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Vlasdag 
Komende zondag 26 juni is het in Eede vlasdag. Op het dorpsplein zijn er weer tal 
van ambachten te zien. Voor kinderen is er een springkasteel en zijn er oud-
hollandse spelletjes te doen op het schoolplein. Jullie zijn van harte welkom op deze 
vlasdag.  
 
Cultuurmenu  
Komende dinsdag gaat groep 5/6 naar een voorstelling van het Cultuurmenu in het 
Scheldetheater in Terneuzen. Ze zijn pas rond 13:00 weer terug op school. Alle 
kinderen nemen een lunchpakket mee, zodat ze na de voorstelling op school kunnen 
eten.  
 
Verkiezing voor leden van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad 
(herhaalbericht) 
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 leden. Te weten twee 
teamleden en twee ouders. De directeur is geen lid van de MR, maar woont als 
adviseur de vergaderingen bij.  
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplichte geleding. De raad bespreekt 
het beleid van het bestuur van de school. Ze geeft advies en soms instemming als er 
wijzigingen in het beleid komen. Een belangrijk orgaan dus.  
De raad vergadert 4 keer per jaar.  
Onderwerpen, die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: Het goedkeuren van de 
begroting; de schoolgids; het schoolplan; het jaarplan; de inventarisatie voor de 
Arbo-wet; de vakantieregeling; enz.  
Je bent voor vier jaar lid van de raad en daarna kun je jezelf nog een keer kandidaat 
stellen. In totaal kan iemand 8 jaar lid zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
directeur.  
Voor komend schooljaar zoekt de MR twee nieuwe ouderleden. Wie wil zich 
kandidaat stellen?   
 

Cito ( herhaalbericht) 

De komende periode worden er op school in alle klassen toetsen afgenomen. 
We doen dit met de methodeonafhankelijke toetsen, genaamd Cito. Deze toetsen 
worden bijna door heel Nederland afgenomen in alle klassen. Aan de hand van deze 
toetsen gaan de leerkrachten een analyse maken van hun onderwijs. Als ze hier mee 
klaar zijn, bespreken we deze met de hele school en passen ons onderwijsaanbod 
eventueel aan voor het komend halfjaar voor onze leerlingen.  
 

Belangrijke data 
25 juni    Communieviering groep 4 (11:00 in de kerk in Aardenburg) 
12 juli    Ontwikkelgesprekken 
14 en 15 juli   Schoolkamp 
18 t/m 22 juli    Middagen vrij voor alle kinderen 
21 juli     Afscheid groep 8 
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Jeugdfonds 

 

Doe jij ook mee met sport of cultuur?  Het Jeugdfonds sport en cultuur betaalt!  

In Nederland groeien veel kinderen op in armoede. Ook in Zeeland, uit cijfers blijkt 

dat ruim 6000 kinderen in een thuissituatie wonen waarbij er onvoldoende geld is om 

mee te doen met sport of cultuur. Dat betekent dat het halen van een zwemdiploma, 

meedoen met de dansles of voetballen op de voetbalclub niet vanzelfsprekend is.   

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van 

deze situatie en betaalt daarom het lidmaatschap aan sport- of cultuuractiviteiten. Dat 

doet het fonds jaarlijks voor zo’n 2500 Zeeuwse kinderen.  

 

Ben je dit jaar al actief en betaalt Jeugdfonds? Dan moet je ieder jaar verlengen, 

situaties kunnen immers veranderen. Aanvragen gaan per schooljaar. Een aanvraag 

doen voor schooljaar 2022-2023? Dat kan vanaf 1 mei 2022! Een aanvraag doen is 

simpel en gaat net als vorige keren via de tussenpersoon.   

 

Wil je meer informatie over het Jeugdfonds? Kijk dan op de website van het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur bij de regio Zeeland. Hier staan ook de lokale 

spelregels.  Heb je algemene vragen of wil je een aanvraag doen? Dan kun je terecht 

bij jouw schoolo.  Wil je weten wie voor jou een aanvraag kan doen? Dan kun je 

contact opnemen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland, Dennis 

Plantinga                                                                             

Mail:      zeeland@jeugdfondssportencultuur.nl  

Tel:         0113-277133 
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