Nieuwsbrief augustus 2018
Belangrijke data voor uw planning:
28 augustus
: Ouderavond 18.30 uur
30 augustus
: Afscheid juf Yvonne
3 september
: MR vergadering 19.00 uur
12 september
: Staking
Afwezigheid/vervanging:
23 augustus
: Juf Natasja directietaken, juf Agnes vervangt
28 augustus
: Juf Natasja ’s ochtends afwezig
Klasbord
Afgelopen week heeft u de Klasbord uitnodiging van uw zoon/dochter per mail ontvangen.
Wilt u zich met de code op de uitnodiging aanmelden bij de groep? Zo mist u niks van wat er
in de klas speelt.
Nogmaals willen we erop attenderen dat we alleen ouders/verzorgers accepteren.
Schoolreizen
Zoals we u in de vorige nieuwsbrief hadden beloofd, laten we het rekeningnummer van de
ouderraad aan u weten.
Wilt u het schoolreis-/kampbedrag voor 31 augustus overmaken op rekeningnummer
NL86 INGB 0008 2394 95? Wilt u dit doen o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren)?
(Let op: dit is een nieuw rekeningnummer!)
Groep 1/2 gaat dit jaar op 13 september op schoolreis naar De vlindertuin in
Kwadendamme. De kosten hiervan bedragen €15,-.
Groep 3 t/m 6 zal op donderdag 13 september 2018 op schoolreis gaan naar Diergaarde
Blijdorp. De kosten hiervan bedragen €30,-.
Groep 7/8 zal van 12 september t/m 14 september op schoolkamp gaan. De kosten hiervoor
bedragen €67,50.
Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen en schoolkamp, hoort u t.z.t. van de leerkrachten.
Nieuwe leerlingen
Hoera! We mogen weer nieuwe leerlingen verwelkomen op onze school!
Yara en Losin Alahmadi zijn gestart in groep 3 en groep 1. Ook zijn Sterre en Fenna Lacor
gestart in groep 6 en groep 2. We wensen deze leerlingen een fijne tijd toe op de
Stamperiusschool.

Nieuwe logo
Na de fusie van Nobego naar Alberoscholen bij de start van dit
kalenderjaar, zijn er op bestuurs- en directieniveau al een aantal
zaken aangepakt.
Zo zijn we voor de zomer ook aan de slag gegaan met de huisstijl van alle scholen. We zijn
trots om via deze weg ons nieuwe logo te onthullen. U heeft hem wellicht al bovenaan deze
nieuwsbrief kunnen zien. Het ontwerp hiervan is gedaan door Voici vormgeving.
Dit logo wordt binnenkort bij de ingang van de school geplaatst. Daarnaast zal de grijze zuil
op het schoolplein verwijderd worden.
Werkdagen leerkrachten
In het overzicht hieronder vindt u de werkdagen van de leerkrachten.
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U kunt de leerkrachten uiteraard voor- en na schooltijd spreken. Ook zijn zij benaderbaar via
de mail:
Juf Agnes: a.vanliere@alberoscholen.nl
Juf Gabriëlla: g.meulman@alberoscholen.nl
Juf Sandra: s.dekok@alberoscholen.nl
Juf Abigaël: a.vdkolk@alberoscholen.nl
Juf Ilona: i.snoep@alberoscholen.nl
Juf Natasja: stamperiusschool@alberoscholen.nl
Werkzaamheden gymzaal en school
Heeft u het al gezien? De werkzaamheden aan de gymzaal zijn beëindigd. De buitenkant
heeft een frissere uitstraling gekregen. Ook zijn alle kozijnen e.d. van de gymzaal en van de
school aan het begin van de vakantie geschilderd.
Daarnaast is de binnenkant van de gymzaal aangepakt een zijn de wanden weer netjes.
IOP gesprekken
Komende weken starten de IOP gesprekken weer. Het IOP wordt dan met u besproken en zal

ook weer in het ouderportaal van ParnasSys te zien zijn. Heeft u nog geen inlogcode voor het
ouderportaal, dan kunt u dit bij de directie kenbaar maken. U krijgt dan z.s.m. een code
toegestuurd.
Studiedagen schooljaar 2018-2019
Ook dit jaar zijn er weer een aantal studiedagen ingepland. De leerlingen zijn dan vrij.
Noteert u ze alvast in uw agenda?
* 5 november 2018
* 7 januari 2019
* 11 juni 2019
Vrije dagen groep 1/2
Volgend schooljaar zijn de groepen 1 en 2 vrij op de volgende dagen:
Vrijdag 21 september 2018
Vrijdag 12 oktober 2018
Vrijdag 30 november 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Vrijdag 29 maart 2019
Vrijdag 24 mei 2019
Vrijdag 28 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019
Let op, deze dagen vallen anders dan voorheen. Niet altijd meer
voor een vakantie of de laatste vrijdag van de maand!
Kibeo
De BSO van Kibeo is dit schooljaar iedere maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag geopend.
Kibeo heeft nog één aanmelding nodig voor de donderdag zodat deze dag ook opvang
geboden kan worden.
De VSO is dit schooljaar sowieso geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend.
Mocht u ook opvang nodig hebben voor de andere dagen, dan kan Kibeo dit regelen!
Regelmatig opent Kibeo ook de deuren van de voorschoolse opvang (VSO). Vanaf 7u in de
ochtend zijn leerlingen welkom. Neem contact op met Kibeo om te kijken wat mogelijk is
binnen uw wensen.
De peutergroep van Kibeo is iedere maandag- en donderdagochtend geopend. Ook hier is
nog ruimte voor nieuwe peuters.
Staking 12 september
Op woensdag 12 september zal het basisonderwijs in Zeeland de estafettestaking houden.
Hoe deze dag voor de leerlingen eruit zal zien, is nog onduidelijk. U krijgt hierover deze week
meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool

