
Nieuwsbrief 7  2018-2019 
 

Website 

De nieuwsbrieven die u ontvangt via de mail kunt u ook vinden op onze website. In de agenda vindt 

u de data van de diverse activiteiten gedurende het schooljaar. 

 

 

 

Hulp bij verhuizing 

Namens het team willen wij iedereen die ons geholpen heeft 

tijdens de verhuizing ontzettend bedanken! 

 

 

Opening MFA 

Vrijdag 8 februari is de MFA Biggekerke officieel geopend. Het was een geslaagde dag met 

feestelijke activiteiten. De nieuwe naam voor het gebouw / school is deze middag bekend 

gemaakt. De komende weken wordt er nagedacht over een nieuw schoollogo en wordt de naam 

overal aangepast. De website en ons emailadres zijn al aangepast. 

 

Hieronder alle nieuwe gegevens: 

 

CBS Onderdak 

Voorhof 3  

4373 DA Biggekerke 

Tel 0118-556133 

Mailadres: onderdak@primas-scholengroep.nl 

Website: www.cbsonderdak.nl  

 

Verder willen wij Zeeuwland bedanken voor de cheque die wij hebben ontvangen om te besteden 

aan ons nieuwe schoolplein. Ook dank aan bouwbedrijf Delta voor de bioscoopbon die alle kinderen 

hebben mogen ontvangen en de attentie voor alle leerkrachten.  

 

Rapport / oudergesprekken 

Vrijdag 1 maart krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun 

eerste rapport mee naar huis. Hieraan gekoppeld vinden er op 

maandagmiddag/avond 18 maart en dinsdagmiddag/avond 19 

maart oudergesprekken plaats met de ouders van groep 1 t/m 

7. Mocht u één van deze momenten niet kunnen zou u dit vóór 

22 februari willen laten weten via de mail:  

onderdak@primas-scholengroep.nl zodat wij tijdig een rooster 

kunnen maken. Met het rapport komt de uitnodiging mee, 

waarop staat wanneer wij u verwachten voor het gesprek.  

 

Schoolplein  

Zoals u wellicht al heeft gezien zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Zaterdag 23 februari 

zullen een aantal ouders de fruitbomen en struiken aanplanten. Zo wordt het plein steeds mooier 

en een fijnere plek om te spelen.  
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Staking  

Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag afgeroepen door PO-in-actie en de AOB. Op dit 

moment zijn er veel onderhandelingen gaande. Om die reden heeft CNV besloten niet te staken. 

De meeste collega’s zijn lid van de vakbond CNV. Hoewel we de zorgen delen over het 

lerarentekort, gaan wij niet staken op 15 maart. De school is die dag gewoon open. 

 

 

Welkom in de klas 

Bij alle groepen is een fotowand gemaakt. 

Wilt u uw kind een foto van zichzelf in een 

lijstje (formaat 10-15 cm) meegeven naar 

school? 

 

 

Ingang 

Graag willen we u op enkele schoolregels attenderen. De peuters en de kleuters maken gebruik 

van de ingang bij de rode bergingen. De andere groepen starten met het spelen op het 

schoolplein. Om 8.20 uur en 13.05 uur gaat de klassendeur open bij de kleutergroep. Bent u iets 

eerder wacht dan nog even in de prachtige foyer. Binnenkort komt er een automatische 

schoolbel, de bel gaat om 8.25 uur en om 13.10 uur, zodat we ook op tijd kunnen starten met de 

lessen. Mocht de schooldeur gesloten zijn dan kunt u aanbellen bij de hoofdingang. Voor alle 

groepen (groep 1 t/m 8) zijn de bellen bij de hoofdingang. De deur kan vanuit de lokalen worden 

geopend. Dus even aanbellen bij de gewenste groep, daarna hoort u de deur opengaan en kunt u 

de deur openduwen.  

 

Snappet  

Op de markt zijn veel aanbieders als het gaat om digitaal onderwijs. Wij gaan vanaf de 

meivakantie t/m de zomervakantie starten met Snappet in groep 7 en zullen na de zomervakantie 

hiermee gaan werken in groep 7/8. Snappet is een manier van werken waarbij alle leerlingen in 

groep 7/8 een eigen tablet of Chromebook op school hebben en de verwerking van de lessen 

digitaal geheel op eigen niveau maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende 

website: https://nl.snappet.org/ 

 

Schoolkerkdienst 

Op zondag 14 april is er weer een schoolkerkdienst in de kerk in Meliskerke. We bereiden deze 

dienst samen voor met de dominee. De uitnodiging voor deze dienst volgt later.  

 

Juf Jolein  

Afgelopen week heeft juf Jolein ons verteld dat zij in blijde verwachting is. Als 

alles goed mag blijven gaan verwachten zij en haar man Julian begin september 

hun derde kind. Wij wensen juf Jolein en Julian een fijne en voorspoedige 

zwangerschap toe.  

 

 

Juf Kim 

Na hard werken is juf Kim geslaagd voor de gymopleiding. Ze is nu volledig bevoegd om aan alle 

klassen bewegingsonderwijs te geven. We feliciteren juf Kim van harte met dit prachtige 

resultaat! 
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Afscheid juf Carla 

Zoals bij u bekend gaat juf Carla 1 maart met pensioen. Afgelopen week heeft u een mail 

ontvangen over het afscheidsfeest op school.  

 

Dorpsboomgaard  

Op vrijdagmiddag 1 maart helpen de kinderen van groep 5 t/m 8 mee met de aanleg van de 

boomgaard in het bos aan de Derrienk. U bent van harte welkom om te komen kijken.  

 

Belangrijke data: 

18 februari:  Colombus 

28 februari:  Ochtend: Afscheidsfeest juf Carla  

28 februari:   Studiemiddag, kinderen vrij. 

1 maart:   Aanleg boomgaard groep 5 t/m 8 

1 maart:  Eerste rapport mee naar huis 

4 t/m 8 maart:  Voorjaarsvakantie 

18 maart:  Colombus 

18 maart:   Oudergesprekken 

19 maart:  Oudergesprekken 

1 april:    Colombus 

14 april:  Schoolkerkdienst 

15 april:  Colombus 

18 april:  Paasfeest, kinderen zijn om 13.30 uur vrij! 

19 april:  Goede vrijdag, kinderen vrij. 

22 april t/m 3 mei: Meivakantie 


