Schoolnieuwsbrief 10
30 juni 2022

Agenda
donderdag 7 juli
donderdag 14 juli
maandag 18 juli, 15.15 uur
dinsdag 19 juli
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli
vrijdag 22 juli
maandag 5 september

Studiedag, de school is gesloten
Eindmusical groep 8
ColumBus en Boekenfiets
Eindfeest/ afscheid juf Elly.
Afscheid groep 8 + ouders en
De Nacht van groep 8 (overnachting in school)
Groep 8 heeft zomervakantie vanaf vandaag
Start Zomervakantie start al om 12.00 uur!
De school gaat weer beginnen!!!!!

Eindfeest
Op dinsdag 19 juli vieren wij met alle kinderen van de hele school het eindfeest en het afscheid van juf Elly.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen gaat Juf Elly per 1 augustus met pensioen en dat wil zij graag met alle
kinderen van de hele school vieren. Omdat het programma voor de kinderen van groep 8 al best een beetje vol
zit is er voor gekozen om de feestelijkheden een beetje te combineren en niet op Elly’s laatste werkdag te
houden, want dan heeft groep 8 al vakantie.

De dag gaat beginnen met een leuke vossenjacht, waarvoor we nog altijd vossen zoeken!
(mensen, die verkleed zijn of die met vreemde activiteiten bezig zijn ) in de wijk (in dit geval Rosenburg).

Zij moeten door groepjes kinderen gezocht worden. Bij deze vossen krijgen de kinderen letters, die hen de
volgende opdracht geven.
Dit onderdeel is een presentje van juf Elly en dus nog even geheim, maar het gaat vast en zeker een leuke dag
worden.

Heeft u een 1½ uur de tijd op 19 juli geef u dan op bij de leerkracht van uw kind.

Formatie/vertrek mensen etc.
Net toen we dachten de formatie vroeg rond te hebben, ging het toch weer iets anders. Juf Birgit gaat per
volgend schooljaar op de Stroming werken. Zij zal zelf hieronder de motivatie voor haar keuze geven. Uiteraard
wensen wij haar allen veel succes en plezier toe op haar nieuwe school. En bij deze bedanken we haar voor
haar inzet en collegialiteit de afgelopen jaren.

Juf Birgit
De afgelopen drie jaar heb ik met heel veel plezier op de Omnibus gewerkt.
Ik heb veel geleerd en wat heb ik ontzettend genoten van het contact met u en uw kinderen. Ook heb ik altijd
prettig samengewerkt met alle andere juffen en meesters van de school.
Nu ga ik een nieuwe uitdaging aan in groep 3 van de Stroming in Middelburg.
Dank u wel dat u uw kinderen aan mij heeft toevertrouwd, en ik een stukje heb mogen meelopen in hun
ontwikkeling.
De volgende leerkrachten staan dus voor de groepen:
Groep

Leerkracht

maandag

1/2

Amanda Meijers

1/2

Nog niet bekend

x

3/4

Natascha Paelinck

x

3/4

Yordi Wieland

5/6

Elfriede van Laere

5/6

Yordi Wieland

7/8

Ralf Eversdijk
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x
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donderdag

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vrijdag

x
x
x
x

x

Ander personeel van de Omnibus:
Schakelklas en R.T.

Esmee Brasser

x

x

Onderwijsassistent

David Smids

x

x

Onderwijsassistent

Gayito Joval

x

x

IB

Pauline Stelwagen

x

x

Administratie

Lijda Den Toonder

Conciërge

Etiënne Brandts

x

x
x

x middag

x middag

OR en MR leden gezocht (herhaling)
OR: Vindt u het leuk om evenementen te helpen organiseren op school (Sinterklaasfeest, Kerstfeest en bijv.
Afscheid groep 8)? Dan is lid worden van de Ouderraad vast iets voor u!
Hoeveel tijd gaat dit van u vragen? Moet je dan elk feest helpen? Zomaar vragen, die bij u kunnen leven.
De ouderraad komt zo ongeveer 6x bij elkaar om in een vergadering van ongeveer 1 a 11/2 uur te bespreken
welke activiteiten op het programma staan en wat daarvoor moet gebeuren. Dit overleg is meestal ‘s avonds.
De activiteiten worden vaak verdeeld onder de leden, zodat 2 personen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde
activiteit, waarbij ze zoveel andere OR leden of mensen buiten de OR kunnen vragen als nodig is.
In de OR zitten ook 2 teamleden.

Het zou heel fijn zijn, wanneer uit elke groep enkele ouders deze taak op zich zouden willen nemen.
U kunt uw belangstelling doorgeven bij de leerkracht van uw kind of via de e-mail: omnibus@archipelscholen.nl

MR: Lijkt het u wat om mee te praten over het beleid van de school? Dan is de MR wellicht een mooie kans
daarvoor.
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).
Hierin zit een afvaardiging van onderwijzend personeel en ouders.
Het fijne aan lid zijn van de MR is dat je een positieve bijdrage kan leveren aan de gang van zaken op school en
daarover kan meepraten en in sommige gevallen beslissen!
De MR overlegt ongeveer 6x per jaar met elkaar en de directie van de school, over schoolbeleid en belangrijke
schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode,
verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en
ouderparticipatie.
Na dit schooljaar zal één MR-lid van de oudergeleding afscheid nemen.
Carla van den Berg neemt namens de ouders al zitting in de MR.
Namens het personeel zitten juf Elfriede, meester Ralf en meester Yordi in de MR.
Wij zijn daarom voor komend schooljaar op zoek naar 2 nieuwe leden (ouders).
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar; ralfeversdijk@archipelscholen.nl
Wellicht tot ziens!
Carla, Elfriede, Yordi en Ralf

