Nieuwsbrief 20 oktober 2016
Belangrijke data.
23 oktober:
24-28 oktober:
8 november:
9 november:
16 november:
21 november:

Kindernevendienst in de kerk
Herfstvakantie
Studiedag: groep 1 en 2 vrij
Informatieavond leerlingen groep 8 op de Jan van Schengenschool te
Heinkenszand. Aanvang 19:15 uur
Vergadering oudervereniging
Vergadering schoolcommissie en MR

!!!Nominatie Zeeuwse onderwijsprijs met ons project beweegknap!!!
We hebben net te horen gekregen dat we genomineerd zijn voor de Zeeuwse
onderwijsprijs. Onze school is voor het project ‘Beweegknap’ genomineerd voor de
Onderwijsprijs voor de provincie Zeeland. Op woensdag 9 november om 14.00 uur zal Harry
Maas, gedeputeerde voor Onderwijs, bekend maken wie de prijs heeft gewonnen. De
uitreiking vindt plaats in het provinciehuis in Middelburg. Die dag mag onze school het
project ‘Beweegknap’ presenteren. De kinderen van groep 7/8 mogen bij deze feestelijke
gebeurtenis zijn, we willen ze onderdeel laten uitmaken van de presentatie!!. Wil, mag en
kan uw kind, dan kan hij/zij zich bij één van de leerkrachten opgeven.
Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de Kinderboekenweek. Tussendoor
hebben de jongens en de meiden van groep 5 tot en met 8 nog meegedaan met de
schoolvoetbal. Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en het was leuk om te zien dat
er veel voetbaltalent in zat. De meisjes van groep 5/6 hebben een keurige 3e plaats
behaald! Nu maken we ons op voor een welverdiende vakantie. Daarna gaan we ons
opmaken voor de komst van de Sint en Kerst. Ik wens u namens het team alvast een fijne
herfstvakantie toe.
Oudertevredenheidsmeting van bureau DUO
Graag willen we weer van u weten hoe tevreden u bent met de school van uw kind(eren).
De school wil graag weten over welke aspecten u tevreden bent en waarover u juist minder
tevreden bent, om het hierna mogelijk te verbeteren.
Het onderzoek is uiteraard anoniem.
Kort na de herfstvakantie zult u via e-mail een bericht ontvangen met een snelkoppeling
waardoor u toegang krijgt tot de digitale vragenlijst.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.
Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid. Uw mening als ouder telt!
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Inlogcodes voor mijn klas
Vandaag hebben de kinderen die nog geen account hadden op mijn klas om thuis te werken
een brief meegekregen om deze te activeren. De kinderen zijn op school gewend om met
dit te werken. Er staan veel oefeningen met taal, rekenen en spelling in. Door deze te
activeren kan uw kind oefenen bijvoorbeeld oefenen met de tafels, lezen, enz. Kinderen
geven aan dit erg leuk te vinden.
Nieuw lid voor de kascontrole 2017
De oudervereniging is nog op zoek naar een nieuw lid voor de kascontrole voor 2017. Als u
interesse hebt kunt zich opgeven bij de voorzitter Eddy Boonman of u kunt dit doorgeven
bij meester Ivo.
Nieuwe leden van de oudervereniging
José Allemekinders en Martine de Groene-Haerkens zijn de oudervereniging komen
versterken. We willen ze veel succes wensen bij het helpen organiseren van de vele
activiteiten die we op school hebben.
Nieuws uit de MR (Medezeggenschapsraad)
 Aan het eind van het vorig schooljaar hebben wij een oproep geplaatst voor een
nieuw MR lid. Hierop hebben wij 1 reactie ontvangen. We zijn blij dat wij u kunnen
melden dat Monique Wener de MR wil versterken. Haar zoontje Damian zit in
groep 2. Wij wensen haar heel veel succes!
 Onze school is ook vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad), die bestaat uit 8 leden. Van elke SKOB- school: één ouder
en één leerkracht. Kathinka Boonman (lid van de schoolcommissie) neemt namens
de ouders zitting in de GMR, Nienke van der Linden namens de leerkrachten. De
GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
 De MR bestaat dit schooljaar uit: Lieke Melse (voorzitter), Gerda Boss (secretaris),
Nienke van der Linden ( lid en afgevaardigde GMR), Wilfred Geijs (lid) en Monique
Wener (lid).
Hulp gevraagd bij Nederlandse les.
Als school willen we graag hulp om niet Nederlandstalige kinderen extra te ondersteunen.
Dit gebeurt al door een aantal ouders en daar zijn we erg dankbaar voor. Graag willen we
dit structureel gaan inzetten zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. Onze vraag aan u is
of u tijd hebt om ons hierbij te ondersteunen. Alle hulp is welkom. Mocht u hierbij willen
helpen dan kunt u dit doorgeven bij meester Ivo zodat hij een schema kan maken. Graag
de dag en het tijdstip doorgeven waarop u hulp kunt bieden.
Nieuws vanuit de parochie:
Hallo jongens en meisjes,
Het is al lang geleden dat het kindernevendienst was maar
zondag ja, dan beginnen we weer.
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Elkaar weer even zien, een mooi verhaal, een knutsel en.................verrassing!
Wij hebben er zin en we hopen dat jullie ook komen. De viering begint om 10.45 uur.
Tot zondag
Groetjes,
Werkgroep kindernevendienst
Reminder Kibeo vakantiemix
In de bijlage nogmaals de uitnodiging voor de Kibeo vakantiemix.
Zie link voor meer informatie: https://issuu.com/kibeo/docs/programmaboekje-herfst
Even voorstellen: stagiaire voor onderwijsassistente
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is April Niewenhuijse, ik ben 17 jaar.
Ik ben een spontaan en sociaal meisje, ook help ik mensen graag.
Mijn hobby’s zijn leuke dingen doen met vriendinnen, hardlopen, creatief bezig zijn en ik
hou van lekker eten.
Ik ben een studente van Scalda. Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding
onderwijsassistente.
Daarvoor mag ik iedere dinsdag stagelopen op basisschool Mgr. Heyligers in Kwadendamme
in de groepen 1 en 2, ook zal ik af en toe eens bij de andere groepen helpen tot het einde
van het jaar.
Graag wil ik meer ervaring op doen met het lesgeven van kinderen en in de omgang met
kinderen.
Dit wordt hopelijk een gezellig en leerzaam stagejaar.
U komt mij vast nog eens tegen in de gangen van school!
Met vriendelijke groet,
April Niewenhuijse

