
op school hebben goed. De juffen hebben er al zin in!

Meester- en juffenfeest Unit A
Donderdag 21 juli is het tijd voor het meester- en juffenfeest. De leerlingen van unit A mogen deze
dag in verkleedkleren of in hun pyjama naar school komen. Natuurlijk doen de juffen ook mee! de
meester- en juffendag duurt tot 12:00. Om 12:00 kunnen alle kinderen uit unit A worden
opgehaald, hierna is het tijd voor vakantie!
Nieuws vanuit Unit B
Voorstelling Onderstroom
Bolo geeft een denderende circus show! Bolo gaat je laten zien hoe je op een bal kan lopen, hoe
moeilijk het is om op een fiets met 1 wiel te fietsen, hoe gaaf het is om een diabolo in de lucht te
houden en Bolo gaat misschien ook nog een beetje goochelen. In de show staan de kinderen
centraal, er wordt geïmproviseerd en gelachen onder het motto niets moet, alles mag. Op
maandag 4 juli is het optreden bij ons op school.

Schoolreis
Wat een geweldige schoolreis heeft Unit B gehad. We zijn eerst naar de bioscoop geweest in
Vlissingen. Daar keken we naar de film ‘Sing 2’. Toen we de bioscoop uitliepen stond daar de
zonnetrein klaar om ons naar Bambini te rijden. We maakte nog een rondje over de Boulevard en
zagen daar de zee en het strand! Eenmaal aangekomen bij Bambini aten we heerlijke frietjes als
lunch en konden we nog uren klimmen en klauteren. Het was een zeer geslaagde, gezellige dag!

Meester- en juffenfeest Unit B
Donderdag 21 juli is het tijd voor het meester- en juffenfeest. De leerlingen van Unit B mogen deze
dag in verkleedkleren of in hun pyjama naar school komen. Natuurlijk doen de juffen ook mee!
Rapportgesprekken
In week 28 van maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juli vinden de rapportgesprekken weer plaats. U
kunt zich hiervoor inschrijven. De inschrijflijst hangen op de deur van groep 3/5 en groep 4.
Nieuws vanuit Unit C
Groep 8 is bezig aan de laatste dagen van hun basisschooltijd. Nog even en dan maken ze hun
debuut in het voortgezet onderwijs. De leerlingen oefenen regelmatig voor hun officiële
afscheidsmoment op dinsdagavond 19 juli, deze avond is alleen toegankelijk voor genodigden.
Jeelo
Onze eigen omgeving staat centraal tijdens dit laatste jeelo-thema van het schooljaar. De kinderen
leren over het ontstaan van steden en dorpen, de inrichting ervan en welke voorzieningen er zijn.
Ook doen ze onderzoek naar verschillende aspecten van (de gemeente) Middelburg.
Schoolreis
Eindelijk was het dan zover. Met z’n allen naar de Efteling. De leerlingen hebben een onvergetelijke
dag beleefd, attracties als “De Baron” en de “Villa Volta” waren de moeite waard om voor in de rij
te staan. Soms was het druk, soms werd het nat, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.
Kortom: Een geslaagde dag!!

Meester- en juffenfeest Unit C
Donderdag 21 juli is het tijd voor een gezellige laatste schooldag van het schooljaar voor groep 6
en 7, we vieren die dag ook het meester- en juffenfeest.

Volg ons ook op Facebook: Archipelschool Het Element
Volg ons ook op Instagram: Archipelschool Het Element
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Op maandag 5 september begint de school weer!

