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Start van het schooljaar en terugblikken
Maandag 31 augustus zijn we begonnen aan een nieuw schooljaar. Lilian Kole is een nieuwe juf op onze
school. Zij werkt op woensdag en donderdag in groep 3, 4 en 5. En op de vrijdag in groep 6,7 en 8. Een
aantal donderdagen is zij werkzaam in groep 6, 7 en 8. Juf Dinette werkt dan in groep 3, 4 en 5.
Alle juffen hadden weer zin om aan het werk te gaan en zijn enthousiast begonnen. We hopen er met z’n
allen een fijn en leerzaam jaar van te maken.

Terugblik
De laatste schoolweek was een drukke week met veel activiteiten. Zo namen we maandag 13 juli afscheid
van groep 8. Leerlingen van groep 8 en de leerkrachten zijn in Goes naar het bowlingcentrum geweest
voor een potje bowlen en een etentje. ’s Avonds werd er in aanwezigheid van de ouders officieel afscheid
genomen van groep 8 met een persoonlijk woord voor iedereen van juf Dianne.
Dinsdag 14 juli stond ook in het teken van afscheid. Er werd toen afscheid genomen van meester Cor. De
leerlingen hebben meester Cor toegezongen en een cadeau overhandigd. Nadat we de traktatie van
meester Cor op hadden hebben we op een mooi versierde kar een rondje door Schore gereden. Terug op
school was er voor alle kinderen friet en ijs. Als afsluiting van de dag hebben we genoten van een
fantastisch optreden van Rijn en Trijn.
De laatste activiteit van dit schooljaar was de feestelijke ouderavond. In een erg warm dorpshuis hebben
de kinderen een fantastisch optreden verzorgd voor de ouders.

Luizencontrole
Op de eerste schooldag is er door enkele ouders bij alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Fijn is om te
melden dat alle leerlingen luisvrij zijn.
Mocht u zien dat uw kind hoofdluis heeft, dan graag zo spoedig mogelijk een melding naar school. Op de
website van de GGD Zeeland is het protocol hoofdluis te vinden:
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20310247/protocol-hoofdluis-ggd-zeeland

Rapporten inleveren
Graag ontvangen we alle rapporten weer terug op school, voorzien van een handtekening van één van de
ouders.

Informatieavonden
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden er voor alle drie de groepen infoavonden gehouden.
Er wordt dan veel informatie gegeven over de leerstof waar uw kind het nieuwe schooljaar mee te maken
krijgt, over de werkwijze van de zorg, de schoolregels en over de oudergesprekken. Het is dus van groot
belang om de infoavonden te bezoeken.
Dinsdag 8 september:
groep 3-4-5
De aanvangstijd voor de ouders van de leerlingen uit groep 3 is 19.30 uur.
Voor de overige ouders begint de avond om 20.00 uur.
Woensdag 9 september:
groep 6-7-8
De aanvangstijd is 19.30 uur. Het laatste deel van de avond is bestemd voor de ouders van de leerlingen
van groep 8.
Maandag 14 september:
groep 1-2, aanvangstijd is 20.00 uur.

I-pads
Op de eerste schooldag hebben we de i-pads feestelijk geïntroduceerd. De leerlingen mochten er daarna
in tweetallen meteen mee aan de slag. De komende weken zullen we kijken welke apps geschikt zijn om
binnen de school te gebruiken. De i-pads zullen binnen ons onderwijs geen methodes gaan vervangen,
maar een aanvulling zijn op ons onderwijs.

