Nieuwsbrief donderdag 24 oktober 2019.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

31 oktober
5 oktober tot 5 december
6 november
7 november
14 november
26 november
29 november
4 december
5 december
9 en 12 december
19 december

Bibliobus
1e blok naschoolse activiteiten
Stakingsdag alle leerlingen vrij
Gastles tiny forest groep 5/6
Bibliobus
Plantdag tiny forest
Studiedag (kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij)
Sinterklaas op school
Uitreiking 1e rapport groep 3 t/m 8
Rapportavonden groep 3 t/m 8
Kerstknutsels en kerstviering

Tiny forest en groene speeltuin:
De realisatie van het tiny forest en de groene speeltuin gaat binnenkort beginnen.
Dit weekend worden de tegels van de skatebaan verwijderd en op 7 november krijgt groep
5/6 de eerste gastles over het tiny forest. Zij worden de forest rangers. Op dinsdag 26
november staat de plantdag op de agenda. We gaan dan met de hele school bomen en
struiken planten. Het is dan handig om de kinderen op deze dag laarzen mee te geven.
Hier krijgt u later meer uitleg over.
Staking:
In de afgelopen periode is het kabinet nogmaals nadrukkelijk gevraagd om investeringen te
doen in het onderwijs om met name de forse en groeiende personeelstekorten en de
werkdruk aan te pakken. Het kabinet erkent de huidige problemen als een groot
maatschappelijk vraagstuk, maar er zijn tot op heden geen concrete toezeggingen gedaan.
In Zeeland hebben we inmiddels ook met tekorten te maken. Hier worden in Goes
bijvoorbeeld al klassen naar huis gestuurd. In het VO worden bepaalde vakken al niet meer
aangeboden vanwege het lerarentekort.
De onderwijsvakbonden en werkgeversorganisaties PO- en VO raad hebben daarom alle
werknemers in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs opgeroepen om op woensdag 6
november te staken. Het merendeel van de leerkrachten op onze school geeft gehoor
aan deze oproep. Dat betekent dat de school op 6 november gesloten blijft en de kinderen
niet naar school kunnen.
Wij stellen de school echter wel open voor alle volwassen mensen uit de buurt zodat zij
eens kennis kunnen maken met onderwijs anno 2019. Op deze manier kunt u de sfeer
proeven, de onderwijsmethoden bekijken en napraten met de leraren. We spelen echt een
uur na uit de schooldag van een kind. We verwachten u om 9:15 uur op het schoolplein om
9:30 gaat de zoemer en gaat de les beginnen. Om half 11 serveren we koffie en thee en
kunt u napraten met de leerkrachten over wat ons en u in het onderwijs bezighoudt.
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Deze ochtend is wel uitsluitend voor volwassenen, niet voor kinderen. Geef het door aan
mensen in uw omgeving want het onderwijs is erg veranderd de laatste jaren.
Wij hopen, met het oog op de toekomst voor uw kind(eren), op uw begrip voor deze actie.
Foto’s op de website:
Binnenkort zullen er ook weer foto’s op de website verschijnen.
Er moet eerst nog een afgeschermde omgeving gemaakt worden zodat de foto’s niet voor
iedereen zichtbaar zijn, maar alleen voor de ouders van school.
Naschoolsaanbod:
Aan het begin van deze week hebben alle leerlingen een papier met uitleg mee gekregen
voor de naschoolse activiteiten (zie extra bijlage bij de nieuwsbrief). Er zijn al een aantal
leerlingen die hebben ingeschreven. Voor alle activiteiten is nog plaats beschikbaar. U kunt
uw kind volgende week nog opgeven (bij meester Ivo) voor de activiteiten. De leerlingen
blijven tussen 15:00 uur en 15:15 uur (start activiteit) op school en kunnen nog even wat
eten of drinken voor de activiteit start. Hierbij zorgt de school voor toezicht.
Kinderboekenweek.
Voor de herfstvakantie hebben we aandacht besteed aan de Kinderboekenweek met als
thema “Reis Mee”. Er hebben diverse leuke activiteiten plaatsgevonden. Vast onderdeel
waren de gouden penselen en gouden griffels; er werden verhalen geschreven en
tekeningen gemaakt. In iedere groep won iemand de gouden penseel en iemand de gouden
griffel. Ook zijn er in de groepen 4 t/m 8 voorleeskampioenen gekozen. Vrijdag 11 oktober
is de uitslag van de penselen, griffels en het voorlezen bekend gemaakt. ( Zie het
onderstaande overzicht ) We willen Joop de Jonge, de man van juf Mia, bedanken voor het
schaven van en het boren van gaatjes in de blokjes waar de penselen en griffels in
stonden. Traditiegetrouw is er ook weer voorgelezen: de kinderen van groep 5 t/m 8 lazen
voor aan de kinderen van de peutergroep en groep 1 t/m 4.
Prijswinnaars Kinderboekenweek 2019.
Gouden griffel: schrijfkampioenen:
Groep 1: Jurriaan Luteijn
Groep 2: Dani Verbrugge
Groep 3: Elise Peersman
Groep 4: Benjamin Eveleens