Schoolreizen
Schoolreis groepen 1 en 2
Vandaag, donderdag 30 juni zijn we met groep 1/2 naar Five Star Farm in Kamperland geweest.
Een binnenspeeltuin, buitenspeeltuin, skelters en dieren, het kon niet op!
Ook kregen we een tafel vol met friet en snacks, en een ijsje achteraf.
Heel veel dank aan alle ouders die hebben gereden en samen met ons hebben genoten, voor herhaling
vatbaar!

Schoolreis groepen 3, 4, 5 en 6.
U heeft het vast al gezien op onze facebook pagina:
We hebben een heerlijke dag gehad bij Berkenhof’s
Tropical Zoo. Het weer was fantastisch, de sfeer was
heel gezellig en sommige kinderen waren zelfs heel
stoer! Ze gingen zonder enig bezwaar met een slang
om hun nek hangend op de foto!
Wat een pret hebben we gehad.

Schoolreis groepen 7 en 8
Kanoa
Dinsdag 28 juni zijn we met groep 7 en 8 wezen sporten bij Kanoa. Na een fietstocht van 1,5 uur hebben we
drie activiteiten gedaan: archery tag (een boogschietspel), een hindernissenparcours boven het water en een
kanotocht. Bij terugkomst stond er een, door onze OR, prima verzorgde maaltijd klaar. Het was een topdag!

De Parel
In dezelfde week als Kanoa, namelijk donderdag 30 juni hadden we nog een klassenuitje; De Parel in Domburg.
Hier hebben we heerlijk met zijn allen gezwommen. Op de terugweg hebben we met zijn allen frietjes gegeten.
Ondanks dat we de fietstochten niet droog hebben gehouden, was dit een topdag!

Afscheid groep 8
Onze twaalf groep 8 leerlingen gaan volgend schooljaar een belangrijke stap in hun toekomst zetten en gaan na
acht jaar basisschool naar een andere school.
Van onze leerlingen gaan er 5 naar CSW en 7 leerlingen gaan naar Scheldemond, allemaal in Vlissingen.
9 leerlingen gaan naar een mavo of een m@vo (gemengd vmbo k/tl).
1 leerling gaat naar een havo klas.
1 leerling gaat naar een havo/ vwo klas en 1 leerling gaat naar het vmbo b/k.
Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen en wensen ze heel veel succes en plezier toe op hun nieuwe school.
Jullie zijn altijd op De Omnibus welkom om te vertellen hoe het met jullie gaat!
Slavernij herdenking
Vrijdag 1 juli is de dag dat de Slavernij wordt herdacht en Keti Koti wordt gevierd. Onze groep 7/8 was één van
de drie klassen van Zeeland die de officiële plechtigheid mochten bijwonen. Deze vond plaats in de Abdij en bij

het slavernijmonument in Middelburg. Enkele leerlingen mochten zelf een krans leggen en de vlag hijsen. Ter
plaatse luisterden we naar enkele toespraken. Daarna verhuisden we naar Mini Mundi, waar we mini-kransjes
bij het mini-slavernijmonument mochten leggen. Het was een grote eer en een leerzame dag!

Musical
Langzaamaan zitten de teksten erin, hebben we geleerd hoe we moeten acteren en kennen we de liedjes en de
danspasjes die erbij horen. Tijd om het decor van het podium in de hal op te bouwen en onze kostuums uit te
zoeken.
Kortom we zijn steeds meer klaar voor de Eindmusical ‘Soap in de Soep’, deze zullen we op donderdag 14 juli
opvoeren in de hal van onze school. Hier kijken we enorm naar uit en is een mooie manier om afscheid te
nemen van onze groep 8.
Van deze topklas en hun ouders, nemen we woensdag 20 juli officieel afscheid en zullen ze een laatste keer op
school zijn, tijdens “De Nacht van groep 8”, waarin ze in de school zullen overnachten.

Post
Bouw een (pret) park
Wijkvereniging bossenburgh presenteert “Indianenveld” op 28, 29 en 30 juli.
Kijk op de bijgevoegde flyer voor meer informatie.
Goes Bruist
Van 19-28 juli 2022 organiseren wij diverse “bruisende” evenementen voor jong & oud in Goes en omgeving.
Wij organiseren:
- Voetbaldag op maandag 25 juli @v.v. Kloetinge met alles erop en eraan.
- Multigames op dinsdag 26 juli @v.v. Kloetinge met rugby/kickboks/bootcamp/dans en meer.
- Walk & Dance To Fight Cancer op woensdag 27 juli @Goes & Lima Beach voor het goede doel.
Superleuk om als team De Ravenstein aan deel te nemen.
- Jong & Oud, Samen Goud op donderdag 28 juli @Omnium als familiedag met
opa/oma/papa/mama/kinderen.
Zie voor meer info de aparte flyers.