Bereikbaarheid ouders/telefoon en mail
Veel ouders zijn onder schooltijd thuis niet bereikbaar. Om u toch te kunnen bereiken, zouden we graag
alle telefoonnummers van beide ouders krijgen, dus 06-nummers en telefoonnummers van uw werk. Ook
als de nummers het afgelopen jaar niet veranderd zijn, krijgen we graag deze nummers door. Verder
ontvangen we ook graag het mailadres waarop u alle schoolberichten ontvangt.
U kunt al deze zaken mailen naar school@obsdetunnel.nl

Ouderhulp
Ook dit jaar inventariseren we bij welke zaken u ons wilt helpen. Hiervoor is een lijst met activiteiten
gemaakt. Deze lijsten liggen klaar op de infoavonden. Graag verzoeken we u om per gezin zo’n lijst in te
vullen. Als we hulp nodig hebben, dan kijken we eerst naar de namen van de mensen die zich hiervoor
hebben opgegeven. Mochten we dan nog meer hulp nodig hebben, dan vragen we ook ouders die zich niet
hebben opgegeven.

Oudergesprekken
In september vinden de oudergesprekken plaats met de ouders van groep 3, 4, 5 en 6. Deze leerlingen
komen bij een nieuwe juf, te weten juf Lilian, juf Dinette en juf Dianne. Op deze manier wordt er op een
goede manier kennisgemaakt met elkaar, kunnen de ouders alle informatie over hun kind kwijt en kan de
leerkracht een aantal vragen stellen, zodat aanpak en ontwikkeling zo veel mogelijk kan worden aangepast
aan de aanwezige informatie. Het oudergesprek duurt 15 minuten. Als ouder of leerkracht de tijd te kort
vindt om alle informatie goed uit te wisselen, dan wordt er een tweede gesprek gepland.
Tijdens de informatieavond ligt er een intekenlijst klaar in de klas van uw kind.
Tijdens de gesprekken kunnen de volgende onderwerpen besproken worden: Schoolsituatie,
Gezinssituatie, Medische zaken, Kenmerken van het kind, Opvoeding, Sociale vaardigheden en
Taalontwikkeling. Verder kunt u uiteraard alles wat u relevant vindt tijdens dit gesprek ter sprake brengen
en zal de leerkracht, indien nodig, gerichte vragen stellen.

Bereikbaarheid leerkrachten
Alle leerkrachten zijn ook te bereiken via de mail. Hoewel de leerkrachten hun best doen om uw mail zo
snel mogelijk te beantwoorden, kunt u er niet vanuit gaan dat u dezelfde dag een reactie terug heeft. Deze
mailadressen zijn dan ook niet bedoeld voor dringende zaken. Wij vragen u om bij dringende gevallen,
zoals ziekmeldingen, telefonisch contact met ons op te nemen. Ziekmeldingen ontvangen we graag voor
aanvang van de school.
Juf Addy: addy@obsdetunnel.nl
Juf Dinette: dinette@obsdetunnel.nl
Juf Dinette: school@obsdetunnel.nl
Juf Karina: karina@obsdetunnel.nl
Juf Dianne: dianne@obsdetunnel.nl
Juf Lilian: lilian@obsdetunnel.nl
Meester Niek: nlflipse@moolhoek.nl

Schoolgids
Ieder schooljaar wordt een nieuwe schoolgids gemaakt. De schoolgids heeft u tegelijkertijd ontvangen met
deze nieuwsbrief. De gids is ook via de website te raadplegen en te downloaden. In de schoolgids staan
heel veel zaken, die het gehele schooljaar door van belang zijn. Dit soort zaken komt niet in de nieuwsbrief.
Wij vragen u dan ook dringend om de schoolgids in de komende weken een keer goed door te lezen.

Studiedag leerkrachten groep 1 en 2
Op woensdag 30 september hebben de leerkrachten van groep 1 en 2 een studiedag. Alle leerlingen van
groepen 1
en 2 zijn dan vrij van school.

Leerlingen op de foto
Als ouders niet wensen dat hun kind met een foto op de website komt, dan dient dit te worden
doorgegeven aan de
leerkracht. Verder vragen we alle ouders om zeer terughoudend te zijn met het maken van foto’s tijdens
activiteiten
op school en zeker geen foto’s met andermans kinderen zonder toestemming van de ouders op bv.
Facebook te
zetten.

