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Vrijdag 22 april 2022 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat vliegt de tijd! Vandaag sluiten we deze periode alweer af met de koningsspelen. We maken er een 
gezellige dag van met sportieve activiteiten en spelletjes. Daarna kan iedereen genieten van de meivakantie 
en zien we de kinderen maandag 9 mei graag weer terug op school.  
 
 
Betrokken ouders gevraagd om mee te denken met het samenwerkingsverband.  
Onderstaand bericht heb ik van het samenwerkingsverband ontvangen. Ik breng het graag bij jullie onder 
de aandacht:  

Beste ouders/verzorgers, 
 

Samen met de basisscholen in Walcheren en de Oosterschelderegio verzorgt Samenwerkingsverband Kind 
op 1 de ondersteuning in het kader van passend onderwijs.  Ouders spelen bij het vormgeven aan passend 
onderwijs van hun kind een belangrijke rol. Jullie hebben dit met jullie zoon/dochter hopelijk mogen ervaren. 
Op dit moment is Kind op 1 in opdracht van het ministerie bezig met het inrichten van een oudersteunpunt. 

Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen en behoeften van ouders, zijn zij op zoek naar ouders die op 
vrijwillige basis deel willen nemen aan een bijeenkomst op11 mei  van 19.30 tot 21.00 uur over dit thema. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Welkom door Madeleine Weij, directeur Samenwerkingsverband Kind op 1 
• Uitwisselen van ervaringen van ouders met Kind op 1 
• Feedback van ouders op de bestaande communicatie 
• Afsluiting – behoeften in de toekomst 

Er is geen voorbereiding voor nodig. 
We komen bijeen op het kantoor van Kind op 1: Deestraat 3 in 's-Heer Arendskerke 

Ik denk dat jullie bijdrage heel waardevol is en ben benieuwd of jullie willen deelnemen. Als je 
geïnteresseerd bent, laat het me dan weten.  Ik stuur jullie gegevens dan door naar Madeleine en zij nodigt 
je verder uit. 

Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
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LUIZENCONTROLE 
In de eerste week na de vakantie (9 – 13 mei) is er een luizencontrole op school.  
Voor de controle zijn we nog op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers. Mocht je hierbij willen helpen, geef dit dan 
aan bij juf Suzanne. Alvast bedankt! 
 
 

 

 
VERJAARDAGEN  
4 mei: Aiden 
10 mei: Carmen 
10 mei: Thijn 
11 mei: Nimme 
 

 

 
OP DE KALENDER 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:   Meivakantie 
Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei:  Hemelvaart, vrij 
Maandag 6 juni:    Pinksteren, vrij 
 

 

 
 


