maart 2015
We hopen dat jullie allemaal van de carnavalsvakantie hebben genoten! Nu gaan we op naar het
voorjaar. Op school een periode van drukte rondom het tweede rapport en de bijbehorende
oudergesprekken. We ontmoeten u graag in de week van 16 maart tijdens de rapportgesprekken.
Voor onze leerlingen uit groep 8 is deze maand bijzonder spannend, omdat zij zich aan het eind van
de maand in gaan schrijven voor hun nieuwe school. Wij beseffen dat deze keuze af en toe best
lastig zal zijn. Succes daarmee! Ook gaan we op naar Pasen. In de klas zal hier aan hand van de
Trefwoord verhalen bij stilgestaan worden. Voor het team begint een periode van vooruitblikken,
de komende weken hopen we stevige bouwstenen neer te leggen om ons onderwijs van de
toekomst verder vorm te geven. Hiervoor besteden we onder andere de studiedag van 13 maart.
Verder hebben we voor u de belangrijke data weer op een rijtje gezet:
2 maart
Adviesgesprekken groep 8
4 maart
Open/inschrijfochtend (9.00 – 12.00 uur)
Rapporten en werkmappen worden meegegeven
13 maart
Studiedag team – kinderen vrij
16 maart (hele week) Oudergesprekken groep 1 t/m 7
27 maart
Koffieochtend voor ouders

REGELZAKEN & ACTIVITEITEN
OPEN/ INSCHRIJFOCHTE ND
Ter informatie geven wij graag door dat
aanstaande woensdag (4 maart) vanaf 9.00
uur de jaarlijkse open/inschrijfochtend op
onze school is. Ouders en kinderen krijgen dan
de gelegenheid om kennis te maken met onze
school en hun kind eventueel in te schrijven
op onze school. Ook de peuterspeelzaal heeft
deze ochtend een open ochtend.
KOSTEN SCHOOLMATERIA AL
Wij merken dat leerlingen minder zuinig
omgaan met spullen die wij aan het begin van
een schooljaar aan de leerlingen uitdelen dan
wij zouden willen. Hierbij valt te denken aan
o.a. werkschriftjes, linialen, pennen, etc. Bij
het kwijt of stuk raken van deze materialen
zullen we de kosten voortaan in rekening
brengen, zodat leerlingen een idee krijgen
over hoe om te gaan met spullen. In groep 4
krijgt elke leerling een vulpen. Uiteraard krijgt
iedereen daarvoor vullingen indien nodig.
Andere schrijfbenodigdheden die door
kinderen zelf mee naar school worden

genomen zoals Stabilo-vullingen gaan wij niet
langer vanuit school verstrekken.
DEURBEL
We hebben nu geruime tijd de situatie dat
onze voordeur niet meer open staat. Hierdoor
kan niet iedereen zomaar de school binnen
lopen, een goede zaak lijkt ons. Mocht het
onverhoopt wat langer duren voordat de deur
open gedaan wordt, dan willen we u vragen
om even geduld te hebben en niet bij één van
de klassen aan te kloppen. We hopen op uw
begrip, bedankt!
KOFFIEOCHTEND
27 maart aanstaande is er weer een
koffieochtend op onze school. Hier zijn alle
ouders welkom om met juf Els en meneer
Wietse van gedachten te wisselen over
schoolse zaken. Met het oog op de komende
periode van schoolplanontwikkeling, vinden
wij het erg leuk om hier met u eens over te
spreken. Vanaf 8.45 uur bent u welkom!