Groep
Groep
Groep
Groep

5:
6:
7:
8:

Timo Delivorias
Senne de Vlieger
Evi Govers
Dania Abdullah

Gouden Penseel: tekenkampioenen:
Groep 1: Isa Peeters
Groep 2: Lotte de Pundert
Groep 3: Huub Otte
Groep 4: Yara Uitterhoeve

Groep
Groep
Groep
Groep

5:
6:
7:
8:

Levi de Koster
Femke de Groene
Naud Boonman
Kathy Verhage

Voorleeskampioen 2019:
Groep 4: Anouk de Pundert
Groep 5 / 6: Thomas Delivorias
Groep 7/8: Sem de Vlieger
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Kibeo algemeen
●

●

Sinds deze week hebben wij op het kinderdagverblijf een deurbel. Dit betekent dat
de deur op slot zal zijn tussen 9:00 en 17:00. Dit voor de veiligheid van zowel de
kinderen als de juffen. Er hangt een briefje bij de bel met de vraag of jullie willen
aanbellen als de deur op slot is!
Heb je het leuke nieuws al gehoord? Wij doen met de oudste peuters (v.a ongeveer
2,5 jaar) sinds dit schooljaar ook mee met het naschools aanbod (Bons) wat vanuit
school georganiseerd wordt. Er wordt bijvoorbeeld de activiteit puur natuur,
balspelen of dansen georganiseerd. Vanaf vandaag delen wij de brieven uit, daarin
staat meer informatie en de andere activiteiten beschreven. Heb je nog vragen
hierover? Loop gerust even bij ons binnen!

Dagopvang
●

●
●

De laatste tijd heeft het buiten niet veel anders gedaan als geregend. Dat komt
eigenlijk goed van pas, want deze week zijn wij begonnen met het thema regen!
Wij gaan een regen concert houden met muziekinstrumenten, springen in plassen
en gaan zelfs regendruppels tellen. Dat belooft wat!
Wij heten van harte welkom, Beau! Zij komt sinds deze week bij ons spelen. Wij
hopen dat je een leuke tijd zal hebben bij ons. Veel speelplezier, Beau!
Veel van onze fotolijstjes zijn nog leeg. Willen jullie ons helpen ze te vullen door
een leuke (staande) foto mee te nemen? Een gekopieerde versie of zwart-wit versie
is ook goed! (10x15 cm). Dank jullie wel!

BSO
●

●

●
●

Woensdag 6 november zal school gaan staken. Hierdoor zullen wij open zijn. Er
hangt een lijstje bij het kinderdagverblijf en de BSO om uw kind(eren) aan te
melden voor eventuele opvang deze dag.
Vrijdag 29 november is er een studiedag op school. Groep 1 en 2 zullen hierdoor vrij
zijn deze dag. Ook voor deze dag hangt er een lijstje bij het kinderdagverblijf en de
BSO voor eventuele opvang deze dag voor uw kind(eren).
Wij werken op de BSO aan het thema Halloween. Wij gaan skeletten maken, een
Halloween slinger en wij gaan pompoenen uithollen!
Wij willen iedereen ontzettend bedanken die op de laatste werkdag van juf Jolanda
Groen even langs is geweest en/of een leuk cadeautje heeft gebracht!

