* Sinterklaasfeest * Kerstfeest * Na de kerstvakantie * Schoolplein *
EXTRA NIEUWSBRIEF
Er staat voor dit moment geen nieuwsbrief gepland, maar er zoveel te melden, dat er een
extra nieuwsbrief nodig is!
Het heeft er helaas vast ook mee te maken dat ouders op dit moment niet op school komen.
Op de vergadering van de MR en de werkgroep Identiteit is dat ook besproken.
Parro heeft al wat verbeterd, maar we missen erg de tussen-door-contacten.
Maak daarom ook gebruik van de mogelijkheid om even te bellen (na half 3); zeker als er
dringende vragen zijn.
SINTERKLAASFEEST
We vieren het feest op 4 december in de eigen groep.
Hoe het zal gaan met Sint en Pieten en cadeaus, dat is nog allemaal geheim……
De kinderen van groep 5-8 hebben al wel lootjes getrokken, want Sint kan dit jaar vanwege
corona natuurlijk niet zelf voor álle cadeautjes zorgen.
De kinderen hoeven in elk geval géén eten en drinken mee te nemen!
Op 1 en 2 december mogen de kinderen van groep 5-8 hun surprise in het midden zetten!
Wat dit jaar vanwege corona helaas ook al niet mag is, dat ouders naar de surprises komen
kijken, dus we zullen er veel foto’s van maken en via Parro toesturen!
De kinderen gaan niet zelf kijken, maar doen dat samen met de leerkracht.
Alle kinderen zijn 4 december om 12.00u vrij.
KERSTFEEST
Op 16 december vieren we het kerstfeest ook in de eigen groep.
Een mooi boek, het kerstverhaal, mooie dingen maken én een kerstlunch!
Voor die lunch vragen we de ouders zelf een feestelijke “kerstlunchbox” te maken voor hun
kind. Met allemaal hapjes, waar jullie kinderen van houden! Graag alles corona-proof.
Wij zorgen voor de kerstsfeer en voor iets te drinken.
De kinderen mogen natuurlijk in kerstkleding op school komen.
Op 18 december zijn de kinderen om 12.00u vrij en kan de kerstvakantie beginnen.
NA DE KERSTVAKANTIE

Mary de Kroo
(met dochter)

Juf Inge zal zo goed als zeker nog niet volledig kunnen werken.
Maar juf Irene gaat naar groep 5/6, waar zij de plaats van juf Niek zal overnemen.
Omdat Juf Maxime al eerder in groep 1/2 heeft gewerkt, zal zij na de kerstvakantie de groep
overnemen als Inge er niet is. Of dat 1 of 2 dagen is hangt af van het aantal dagen dat Inge
weer kan werken.
De eerste drie weken kan Maxime groep 1/2 nog niet overnemen, omdat ze haar stageperiode in groep 7/8 dan afrondt en nog niet twee dagen beschikbaar is.
Daarom zal juf Mary de Kroo, kleuterjuf in Biggekerke de eerste drie maandagen invallen.
Juf Irene gaat groep 5/6 niet alleen doen, maar samen met juf Marja Geschiere.
Irene is zich nu al aan het voorbereiden op het werk in groep 5/6 en Marja gaat dat vanaf
volgende week doen.
Juf Maxime is trouwens zo goed als klaar met haar PABO-opleiding. Dat betekent dat ze bijna
drie maanden eerder haar volledige bevoegdheid behaald. Kortom, een topjuf!
EVEN VOORSTELLEN…..

Marja Geschiere

Hallo allemaal.
Ik ben Marja Geschiere, 55 jaar. Ik woon samen met mijn Adri op een boerderij in Aagtekerke.
We hebben drie kinderen, waarvan er twee al uit huis zijn.
Van april tot november werk ik op de boerderij en op de mini-camping, maar zodra ik klaar
ben sta ik in de winter en het voorjaar graag voor de klas.
Ik ben een mensenmens en houd van levendigheid en gezelligheid.

Ben graag aan het sporten, knutselen, lezen of tuinieren.
Ik kom dus graag werken op jullie gezellige school.
Tot gauw!
Groet, Marja

