NIEUWSBRIEF september 2018

Juf Marije (ma-di)

Belangrijke data

m.dekker@respont.nl

Vrije dagen:
12 okt

Studiedag

Kwikstaarten

15 t/m 19 okt

Herfstvakantie

Meester Hicham (ma t/m vrij)
h.jadidi@respont.nl,

Activiteiten:
Week 38

UPP gesprekken

Juf Yvonne (woe-do-vrij)

Week 39

Week van de pauzehap

y.blom@respont.nl

9 okt

Voorlichting schoolverlaters

Juf Elly (ma-di-vrij)

30 okt

Algemene ouderavond

e.noordhoek@respont.nl,

Start schooljaar

Kolibries

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn
alweer voorbij! In deze weken hebben de kinderen
kennisgemaakt met hun leerkrachten en
klasgenoten. In de groepen werd hier extra aandacht
aan besteed door middel van allerlei
kennismakingsspelletjes.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u
altijd contact opnemen met één van de leerkrachten
voor of na schooltijd of via de mail.
Voor de komende tijd staat er weer heel wat op het
programma. Daarover leest u, naast wat praktische
en zakelijke mededelingen, meer in deze
nieuwsbrief.

Meester Ricco (ma t/m vrij)
r.punselie@respont.nl
Meester Patrick (ma t/m do)
p.wildenberg@respont.nl
Juf Suzan (woe-do-vrij)
s.valk@respont.nl
Juf Danielle, gedragsdeskundige (ma-di-do)
d.florizoone@respont.nl
Meester Willem, conciërge (ma t/m vrij)
w.winter@respont.nl

Mailadressen personeel
IJsvogels

Meester Peter, directeur (ma t/m vrij)
p.buuren@respont.nl

Juf Nicole (ma-di-woe-do-vrijdagochtend)

Stagiaires

n.roelse@respont.nl
Juf Corinne (ma-di-woe-vrijdagmiddag)
c.brummelen@respont.nl
Juf Remy (di-do-vrij)
r.sallent@respont.nl

We starten dit schooljaar met twee stagiaires:
Marijke Greijn, studente Pedagogiek, bij juf Danielle
en Cheyenne van der Hee, studente Pedagogiek, bij
de Kwikstaarten.

Toekans
Juf Annemarie (ma t/m vrij)
a.kaaden@respont.nl
Juf Lia (ma-di-vrij)
l.provoost@respont.nl
Juf Eline (woe-do-vrij)
e.verhulst@respont.nl
Parelduikers
Juf Lydie (ma t/m vrij)

Schoolbijdrage
Om binnen onze school leuke activiteiten te kunnen
organiseren, zoals Kerst en Sinterklaas, vragen wij
van de ouders een vrijwillige bijdrage van €40,-. Dit
bedrag kunt u overmaken op IBANnummer
NL75INGB0009 6893 58 t.n.v. SO Keurhove, onder
vermelding van de naam van de leerling en waarvoor
het bedrag bestemd is (ouderbijdrage).
Ouders/verzorgers die dit bedrag niet kunnen missen
kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld:
www.leergeld.nl

l.lueks@respont.nl
Juf Shannon (ma t/m vrij)
s.paluch@respont.nl

Schoolgids
De nieuwe schoolgids voor dit schooljaar is te
downloaden via onze website www.keurhove.nl

1
www.keurhove.nl

keurhove@respont.nl

Facebook: Keurhove Speciaal Onderwijs

SO Keurhove is een onderdeel van

NIEUWSBRIEF september 2018

Gym

Beeldmateriaal

De gymdagen zijn ook dit jaar op maandag,
woensdag en vrijdag. Wilt u er op letten dat uw
kind/pupil op deze dagen zijn/haar gymkleding bij
zich heeft? Gymkleding bestaat uit een korte broek,
een shirt en gymschoenen. De IJsvogels hebben
voorlopig alleen de gymspullen nodig eop maandag.
Eén keer in de maand zal meester Martin van Vooren
vanuit de gemeente Middelburg de gymles
verzorgen.

