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Terugblik
Op donderdag 2 april kwamen bijna alle leerlingen in pyjama naar school voor het door de ouderraad georganiseerde paasontbijt. Er gingen heel wat boterhammen en krentenbrood in de hongerige monden. Ook was er voor ieder
kind een lekker eitje. De paashaas liet zich dit jaar ook weer zien. Ze bracht herlijke, warme eieren mee naar school.
Iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit gezellige paasontbijt, hartelijk dank.

Nieuws van de Werkgroep “Behoud De Tunnel”
De werkgroep heeft de gemeente Kapelle een brief gestuurd waarin met klem wordt gevraagd OBS de Tunnel te
behouden. Deze brief is op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering 24 maart jl. geplaatst. De
werkgroep is met een aantal ouders naar de raadsvergadering geweest.
Vooraf waren er drie scenario’s:
1. Er wordt in de raadsvergadering niets over de brief gezegd, maar slechts ter kennisname aangenomen.
2. De raad kan hierover vooraf schriftelijke vragen aan het College stellen voor het zogenaamde vragenuurtje in de
raadsvergadering.
3. Men kan in de raadsvergadering vragen de brief over te hevelen naar de volgende raadsvergadering.
Aangezien er vooraf geen schriftelijke vragen zijn ingediend, konden er in de vergadering geen vragen over deze
brief worden gesteld. De brief is overgeheveld naar de volgende raadsvergadering. Gemeentebelang zei de brief in
de volgende raadsvergadering op de agenda te willen hebben.
De volgende raadsvergadering is op 21 april 2015, 19.30 uur.
Behoud OBS de Tunnel kwam nog ter sprake bij onderwerp kunstgrasveld. Kapelle bekijkt momenteel de
voorfinanciering van een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging. Daar is een bedrag mee gemoeid van ongeveer
350.000 euro. Alleen PvdA liet zich kritisch uit over het verzoek van de voetbalvereniging. Volgens raadslid J.
Bommer moet het kunstgrasveld o.a. worden afgezet tegen het behoud van OBS de Tunnel in Schore. Volgens
wethouder J. Herselman (VVD) vergeleek ze appels met peren.
U kunt de brief downloaden vanaf www.hartvoorschore.nl (onder kopje downloads).
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte en als u nog opmerkingen of vragen heeft, we horen ze graag.
Hartelijke groeten,
Werkgroep Behoud OBS de Tunnel

Terugblik op NLdoet door de Dorpsraad
Joepie-geen-Poepie plein
Op zaterdagochtend 21 maart was het weer NLdoet in Schore. De grootste landelijke vrijwilligersactie die door het
Oranjefonds wordt georganiseerd. Nadat vorig jaar op basisschool De Tunnel hard geklust is, heeft de dorpsraad dit
jaar het initiatief genomen het speeltuintje op het plein aan de Boomweidelaan op te knappen.
Bedankt vrijwilligers!
Wat is het speeltuintje leuk geworden, iedereen bedankt voor de hulp!!
Er zijn twee grijze stenen plantenbakken gemaakt, bloembollen geplant, een schoolbord geplaatst, de
speeltoestellen schoongemaakt. Door de regen is het bankje een paar dagen later geverfd. Ondanks het slechte weer
was NLdoet 2015 voor Schore een leuke actie met prachtig resultaat. Volgend jaar weer?!

Meld poep bij de gemeente!
Nadat de klus aangemeld was bij het Oranjefonds heeft de dorpsraad de gemeente Kapelle benaderd voor overleg.
Want van de kleine bijdrage van het Oranjefonds was het mogelijk om de speeltuin te voorzien van de dringend
nodige onderhoud- en schoonmaakbeurt. Maar dat bedrag is niet genoeg om een nieuwe bodembedekker te
betalen. Ondanks de complimenten van de gemeente voor het goede initiatief, heeft het nog niet geresulteerd in
een andere bodembedekker. De dorpsraad blijft dus nog met gemeente Kapelle in overleg om een passende
oplossing te vinden voor het poepprobleem. Wanneer u poep tegenkomt in de speeltuin (of elders in Schore), wilt u
dit dan melden bij de gemeente Kapelle? Hoe meer meldingen, hoe harder er gezocht wordt naar een oplossing.
Eenvoudig melden kunt u via de nieuwe app, mailen met servicecentrum@kapelle.nl, of bellen naar 14 0113.
Hartelijke groeten van de Dorpsraad Schore

Nieuws van de schoolleiding
Tijdens de goed bezochte informatieavond op maandag 30 maart is er verteld dat er plannen zijn om vanaf volgend
schooljaar nieuwe schooltijden in te voeren. Dit voorstel houdt in dat uw kind elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar
school gaat en dat er tussen de middag gezamenlijk zal worden geluncht.
Om te ervaren wat het betekent om volgens de nieuwe schooltijden naar school te gaan is er van 18 t/m 22 mei een
testweek. Er wordt dan met alle leerlingen vanaf 12.00 uur gezamenlijk geluncht en om 14.00 uur mogen alle
leerlingen naar huis.
Heeft u nog geen opvang kunnen regelen, dan vangen de leerkrachten uw kind(eren) op tot 15.15 uur. Dit moet u
vooraf even doorgeven aan de juf van uw kind.
Om dit plan door te mogen voeren, willen wij eerst de ouders raadplegen. Hiervoor ontvangt u in mei een brief van
school en medezeggenschapsraad. Graag ontvangen wij op deze brief zo snel mogelijk na de proefweek van u een
reactie.
Mochten er vragen of onoverkomelijke problemen zijn ten aanzien van het invoeren van de andere schooltijden, dan
spreken we hier graag over in een persoonlijk gesprek.
Om vanaf de start gelijk de goede regels af te spreken voor de lunch, hebben we een lijst met afspraken opgesteld.
Wij vragen u vriendelijk om zich hieraan te houden. Na afloop van de testweek zullen we de afspraken evalueren.
U vindt de regels als extra bijlage bij deze nieuwsbrief.
Verder is op de informatieavond verteld dat er vanaf het nieuwe schooljaar in alle groepen gewerkt gaat worden
met iPads. Hiervoor moet nog het een en ander geregeld worden, maar we hebben er zeer goede hoop op dat we in
onze opzet gaan slagen. Als het technisch mogelijk is, introduceren we de iPads voor het eind van dit schooljaar.
Tenslotte is gemeld dat juf Dinette vanaf volgend schooljaar de locatieleider op De Tunnel is. De eerste maanden zal
ze haar werkzaamheden hiervoor op de woensdagmorgen samen doen met ondersteuning van meester Cor.