Irene Menges

Hallo.
Ik ben Irene Menges en ben vanaf januari één van de twee juffen in groep 5/6.
Vanaf juni 2020 heb ik mogen invallen in de kleutergroep en ben nu ook aan het wennen met
de kinderen van 5/6. Dit is mijn 5e jaar als juf. De eerste 4 hiervan heb ik gedaan in een grote
basisschool in Engeland. Daar heb ik iets meer dan 9 jaar gewoond en ook mijn opleidingen
gedaan.
Inmiddels woon ik in het prachtige Zoutelande en fiets ik elke dag met groot plezier naar
school. Ik hou erg van muziek en creatief bezig zijn en doe dit ook enorm graag met de kinderen.
Ik wil ook dit moment even nemen om te zeggen dat ik zo fijn ben ontvangen (als non-Zeeuw
en bijna-buitelander) in Veere en in school. Ik heb alleen maar lieve reacties en goed contact
gehad met de kinderen, ouders en het team. Dat vind ik niet vanzelfsprekend en daar ben ik
heel dankbaar voor. Ik voel me op mijn plek hier op school en kijk uit naar een mooi jaar met
zijn allen.
Liefs, juf Irene
NOG MEER PENSIOEN…..
Eind van dit schooljaar stop ik, meester Ruud als directeur van De Magdalon. Na 44 jaar in
het onderwijs heb ik besloten met pensioen te gaan. Samen met mijn vrouw, die er dan zelfs
45 jaar op heeft zitten.
De benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur start in januari. In die commissie zitten
o.a. twee leerkrachten en één ouder uit de MR.
Belangrijke voorwaarden zullen zijn dat de nieuwe directeur op een samenwerkingsschool
wil werken en de visie en aanpak die we als team en ouders hebben ontwikkeld wil voortzetten.
THEMA ‘LESKRACHT’
“Raad eens wat het thema voor de komende periode wordt?”
Met die vraag startten we een week of drie geleden het nieuwe thema van LesKracht.
Twee dienbladen vol met voorwerpen, die kinderen in 10 seconden aandachtig mochten
bekijken, waarna de theedoek er weer over ging.
De opdracht: wat herinner je je nog en schrijf dat op. En vervolgens de vraag: waar zouden
deze voorwerpen mee te maken kunne hebben?
Groep 7/8 raadde en iemand zag samenhang: hé, spullen die horen bij Sinterklaas, bij
Kerst…gaan we het over feesten hebben?
Inderdaad! De komende periode werken we aan het thema “Van Sint Juttemis tot party”.
Feesten in verschillende culturen, op verschillende plaatsen in de wereld, al dan niet
gebonden aan een religie, gewoonten en gebruiken tijdens die feesten, de plaatsen waar de
feesten gevierd worden, feestkleding, ga zo maar door.
Niet toevallig natuurlijk, met het Sinterklaas- en Kerstfeest in aantocht.
De kinderen gaan weer aan de slag met onderzoeksvragen, planning en met presentaties.
Het is nog nieuw en wennen voor ons allemaal, maar het vindt zijn weg en belangrijkst is: de
kinderen vinden het erg leuk!
Voor informatie over LesKracht, zie ook NIEUWSBRIEF 1.
Of bezoek de website van LesKracht!
KWALITEIT ‘ZORGZAAMHEID’
“Zorgzaamheid” is onze nieuwe kwaliteit.
Bij uitstek een kwaliteit die hoort bij de wintermaanden, waarin feesten als Sinterklaas,
Kerst en Oud en Nieuw vallen. Tijd van vroeg donker en laat licht; lang niet voor iedereen
even gemakkelijk. Tijd van (het brengen van) Licht, van het afsluiten van een bijzonder jaar,
2020, en het met goede moed en inspiratie beginnen aan een nieuw jaar.
Het is goed om juist in deze periode naar elkaar om te zien.
Een kwaliteit die naadloos aansluit bij Leskracht. Want vieren, wat het ook is, doe je bij
uitstek niet alleen. Daarin neem je de ander mee, op een manier die bij jou past. Natuurlijk
wordt het Kerstverhaal in deze periode verteld, zowel vanuit het Christendom als vanuit
andere godsdiensten, zoals we dit hele schooljaar zullen doen.

Vieren, dat gaan we doen. Op een manier die past bij wat deze tijd van ons vraagt. Met
zorgzaamheid. Voor de ander en voor onszelf.
SCHOOLPLEIN
De aanleg van het schoolplein is naar verwachting in de loop van volgende week klaar.
Mede dankzij de inzet van een aantal ouders! We zetten nog even de schouders eronder,
nog één keer a.s. zaterdag, voor de laatste klussen waar ouderhulp bij nodig is.
Er blijven nog heel wat trottoirtegels over, dus als iemand ze wil komen ophalen, heel graag!
Gratis af te halen! (een kleine vergoeding voor het schoolplein mag natuurlijk altijd…..)
Op een later moment worden de bomen, struiken, bloemen, etc. geplant en ook het maken
en plaatsen van de speelobjecten komt later.
De her en der geplande boomstammen en het knuppelpad wachten tot er voldoende duurzaam hout is gerooid.
Wat de bomen betreft heeft de ontwerpster van het plein nog een leuk idee. Als er ouders
zijn die dit jaar een kerstboom kopen mét kluit, dan kunnen die na de kerstvakantie op
het plein worden geplant. Als over een jaar de later te planten boompjes wat groter zijn,
kunnen de kerstbomen er weer uit en nog een keer als kerstboom worden gebruikt!
Wie daar aan wil meewerken, graag even melden, dan kunnen we kijken hoeveel bomen er
komen.
Zoals het er nu naar uitziet kan bijna alles wat we gepland en bedacht hadden worden
uitgevoerd en bekostigd. Er is rekening mee gehouden dat sommige onderdelen van het
plan nog even moeten wachten en dat geldt o.a. voor het pad achter de school.
Wat de SPONSORACTIE betreft: er hebben zich zes ondernemers aangemeld om deel te
nemen aan de 10%-actie. Zie https://www.speelplein-magdalon.nl/10procent-actie.
Dus doe er allemaal de sinterklaas- en kerstinkopen. Je helpt er de ondernemers mee én je
steunt de aanleg van het schoolplein!
En vergeet ook de Magdalon Markt niet! https://www.speelplein-magdalon.nl/magdalon-markt
MR EN WERKGROEP IDENTITEIT
Vorige week was de eerste vergadering van de MR en de werkgroep Identiteit. Het ging o.a.
over het verslag van de ouderbijdrage 2019-2020 en de begroting voor 2020-2021; verder
kwamen ter sprake: het coronabeleid op school en onderwerpen als LesKracht, Snappet,
Parro, jubileum en pensioenen.
Aanvulling op het eerdere bericht in NIEUWSBRIEF 2: vorig jaar zijn door corona de schoolreizen niet doorgegaan. Wel is er meer geld uitgegeven voor andere zaken, zoals kerst en
vooral eindfeest. Maar het eindsaldo was hoger dan normaal. Met instemming van de MR is
besloten dat geld te reserveren voor uitgaven waarvoor de school mogelijk te weinig budget
heeft (bijv. extra Chromebooks of voor het schoolplein) en de ouderbijdrage te handhaven
op €55 per kind per jaar.
Het verslag van de vergadering komt op de website: www.magdalon.nl/medezeggenschapsraad.

