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New Branding
Alle scholen binnen Prisma hebben een nieuwe signing gekregen.
Dit betekent dat we een nieuw logo hebben en hierbij dus ook een
heel nieuwe ‘huisstijl’. Binnenkort zal de signing op de gevel komen
en ook zullen de vlaggen worden aangepast. De afgelopen tijd zijn
we ook druk bezig geweest met het inrichten van onze nieuwe
website. Deze is de afgelopen week ‘online’ gegaan. Zie link

Na deze schoolnieuwtjes zullen we ons nieuwe logo gebruiken.
Deze ziet er als volgt uit:

U ziet één donker blauw tekentje in het gekleurde logo: dát is ‘die
van ons’. Dus: waar de punt op 12 uur staat. Iedere school van
Prisma scholengroep heeft zo zijn eigen positie.

De schoolnieuwtjes zullen er vanaf januari ook anders uit gaan
zien.

Terugblik op de Projectweek
We kunnen terugkijken op een geweldige Projectweek die we op
donderdagavond feestelijk hebben afgesloten met een sfeervolle
kerstmarkt en lichtjestocht. Het goede doel waar we voor hebben
gewerkt was Stichting Netherlands Sri Lanka, een prachtig initiatief
van heel betrokken en bevlogen vrijwilligers!

Wat hebben we allemaal gedaan:
-Op maandag 12 december zijn in alle groepen gastlessen
verzorgd over Stichting Netherlands Sri Lanka. De kinderen kregen
zo een goed beeld wat het goede doel inhoudt.
-Op woensdag 14 december hebben we een Kerstmannenrace
gehouden. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan om
zoveel mogelijk rondjes dóór- en rond de school te ‘racen’. De
kinderen van groep 1/2 deden dit op fietsen, loopfietsen en
traptrekkers. De kinderen van groep 3/4 op steps. De kinderen van
groep 5/6 op rolschaatsen/skeelers. De kinderen van groep 7/8
hadden een ‘run met hindernissen’. De kinderen hadden zich laten
sponsoren en een enthousiast publiek heeft flink aangemoedigd.
De opbrengst van de kerstmannenrace is tijdens de kerstmarkt
bekendgemaakt. Het gaat om, een haast niet voor te stellen
bedrag,  € 1.917,17.

-Na de kerstmannenrace gingen we richting de organisatie van de
Kerstmarkt.
Het team heeft met hulpvaardige ouders een gezellige zaal
ingericht waar de kerstmarkt heeft plaatsgevonden. De kinderen
hebben flink geknutseld om spulletjes te maken om te verkopen.
Er zijn ludieke acties bedacht zoals serious request en fotobooth.
Verder is er een ‘koekhuisjeswedstrijd’ uitgezet. Deze prachtige
creaties waren op de markt te bewonderen en in de loop van de
avond heeft de jury de prijswinnaars bekend gemaakt.

https://bsdezandplaat.nl/


Alle bezoekers konden naast het spelen van spelletjes, meedoen
aan activiteiten en elkaar gezellig ontmoeten, heerlijk eten op de
Kerstmarkt op het terras middenin de Kerstsfeer. Het eten was
bereid door het oudercomité en werd verkocht aan het
Kerst-eetkraam.
Al met al was het een gezellig kerstfestijn waar ook veel
belangstellenden uit Ovezande en omstreken op af zijn gekomen.
-Aansluitend op de Kerstmarkt ging de Lichtjestocht van start die
georganiseerd was in samenwerking met de kerk. De kinderen
maakten met hun gezin een tocht door Ovezande. Gedurende de
tocht werd het kerstverhaal beleefd. De tocht eindigde in de kerk
waar chocolademelk werd uitgedeeld.

In het begin van de Kerstmarkt werd het eerder genoemde bedrag
bekend gemaakt maar ook de Kerstmarkt was voor het goede
doel…

In totaal komen we op een bedrag van € 2437,62

Dit bedrag komt in heel goede handen van Stichting Netherlands
Sri Lanka en komt ten goede van de kinderen in de opgerichte
weeshuizen in Sri Lanka.

