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Belangrijke data
Vrije dagen:
5 dec middag

Sinterklaas vanaf 12.00 uur vrij

21 dec middag

Kerstviering vanaf 12.00 uur vrij

24 dec t/m 4 jan

Kerstvakantie

7 januari

Studiedag leerlingen vrij

feestelijke manier geleerd hoe belangrijk goed
ontbijten is en wat je ‘s ochtends het best kunt eten.
Wat er bij het schoolontbijt op tafel lag, was een
voorbeeld van een gezond en lekker ontbijt.
Er was veel variatie in zoet en hartig brood, beleg,
zuivel, groente, fruit en thee. We kunnen terugkijken
op een gezellige en geslaagde ochtend.

Activiteiten:
19 november
5 december

Schoen zetten
Sinterklaasviering

21 december

Kerstviering

28 t/m 31 jan

Rapportbesprekingen

Afscheid juf Marije
Juf Marije uit de groep van de Parelduikers heeft de
week voorafgaand aan de herfstvakantie afscheid
van ons genomen. Wij willen haar bedanken voor
haar inzet.

Jeelo
Maandag 5 november is jeugdagent Jacques van
IJzeren bij ons op school geweest. Hij heeft in alle
klassen een half uurtje verteld over zijn beroep.
Kinderen konden vragen aan hem stellen en hij heeft
uitleg gegeven over alle attributen die bij zijn
uitrusting horen. De agent heeft uitgelegd hoe hij
mensen in zijn beroep in verschillende situaties helpt.
Het was een leuke opening van ons
nieuwe Jeelo thema “Veilig helpen”. Onderaan deze
nieuwbrief kunt u meer informatie vinden over dit
thema.

Algemene informatieavond

Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar hebben wij weer mee gedaan met het
nationaal schoolontbijt. Deze dag werden de
leerlingen voor één keer zonder ontbijt naar school
gestuurd. Alle kinderen konden aanschuiven voor
een gezond ontbijt en voor een leuke les over de
beste start van de dag. De leerlingen hebben op een

Dinsdag 30 oktober was er op Keurhove een
algemene informatieavond. Tijdens het algemene
gedeelte van deze avond kregen de ouders
informatie over het belang van goed kunnen
zwemmen. Dit omdat de leerlingen van onze school
mee hebben gedaan aan de zwemcheck. Daarna
konden zij een kijkje nemen in de klas van hun
kind/pupil, waar verteld werd over onze manier van
werken en hoe een dag op school eruit ziet. Wij
willen de ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor hun
aanwezigheid.
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Deelraad

Sinterklaasviering

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat er
een vacature was in de Deelraad voor een lid van de
oudergeleding. Wij zijn erg blij dat deze ingevuld
wordt door Katje Wallaart, moeder van Rafael uit de
IJsvogels. De Deelraad is nu weer compleet. De
overige leden zijn Nicole Huiskamp, moeder van Seb
uit de Kwikstaarten, juf Elly van de Kwikstaarten en
juf Lydie van de Parelduikers. Zijn er zaken die u wilt
bespreken met één van de leden, neem dan contact
op met juf Elly of juf Lydie.

Op zaterdag 17 november komt de Sint aan in ons
land. Alle kinderen mogen daarom op maandag 19
november hun schoen zetten op school. Op 5
december zal het groot feest zijn, de Sint en zijn
Pieten komen dan langs om aan alle klassen een
bezoekje te brengen. De Kolibries en Kwikstaarten
zullen op 5 december surprises geven aan elkaar. Zij
krijgen hierover binnenkort een brief mee naar huis.
De andere groepen krijgen een verrassing van de
Sint in hun eigen klas. In verband met Sinterklaas zijn
alle kinderen op 5 december om 12:00 uit.

Opfris zwemmen
Alle leerlingen met een A en B zwemdiploma hebben
mee kunnen doen met de zwemcheck. De
zweminstructeurs van het Vrijburgbad hebben per
kind gekeken of de zwemvaardigheden nog
voldoende aanwezig zijn, om in geval van nood “te
overleven” in het water. Uit onderzoek is namelijk
gebleken, dat als kinderen niet of te weinig (echt)
zwemmen, het zwemmen verleerd kan worden.
Dit bleek het geval bij zo’n 15 leerlingen van onze
school. Zonder extra oefening is ondiep water
gevaarlijk voor hen.
Als Keurhove zijn wij heel blij, dat deze leerlingen
gratis en onder schooltijd hun zwemvaardigheid
weer kunnen opbouwen. Met dank aan de gemeente
Middelburg die dit wil financieren.
Het Vrijburgbad zet op vrijdag twee extra
zweminstructeurs hiervoor in.
Vanaf 16 november mogen de leerlingen, die extra
zwemoefening nodig hebben elke vrijdagmiddag
mee naar het zwembad, tot zij weer “zwemveilig”
zijn.
De leerkracht van de kinderen die hiervoor in
aanmerking komen, zal de ouder(s)/verzorger(s)
hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
Natuurlijk is het belangrijk dat deze leerlingen op
vrijdag hun zwemspullen meenemen.

Kerstviering
Vrijdag 21 december vieren het Kerstfeest. We
zullen de dag starten met een gezamenlijk ontbijt
gevolgd door een activiteit. De kinderen zijn om
12:00 uur vrij.

Rapportgesprekken
In de week van 28 t/m 31 januari vinden in alle
groepen de rapportgesprekken plaats. In de week
van 7 t/m 11 januari zult u een brief via de post
ontvangen, waarin u aan kunt geven welke dag en
tijd u het meest schikt. Wilt u deze brief dan ingevuld
weer mee geven aan uw kind/pupil naar school? De
leerkrachten proberen bij de planning van de
gesprekken zo veel mogelijk rekening te houden met
uw voorkeur. We hopen u allen te ontmoeten in deze
week!
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Jeelo project: Veilig helpen
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