Kinderboekenweek
De afgelopen anderhalve week stond in het teken van de Kinderboekenweek met als thema
“Voor altijd jong”. Er hebben diverse leuke activiteiten plaats gevonden.
Vast onderdeel zijn de gouden penselen en gouden griffels; er worden verhalen geschreven
en tekeningen gemaakt. In iedere groep wint iemand het gouden penseel en iemand de
gouden griffel. Ook is er in iedere groep een voorleeskampioen gekozen. Traditiegetrouw is
er ook weer groeps-doorbrekend voorgelezen: de kinderen van groep 6 t/m 8 lazen voor
aan de kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 5. Foto’s hiervan komen op de
website. Vanmiddag was de algemene schoolafsluiting en werd er bekend gemaakt wie wat
heeft gewonnen.
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Gouden Penseel: tekenkampioenen:
groep 1: Keanu Tramper
groep 5:
groep 2: Kevin Grunewald
groep 6:
groep 3: Janique Boonman
groep 7:
groep 4: Anouk van Sabben
groep 8:

Jesse van Dijke
Pieter Huige
George Niewenhuijse
Anna van der Hoeven

Gouden Griffel: schrijfkampioenen
groep 1: Ewout Blok
groep 2: Ive Neels
groep 3: Jimmie Wirtz
groep 4: Eva Zuidhof

groep 5: Fem Claessens
groep 6: Milan Vermeulen
groep 7: Nick Siebenlist
groep 8: Jente Huige

Voorleeskampioen 2016
groep 5: Joëlla Maria
groep 6: Jet de Vos

groep 7: Jonathan Galimont
groep 8: Amy Kalisvaart

Peuternieuws:


De brand oefening is goed verlopen we zijn met 2 kinderen van groep 8 naar de
Burcht gelopen omdat daar ons noodadres is en dit ook geoefend moet worden.



