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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De eerste week zit er al weer bijna op. Fijn om te zien hoe snel iedereen het weer 

gewend is op school. Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief vol met laatste 

nieuwtjes en informatie.  

 

We hopen er samen een mooi jaar van te maken. Mocht u vragen hebben n.a.v. deze 

nieuwsbrief dan kunt u altijd bij de leerkracht van uw zoon/dochter terecht. 

 

Team De Marel 

 

Babynieuws! 

 

Juf Kirsten is op woensdag 3 augustus mama geworden van 

een prachtige zoon Milan. Mama en zoon maken het goed. 

Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen! 

 

 

 

Gezonde lunch en pauzehap 

U als ouder/verzorger weet als geen ander wat uw 

kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard 

een gezonde pauzehap en een gezonde lunch. Als 

team zijn wij van mening u niet op te willen leggen wat 

wel of niet mag. Wel vragen we u uw kind geen snoep 

of chocolade als pauzehap of lunch mee te geven.  

 

Er zitten nog verschillen tussen de verschillende 

scholen en groepen maar op woensdag hebben we in 

het hele kindcentrum ‘Fruitdag’. We verwachten dan ook dat iedereen iets van 

fruit/groente bij zich heeft. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een 

verantwoordelijke pauzehap en lunch mee te geven naar school.  

 

Op de Deltaschool wordt er ook weer meegedaan aan het Schoolfruit. We hopen dit in 

de toekomst uit te breiden naar alle groepen. 
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Informatiemiddagen… 

We starten dit schooljaar met een aantal info-middagen waarin de groepsleerkrachten 

en de onderwijsassistenten in de klas van uw kind, specifieke informatie met u delen 

over het reilen en zeilen in de groep, de afspraken die er zijn, het materiaal en de 

boeken waar mee gewerkt wordt, enz.. Tevens kun u op deze middag vragen stellen 

aan de groepsleerkracht(en) van uw kind. 

 

Donderdag 15 september: 

• 15:45-16:45 infomiddag BBS1 en BBS2 (starten met algemene info in de aula) 

• 16:00-16:45 infomiddag voor ouders/verzorgers M- groepen 

• 16:00-16:45 infomiddag voor B45, B5A, B5B, B6, B67, B78 

•  

Donderdag 22 september: 

• 16:00-16:45 infomiddag voor ouders/verzorgers Delta-groepen 

• 16:00-16:45 infomiddag voor ouders/verzorgers OS, O12a, O12b en O2 

• 16:00-16:45 infomiddag voor ouders/verzorgers O3 en O4 

De leerkrachten nodigen u hier via Parro nog apart voor uit. We hopen veel 

ouders/verzorgers te ontmoeten op 15 of 22 september.   

 

 

 

Nogmaals vakantierooster… 

 

Studiedag  Maandag 19 september 2022  

Herfstvakantie  Vrijdag 21 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Studiedag  Vrijdag 18 november 2022 

Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t/m maandag 9 januari 

2023 

Voorjaarsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Paasvakantie  donderdag 6 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie  maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartvakantie  donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstervakantie  maandag 29 mei t/m dinsdag 30 mei 2023 

Zomervakantie  donderdag 13 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 

Op vrijdag 23 december (dag voor de kerstvakantie) en vrijdag 17 februari (dag voor 

de voorjaarsvakantie) zijn de kinderen om 12:00u vrij. De taxibussen halen de 

leerlingen op deze dagen om 12:00 uur op. 

 

De eerste schooldag schooljaar 2023-2024 is op maandag 28 augustus 2023. 
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ZWEMONDERWIJS OP DE MAREL 

 

Waarom zwemmen:  

Op kindcentrum De Marel vinden wij het 

belangrijk dat kinderen in het waterrijke Zeeland 

zwemonderwijs krijgen, zodat ze zich bij te water 

raken zelfstandig kunnen redden. We vinden het 

dan ook fantastisch dat de gemeente Goes het 

schoolzwemmen voor ons wil blijven financieren.  

Als basis gaan de tweerngroepen vanaf O3 t/m B5 

alle kinderen 1 x per week op vrijdag: 1 half uur 

zwemonderwijs in het Omnium krijgen. Wanneer 

veel kinderen uit een bepaalde groep al een A- en B-diploma hebben gehaald en/of 

wanneer het organisatorisch beter uitkomt, kunnen we hier van afwijken. 

In Deltagroepen B en C krijgen alle leerlingen zwemonderwijs op donderdag. Dit is dit 

schooljaar een pilot.  

 

Diploma: 

Het is belangrijk om te weten dat het schoolzwemmen alleen vaak onvoldoende is om 

een diploma te halen. We adviseren ouder(s)/verzorger(s) dan ook om naast het 

schoolzwemmen ook privé met hun kind naar zwemles te gaan. 