Website
De website is te vinden op www.obsdetunnel.nl
We doen ons best om regelmatig activiteiten met foto’s en tekst hierin te plaatsen. Alle belangrijke
documenten, zoals de schoolgids en de nieuwsbrief kunt u ook terugvinden. Ook het formulier voor het
aanvragen van extra verlof kunt u op de website vinden.

Inloopkwartier
Het eerste inloopkwartier is dit schooljaar op dinsdag 6 oktober. Het inloopkwartier is voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8 en hun ouders van 8.15 tot 8.30 uur. De juffen zorgen dat er werk ligt op de tafels van de

leerlingen, zodat u een beeld krijgt wat uw kind de afgelopen weken heeft gedaan. Op donderdag 19
november is het volgende inloopkwartier.

Schoorse Sportdag
Elk jaar wordt door de ouderraad en de leerkrachten de Schoorse sportdag georganiseerd. Dit jaar is de
datum maandag 14 september. Alle leerlingen blijven deze dag op school (bij mooi weer op het sportveld)
eten. Dus moeten alle kinderen een lunchpakketje en wat te drinken meebrengen. Omdat de lestijd tussen
de middag doorloopt, is de eindtijd 14.00 uur. Indien uw kind daarna naar de naschoolse opvang moet,
dient u dit zelf door te geven aan KIBEO.
Als u tijdens de sportdag wilt helpen, kunt u zich aanmelden bij een van de leerkrachten.

Zwemonderwijs
Vorig schooljaar heeft u kunnen vernemen dat onze school niet meer meedoet met het schoolzwemmen.
Het vervoer wordt niet meer betaald door de gemeente Kapelle en het organiseren van vervoer en de vele
lestijd die verloren gaat door de afstand tussen de school en het zwembad heeft ons besloten om hier niet
meer aan mee te doen. Toch is het mogelijk voor leerlingen in groep 4 die nog geen A-diploma hebben, om
deze te halen. Heeft u een kind in groep 4 en wilt u dat hij zijn A-diploma haalt onder schooltijd, dan dient
u contact op te nemen met juf Dinette. Zij vertelt u dan hoe het geregeld gaat worden dat uw kind kan
zwemmen. Let wel: er zijn kosten aan verbonden, ongeveer 90 euro per jaar, en u dient zelf het vervoer te
regelen.

Gymles
De leerlingen van groep 1 en 2 beginnen na de herfstvakantie weer met gymles in de gymzaal.
Voor de overige groepen geldt het volgende gymrooster:
Groep 3, 4, 5: dinsdag- en donderdagmiddag van 13.15 – 14.15 uur
Groep 6, 7, 8: dinsdag- en donderdagmiddag van 14.15 – 15.15 uur
Voor de gymlessen dienen de kinderen schone gymschoenen (geen zwarte zool) en gymkleding mee te
nemen.
Gymkleding vergeten betekent niet meedoen met de gymles.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag een klein bedrag meebrengen.
Dit gaat in de grote Unicef-collectebus. In elke nieuwsbrief staat hoeveel er de afgelopen maand is
opgehaald. Jaarlijks komt er een consulente van Unicef naar school om te vertellen wat er met de
opbrengst gedaan wordt.

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 2015-2016
Dit schooljaar zijn de vrije weken als volgt gepland:
Herfstvakantie 26-10 t/m 30-10
Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01
Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02
Paasweekend 25-03 t/m 28-03
Meivakantie 25-04 t/m 06-05
2e Pinksterdag 16-05
Zomervakantie 25-07 t/m 02-09

Tot zover deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt
u altijd bellen (graag na schooltijd of op
donderdag) of mailen.

Agenda:
07-09 t/m 14-09 Oudergesprekken
08-09 infoavond groep 3, 4, 5
09-09 infoavond groep 6, 7, 8
14-09 Infoavond groep 1, 2
14-09 sportdag
30-09 Studiedag groep 1 en 2,
leerlingen vrij
07-10 Start activiteiten
Kinderboekenweek