TER INFORMATIE
’T GUMMEKE, IMMAOL IN DE WOLLEKE!
Net voor de vakantie hebben we een
geweldige carnavalsoptocht door
Steenbergen-Zuid zien gaan, waar alle
leerlingen van de Gummarusschool aan
deelgenomen hebben, super! Er was weer
veel werk van gemaakt om een mooie optocht
te laten zien aan het publiek, dat massaal was
komen kijken. De jury heeft genoten, maar
heeft het wel weer heel moeilijk gehad.
De groepen 1 t/m 4 hebben er klassikaal voor
gezorgd dat je met z’n allen ‘ immaol in de
wolleke’ kunt zijn. De eerste prijs is dit jaar
gewonnen door groep 3a, tweede is geworden
groep 4b en derde is groep 1/2a. Uiteraard
hadden de andere groepen ook hun uiterste
best gedaan en zag het er allemaal grandioos
uit. Zo was het ook bij de groepen 5 t/m 8, dit
jaar maar liefst 50 deelnemers, om trots op te
zijn! Er is gejureerd op enkelingen/paren –
kleine groepen – grote groepen.
Uitslag enkelingen/paren:
1. Willemijn Rog & Brett van der Wegen uit
groep 8b, motto: De ruimtevaarders
2. Felicia Dekkers & Elise Ardon uit groep 7a,
motto: Wolleke diner
3. Gaby Vrijhof, Demy v/d Wegen uit groep 6b,
motto: Vlieg meej ons mee naor 55 jaor feest
Uitslag kleine groepen:
1. Iris den Broeder, Meike Luysterburg, Lily de
Ron, Isabel van der Weegen uit groep 8b,
motto: Meiden van Striene Fly
2. Marit Heshof, Phoebe van Bavel, Jill Smout
uit groep 7b, motto: De jonkvrouwen van het
leutige luchtkasteel
3. Sam Langenberg, Mahmoud Mohamed,
Marcel Vaissaire, Britney Dam uit groep 8b,
motto: De wolkentrouwers

Uitslag grote groepen:
1. Fleur, Evy, Meike, Marena, Floortje, Romée,
Romy uit groep 6a, motto: Hartejaogertjes
immaol in de wolleke
2. Sjoerd, Matthijs, Dylan, Owen, Sjors uit
groep 7a, motto: De leutballonners
3. Roxén, Britt, Evi, Yennin, Lotte uit groep 7b,
motto: Immaol in de wol
Ook hier heeft iedereen weer enorm goed zijn
best gedaan. Iedereen erg bedankt voor de
leutige optocht die we hebben gehad.
Hopelijk volgend jaar weer met zoveel
deelnemers, zoveel kwaliteit, zoveel moois,
zoveel gezelligheid en met hetzelfde lekkere
weer als dit jaar!
TREFWOORD
De komende weken besteden we in
Trefwoord aandacht aan de thema’s
‘Meedoen’ en ‘Opbloeien’. Bij het thema
‘Meedoen’ gaat het over wel of niet mee
kunnen of mogen doen. Over jezelf en
anderen de kans geven om mee te kunnen
doen. Het thema ‘Opbloeien’ gaat over
opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.
We gaan ook op richting Pasen, dit zal zeker in
dit tweede thema centraal staan.

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS
TOERDELOO WORDT ‘ZO OP GUMMARUS’
Vanaf 1 maart 2015 gaat Toerdeloo verder als
Zo op Gummarus. Een nieuwe naam, maar
wat betekent het? De naamsverandering
betekent meer dan alleen een nieuw
naambordje naast de deur. Het betekent dat
de dienstverlening van Zo en Toerdeloo
volledig zullen worden geïntegreerd. Praktisch
gezien verandert er voor de klanten van Zo en
Toerdeloo niets. Wilt u informatie over de
opvang vormen , de kosten of heeft u andere
vragen? Dan kunt u daarvoor altijd bij ons
terecht, u kunt uw vragen altijd kwijt bij ons
op de groep. U kunt ook gebruik maken van
de mail via gummarus@zokinderopvang.nl of
telefonisch via 06-39675357.Wij zijn
telefonisch te bereiken van 7:00-9:00 & van
14:45-18:00. Ook kunt u ons vinden op
Facebook.