Tennisclinic
Vrijdag 7 september zullen de Kolibries,
Kwikstaarten, Toekans en Parelduikers meedoen aan
een tennisclinic. De kinderen maken kennis met deze
sport en leren de basisvaardigheden.

Zwemmen
Op de vrijdagmiddag gaan de kinderen die nog geen
A en/of B diploma hebben naar zwemles. Wilt u er op
letten dat uw kind/pupil op deze dag zijn
zwemspullen (zwembroek, badpak en handdoek)
meeneemt? Het zou fijn zijn als uw kind/pupil op
deze dag makkelijke kleding draagt, die hij/zij snel
zelf aan en uit kan doen.

Staking
De gezamenlijke onderwijsvakbonden hebben de
medewerkers van het primair onderwijs (waaronder
ook de scholen voor het speciaal onderwijs vallen)
opgeroepen om opnieuw te staken op woensdag 12
september a.s. Het gaat om een zogenaamde
estafettestaking. De andere provincies zijn in het
voorjaar aan de beurt geweest, nu vindt de staking
plaats in Zeeland (en Zuid-Holland).Onze school
heeft geïnventariseerd welke collega’s gebruik
willen maken van het recht om te staken. Hieruit
blijkt dat geen van de collega’s gebruik wil maken
van het stakingsrecht en daarom zal de school op 12
september open zijn voor alle leerlingen. Alle lessen
gaan op woensdag 12 september dus gewoon door.

Schoolkampen
Bij het verschijnen van de schoolgids waren de data
van de schoolkampen nog niet bekend. Inmiddels
hebben we de Elzenmeet op recreatiepark “ In de
Boogerd” in Burgh-Haamstede weer kunnen
reserveren voor de volgende data:
Parelduikers: Dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni
Kwikstaarten: Maandag 17 juni en dinsdag 18 juni
Kolibries: Maandag 24 juni en dinsdag 25 juni

In het kader van de wet op de privacy hebben wij u
middels een formulier gevraagd aan te geven voor
welke doeleinden het beeldmateriaal dat op school
of tijdens (buitenschoolse) activiteiten is gemaakt
en waarop uw kind te zien is, gebruikt mag worden.
Mocht u het nog niet ingevuld meegegeven hebben
met uw kind/pupil, kunt u hier dan alsnog zorg voor
dragen?

UPP-gesprekken
In week 38 worden de UPP-gesprekken gehouden.
Tijdens deze gesprekken wordt de start van het
schooljaar met ouders/verzorgers besproken en de
planning van het komende schooljaar overlegd.
Hiervoor heeft u een uitnodiging via de post
ontvangen.

Jeelo
Deze week zijn we gestart met de nieuwe methode
voor wereldoriëntatie. De leerlingen ontdekken en
ervaren met deze themalessen dingen die bij de
natuur en maatschappij horen. Het eerste thema
‘Leren voor later’ is geopend met een leuke
beroepenmodeshow voor de hele school. De
komende zes weken zullen we over dit thema
werken. De hele school werkt dus over hetzelfde
thema. De lesstof verschilt per klas. We zijn allemaal
erg enthousiast om de natuur en de maatschappij in
school te halen!

Deelraad
Binnen onze school hebben we een deelraad. Deze
raad bestaat uit twee medewerkers en twee ouders.
Zij vergaderen vier keer per jaar over ontwikkelingen/
veranderingen binnen het onderwijs en/of onze
school. Op dit moment hebben wij in de deelraad
een vacature voor een ouder. Heeft u interesse mail
dit dan naar één van de leden, juf Elly of juf Lydie.

Week van de pauzehap
Ook dit jaar doen wij weer mee met de week van de
pauzehap . In de klassen wordt er in die week
aandacht besteed aan het eten van gezonde
tussendoortjes.

Inzamelen kleine apparaten
Op Keurhove nemen we deel aan diverse inzamel- en
recycle acties. Zo kunt u bij ons op school terecht om
uw lege batterijen in te leveren, maar ook kleine
huishoudelijke apparaten, lege stiften en pennen zijn
van harte welkom. Met het inzamelen hiervan sparen
wij als school punten, die we bijvoorbeeld kunnen
inwisselen voor een geldbedrag of spelmaterialen.
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