Feestelijke ouderavond
Zoals u mogelijk gehoord hebt tijdens de informatieavond is de feestelijke ouderavond verplaatst naar donderdag 16
juli. Op deze dag is ook het feest van de laatste schooldag. Overdag wordt de voorstelling van ’s avonds voor een
deel voorbereid.
’s Avonds laten we aan alle ouders en overige genodigden zien wat we overdag en in de weken ervoor hebben
geoefend. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Nieuwe leerling en afscheid
Deze maand is er een leerling bijgekomen in groep 1-2. Het is Redouane Ayyar. We wensen hem veel plezier op De
Tunnel.
Afscheid hebben we genomen van Sjon en Dave Bogaerts. Zij gaan sinds vandaag 7 april naar school op De
Moolhoek.

Gymles groep 1 en 2
Nu de lente is gekomen, gaan de jongens en meisjes van groep 1 en 2 op donderdag niet meer naar de gymzaal voor
de gymnastiek. Ze gaan dan lekker buiten spelen en sporten.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is op donderdag 16 april 2015. U kunt dan samen met uw kind(eren) het werk van
de afgelopen periode bekijken. Op woensdag 3 juni is er weer een inloopkwartier.

Zeeuws Verkeerslabel
Afgelopen maand is de school door het ROVZ (het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) gecontroleerd op
de kwaliteit van het verkeersonderwijs. Het gaat hierbij vooral op het geven van praktische lessen en de inzet van
verkeersouders. Na toetsing van alle door het ROVZ gestelde criteria mogen we ook de komende twee jaar het
Zeeuws verkeerslabel op onze gevel laten prijken.

Verkeersouder en luizenmoeders gevraagd
We zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het controleren op hoofdluis. Na elke vakantie van een week of
langer wordt er op de dag direct na de vakantie gecontroleerd. Graag zien we een of twee ouders toegevoegd aan de
werkgroep. Meer informatie kunt u krijgen bij de juffen.
Ook zijn we vanaf volgend schooljaar op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Als u het leuk vindt om de juffen te
helpen bij praktische verkeerslessen, dan kunt u zich aanmelden bij juf Addy. De praktische lessen concentreren zich
in een week in het najaar en een week in het voorjaar. Deze kunnen in overleg met de verkeersouders gepland
worden.

Website
Onze website is te vinden op www.obsdetunnel.nl We doen ons best om regelmatig foto’s van activiteiten hierop te
plaatsen. Foto’s van het paasontbijt kunt u nu al bekijken.
Alle belangrijke documenten, zoals de schoolgids, de nieuwsbrief en aanvraagformulieren voor extra verlof kunt u
ook vinden op de website.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is op donderdag 16 april 2015. U kunt dan samen met uw kind(eren) het werk van
de afgelopen periode bekijken. Op woensdag 3 juni is er weer een inloopkwartier.

Koningsontbijt-Sportdag
Op vrijdag 24 april verwachten we alle leerlingen om half 9 op school voor het Koningsontbijt. Iedere groep eet in
zijn eigen klas. Vervolgens doen de leerlingen van tot 12.00 uur groep 1 t/m 4 allerlei leuke spelletjes en gaan de
leerlingen van groep 5 t/m 8 op de fiets naar Kapelle voor de sportdag.
De leerlingen van de hogere groepen moeten sportkleding aan en een lunchpakket en drinken meenemen. Ze zijn
om ongeveer 15.00 uur terug in Schore.
Wilt u ervoor zorgen dat de fiets van uw zoon/dochter in orde is? Alvast bedankt.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag dan een klein bedrag meebrengen. Dit
gaat in de grote Unicef-collectebus. De opbrengst van de afgelopen maand was € 63,53. Alle gevers hartelijk dank!!

Recycling
U kunt ons helpen met het inzamelen van lege printercartridges (via uw werk?) en batterijen. Voor al deze zaken
geldt: Goed voor het milieu en goed voor onze school! In de groene doos (in de hal van de school) kunt u uw lege
cartridges en oude mobieltjes kwijt.

Schoolvakanties schooljaar 2014-2015
Dit schooljaar zijn de vrije weken als volgt gepland:
Meivakantie
27-04 t/m 08-05
Hemelvaartsdag + vrijdag
14-05 + 15-05
2e Pinksterdag
25-05
Zomervakantie
20-07 t/m 28-08

Agenda
16-04 Inloopkwartier
24-04 Sportdag Kapelle
27-04 Meivakantie t/m 08-05
18-05 Start testweek Nieuwe schooltijden
22-06 Schoolreis groep 1 t/m 8