Groep 1/2:
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●

●

●

●
●
●

Wij heten van harte welkom: Jort van ‘t Veer! Hij is 4 jaar geworden en zit sinds
dinsdag in onze groep. Van harte welkom Jort en heel veel plezier toegewenst bij
ons op de basisschool!
Net voor de herfstvakantie werd de Kinderboekenweek afgesloten en werden in
onze groep de gouden griffels uitgereikt aan Jurriaan en Dani. De gouden penselen
waren voor Isa en Lotte. Gefeliciteerd!
Vandaag gingen we op excursie naar Vliegveld Midden-Zeeland! Heel fijn, dat jullie
wilden rijden Monique, Sharida, Veronique, Leila, Imelda, Ariena en Mieke. Heel
hartelijk bedankt. De kinderen zullen deze ervaring niet snel vergeten!
We hebben al 44 woorden met de p van piloot verzameld. Fijn, dat er zoveel
spullen meegebracht worden.
Alle kinderen kunnen sinds woensdag zelf hun jas dichtdoen! Knap hè?
Op vrijdag 29 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag (op 6 december
is er gewoon school).

Groep 3/4:
●
●

●
●
●
●

In groep 4 zijn de kinderen heel hard aan het oefenen met de tafels, heel goed!
In beide groepen wordt er regelmatig gerekend met klokken. Zou u thuis ook op een
speelse manier willen oefenen met de kinderen? In groep 3 zijn we alleen nog bezig
met de hele uren en in groep 4 met de hele en halve uren. In groep 4 wordt ook
geoefend met de digitale klok.
In groep groep 3 kennen de kinderen nu al heel veel letters waardoor ze al een hele
hoop woorden kunnen lezen.
Volgende week wordt kern 3 van VLL alweer afgerond door groep 3.
Volgende week krijgen de kinderen nieuwe plaatjes in de klas.
Vandaag heeft de juf haar verjaardag gevierd, het was erg gezellig, bedankt voor
alle leuke cadeautjes en kaartjes.

Groep
●
●
●

5/6
Deze week en volgende week ronden we blok 2 af van Rekenen, Taal en Spelling.
Iedereen heeft weer een andere plaats in de klas gekregen.
Gisteren kregen we een gastles van 4 studenten van het Hoornbeeck College uit
Goes. We kregen eerst uitleg over natuurkundige verschijnselen en daarna deden
we in groepjes proefjes.
● Op dit moment zijn we de tafel van 8 aan het oefenen. Een aantal kinderen uit
groep 5 hebben het tafelkaartje mee naar huis om thuis te oefenen. Ze moeten de
tafel op 5 november op kunnen zeggen.
● Tijdens de muziekles hebben we op de Kazoo gespeeld. Een instrument om je stem
te vervormen in een bijzonder en apart geluid. Het was erg leuk!
● Vrijdag starten we met de tweede ronde van de ateliers.

Groep 7/8:
● Afgelopen dinsdag vond de voorlichting plaats over het voortgezet onderwijs. De
leraren en vertegenwoordigers van Pontes en Ostrea gaven voorlichting over hoe de
verwijzing verloopt en wat er te kiezen valt in Goes. Heel veel informatie is er
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●
●
●

●

gegeven, dit kunt u ook op het gemak nog eens nalezen in de verschillende
brochures die uitgedeeld zijn, ook vandaag gaat er een gids mee over het VO voor
ouders die niet aanwezig waren. Wat viel ons vooral op: op het Ostrea is er nu ook
een ‘breinbrekersclub’ voor de VMBO leerlingen, in tegenstelling tot voorgaande
jaren. Een leuke manier om kennis te maken met deze school. Hou de website van
het Ostrea in de gaten, u moet uw kind hier zelf voor aanmelden en in het verleden
was het principe altijd, wie het eerst komt….Overigens gaat de klusklas als extra
uitstapje dit jaar ook twee keer naar het Ostrea, binnen schooltijd, hier krijgt u
nog informatie over.
Daarnaast heeft Ostrea dit jaar besloten om toch weer de zg dakpanklas in te
voeren, zoals het Pontes deze al langer hanteert. Een hele verbetering volgens ons.
We hebben thema 2 voor Rekenen, Taal en Spelling afgerond en zijn nu met thema
3 begonnen.
Dinsdag zijn we ook met de klas naar het Historisch Museum De Bevelanden
geweest. We volgden daar het programma over de Grote Kerk in Goes. Na een korte
presentatie over de kerk zijn de groepen gesplitst. De ene groep ging eerst naar de
kerk toe om de diverse kenmerken te bekijken, de andere groep kreeg informatie
over kerkmuziek en glas-in-loodramen en ging aan de slag met hun eigen
glas-in-loodraam van papier. Na een pauze zijn de groepen gewisseld. Volgende
week zullen we nog een verwerkingsles doen over dit onderwerp.
Vrijdag zijn het weer ateliers, ronde 2
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