 

Afspraken: 

• In verband met de wet op de privacy, worden er GEEN foto’s gemaakt tijdens 

zwemles of diplomazwemmen.  

• Tijdens diplomazwemmen vragen we een leerkracht foto’s te nemen, hij/zij zal 

deze foto’s doorsturen naar de ouder(s)/verzorger(s), deze foto’s komen NIET 

op de website. 

• Kinderen van de groepen groep 3 t/m groep 5 gaan mee naar de zwemles 

totdat ze hun A- én B-diploma hebben gehaald.  

• Voor de kinderen van groep M3/4 zijn andere regels en afspraken gemaakt. 

Deze worden via de leerkracht gecommuniceerd,   

• De zwemles komt in de plaats van 1 reguliere gymles.  

• De kinderen worden per bus naar het zwembad vervoerd. 

• De kinderen (vanaf groep 5) die een A- en B-diploma hebben behaald, gaan 

niet meer mee zwemmen en krijgen onder de zwemtijd een reguliere gymles 

op school. Daar waar het organisatorisch beter uitkomt, blijft de hele groep 5 

zwemmen. 

• Kinderen die aan het eind van de groep 6 nog geen diploma hebben behaald, 

krijgen de mogelijkheid om in groep 7 nog een half jaar mee te gaan zwemmen 

tot het A-diploma is behaald. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 

- het zwembadpersoneel heeft aan de zwem-coördinator (meester Léon) 

aangegeven dat het bijna voor 100% zeker is dat het kind voor de 

Kerstvakantie zijn/haar A-diploma kan behalen 

- het kind moet zelf heel erg gemotiveerd zijn  
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- de ouder(s)/verzorger(s) van het kind moeten akkoord geven voor het 

volgen van zwemles, want hun kind mist door het volgen van zwemles   

onderwijstijd (in groep 7) 

• School zorgt in samenwerking met het zwembad voor een kijkles. Tijdens de 

kijkles zijn ouder(s)/verzorger(s) welkom om een zwemles bij te wonen. De 

kijklessen wordt in januari 2023 ingepland, de juiste datum krijgt u te horen via 

Parro. 

• Coördinator zwemmen (én busvervoer) meester Léon 

• Opzet en inhoud van de zwemlessen zijn de verantwoordelijkheid van het 

Omnium in Goes, waar de zwemlessen plaatsvinden. 

• Heeft u nog vragen stuur uw vraag dan via een Parro-bericht naar de 

groepsleerkracht. 

 

 

 

De juf of meester is ziek, wat nu? (herhaling) 

Bijna alle ouder(s)/verzorger(s) hebben vorig jaar al een 

keer een berichtje gehad van meester Robert met de 

mededeling dat uw zoon/dochter een dag vrij was. 

Meestal ’s ochtends vroeg, af en toe al een dag van te 

voren.  

 

Hoe werkt dat nu precies? 

In principe hebben we op kindcentrum De Marel iedere 

dag een leerkracht ‘extra’ rondlopen. Mocht er 

onverwachts iemand ziek zijn, dan valt deze collega in. Op het moment dat er 

meerdere juffen en/of meesters ziek zijn lukt dat soms niet meer. Dan gaan we op 

zoek naar alternatieven.  “Is er toevallig iemand die nog extra wil werken? Kunnen we 

schuiven met medewerkers, waardoor het toch lukt? Of kunnen we nog wat schuiven 

met leerlingen?” 

 

Hier hebben een aantal collega’s soms om 6:45u al even overleg over met elkaar. Pas 

als we zeker weten dat het niet gaat lukken om voor een goede vervanger te zorgen, 

besluiten we dan om een groep vrij te geven.  

 

Vroeger lieten we nog wel eens iemand komen die niet standaard op het Kindcentrum 

werkte. Deze mensen zijn er bijna niet meer en meestal geeft zo’n dag heel veel 

onrust. Onze kinderen zijn nu eenmaal gebaat bij structuur en duidelijkheid.  

 

We beseffen heel goed dat u niet altijd blij zult reageren als u ’s ochtends vroeg zo’n 

berichtje ontvangt. Maar weet dat we dan echt alle opties hebben overwogen. 

 

Op dit moment zijn we druk met formatie voor volgend schooljaar bezig en we hopen 

dat het ons gaat lukken om naast de gewone  bezetting ook weer een aantal juffen en 
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meesters extra aan te nemen om de eerste vervangingen op zich te nemen. Maar dat 

wordt wel steeds moeilijker.   

 

Agenda 

• Donderdag 15 & 22 september                                               Informatiemiddagen 

• Maandag 19 september                                               Studiedag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 21 oktober t/m vrijdag 28 oktober                                      Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 