Alle kinderen, ouders, team, vrijwilligers en belangstellenden:
Dank Jullie Wel

Afwijkingen in vakantierooster 2023-2024
In het Zeeuws besturenoverleg (ZBO) is het vakantierooster
2023/2024 vastgesteld.
Waar we jullie op willen attenderen is dat er 2 vakanties afwijken
van het landelijke advies van ministerie van OCW.
Wanneer u een vakantie wil boeken en u kijkt via internet hoe de
vakanties zijn in Zuid Nederland (op basis van ministerie van
OCW), komen deze dus niet niet altijd overeen met de vakanties
die de kinderen krijgen.

Het gaat om de volgende afwijkingen:
Herfstvakantie: 23-10-2023 t/m 27-10-2023

(advies OCW 16-10-2023- t/m 20-10-2023)
Meivakantie:     22-04-2024 t/m 03-05-2024

(advies OCW 20-04-2024 t/m 10-05-2024)

(We zullen dit in de komende nieuwtjes steeds herhalen.)

Schoolfoto’s zijn nog beschikbaar
We hebben bericht gekregen van onze schoolfotograaf over de
schoolfoto’s die in het voorjaar zijn gemaakt:

Beste ouders,
Dit schooljaar 2022 - 2023, heb ik de schoolfoto's van uw kinderen
mogen maken. Heeft u ze nog niet gezien/besteld?
Ze zijn nog online beschikbaar.

Om de foto’s te kunnen bekijken heeft u destijds via school een
brief van mij met uitleg en inloggegevens ontvangen. Bent u de
brief kwijt of denkt u hem niet ontvangen te hebben dan kunt u de
inloggegevens opnieuw aanvragen.



Ga daarvoor naar https://www.schoolportretjes.nl/#inloggegevens
(als de link niet werkt, kopieer hem dan en plak hem in uw
internetbrowser). Vul het formuliertje in en ik stuur u de gegevens
toe. Ook de codes van eerdere schooljaren zijn hier op te vragen.

Geen broer/zus foto of niet op de foto geweest?
Was het op school niet gelukt om een broertje/zusje foto te laten
maken samen met de kinderen die (nog) niet op school zitten? Dan
kan je daarvoor het gehele jaar door een gratis afspraak maken in
mijn studio. Ook kinderen die niet aanwezig waren op het moment
dat ik op school was, zijn van harte welkom!

Via onderstaande link lees je de details en kan je eenvoudig tijd in
mijn agenda reserveren.
https://www.boekjeshoot.nl/boek-je-schoolfoto-shoot (als de link
niet werkt, kopieer hem dan en plak hem in je internetbrowser).
Tot snel!

Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!

Met vriendelijke groet,

Eric Konings Fotografie

Van Juf Jessica:
Vakantie! Wat gaan jullie doen? Stop-motion filmpjes maken? De
game van Hackshield spelen? Gezellig samen lezen bij de
kerstboom?
Het leespunt is natuurlijk gesloten, maar jullie zijn van harte
welkom in één van onze andere vestigingen. Misschien is het leuk
om eens een duik te nemen in onze spelletjeskast in Goes? Met je

biebpasje kun je overal in Zeeland boeken lenen, dus de leuke
boeken die je tegenkomt mogen gewoon mee naar huis en mag je
bij mij weer inleveren.

Voor kinderen die Bob Popcorn kennen heb ik ook nog een leuke
tip: Op 5 januari komen schrijfster Maranke Rinck en illustrator
Martijn van der Linden een Bob
Popcorn-feestje<https://oosterschelde.op-shop.nl/3476/de-bob-po
pcorn-show-6-10-jaar/05-01-2023> vieren in Kapelle. Ze lezen
voor én je leert van een echte illustrator tekenen, natuurlijk mét
een lekker bakje popcorn.

En wil je zelf ook nog even ontspannen? Wie weet vind je op onze
kerstpagina<bibliotheekoosterschelde.nl/home/Blueprints/kerst.ht
ml> nog een leuk (e-)boek.

Namens de bibliotheek,
Juf Jessica

De volgende keer weer meer nieuws vanuit Kibeo.
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