Tijdens de Kinderboekenweek zijn kinderen van groep 5/6 komen voorlezen dit was
weer een leuke uitdaging voor de oudere kinderen en een belevenis voor de peuters
al vonden sommigen dit wel een beetje eng. Maar het ging prima! Indy, Teun,
Charlotte, Tim en Sam bedankt!
Het thema reuzen en kabouters loopt weeral bijna ten einde, we hebben onze blote
voet getekend op papier en die van de Juf en de kabouter en de reus. Welke voet
was er het grootst en welke de kleinst? Deze voet hebben we ingekleurd.
De paddenstoeltjes die we gemaakt hebben zijn mooi geworden rood met witte
stippen. Het liedje van kabouter Bim weten heel veel kinderen al zo te zingen
zonder de C.D erbij.
We dansen op het liedje met de kaboutermutsjes op. Na de herfstvakantie gaan we
dit thema afsluiten met een dansje en liedje voor alle ouders.
Op 9 november willen we de grote schoonmaak houden op onze locatie, vele
handen maken licht werk, er hangt aan de deur bij binnenkomst een lijst waar u, u
naam in kunt vullen zodat wij weten hoeveel ouders er zijn om eventueel een
andere datum te prikken mochten er te weinig kunnen.
Iedereen een fijne herfstvakantie!
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Groep 1/2:










Anouk de Pundert is 4 jaar geworden! Leuk, dat je nu ook bij ons in de klas zit. Heel
veel plezier en succes toegewenst bij ons op de basisschool, Anouk!
Herinnering: op dinsdag 8 november zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij van
school (congresdag in Utrecht).
Wat was het gezellig, al die oma’s en opa’s bij ons op school! En die spelletjes
waren ook zo leuk: sjoelen met pepermuntjes, rollatorrace, letters prikken in de
krant, een tolletje maken, vissen, eendjes voeren en nog veel meer… Opa’s en
oma’s bedankt! Benieuwd naar welk spelletje je kind het leukst vond, kijk dan even
op ons prikbord.
Afgelopen donderdag gingen we appelmoes maken. Riet en Mia, hartelijk bedankt
voor jullie hulp hierbij. En juf Marleen: bedankt voor al die appeltjes! De
appelmoes was erg lekker volgens de kinderen.
De dansworkshop: “Uit Oma’s koffer” van 14 oktober is i.v.m. een blessure verzet
naar vrijdag 21 oktober (morgen dus). We zijn benieuwd!
We hebben inmiddels 154 woorden op het bord staan, die beginnen met de s. Dat is
wel heel erg veel!!! Bedankt voor het meebrengen van alle spullen.
Na de herfstvakantie gaan we werken over de herfst. Daarvoor mogen
herfstproducten, zoals walnoten, takjes, beukennootjes, dennenappels e.d. mee
naar school gebracht worden.
Nieuwe stagiaires: Elke dinsdag komt April (zie boven) bij ons in de groep en na de
herfstvakantie elke vrijdag: Anouk de Winter. Welkom en heel veel werkplezier
toegewenst bij ons in de groep!


Groep 3/4 :






Alle kinderen van groep 3 hebben erg hun best gedaan met het leren lezen van de
woorden van kern 2. Na de vakantie beginnen we met de woorden van kern 3. De
oefenbladen krijgen de kinderen na de vakantie mee.
De spelletjesmiddag met de opa’s en de oma’s was een groot succes. De opkomst
was erg groot. Het was een gezellige middag.
Afgelopen vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Hiervoor hadden de
kinderen een tekening gemaakt en een verhaal geschreven. De winnende
tekeningen en verhalen zijn in de hal te bewonderen.
Morgen hebben de kinderen van groep 3/4 nog een dansworkshop. Het thema is uit
oma’s koffer.
Het was vandaag een gezellige verjaardag! Ouders en kinderen bedankt voor de
mooie tekeningen en / of cadeaus!

Groep 5/6:


Op woensdag 12 oktober hebben de meisjes van groep 5 en 6 meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi voor 7-tallen in Heinkenszand. Ze voetbalden zo goed dat ze
de 4e prijs in de wacht gesleept hebben. Proficiat meiden……de hele school is trots
op jullie.
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Op vrijdag 14 oktober hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met de
leeskampioenen van groep 5 / 6, de gouden griffel en het gouden penseel. De
winnende verhalen en tekeningen hangen in de hal.
Afgelopen maandag 17 oktober hebben de kinderen gedanst in de stijl van
Bollywood. Bollywood is het equivalent van Hollywood, maar dan op een
Hindoestaanse manier. Ze hebben een soort mini-musical gemaakt van drie scenes.
Ze vonden het een zeer geslaagde dansvoorstelling.
Woensdag 19 oktober zijn we naar de bibliotheek in ’s-Gravenpolder geweest. De
leesconsulente had daar een zeer leerzame speurtocht samengesteld. Vooral de
tablet met de verouderingsapp viel heel erg in de smaak bij alle kinderen.
Natuurlijk willen wij alle ouders bedanken die tijdens onze uitstapjes gereden
hebben.
We gaan volgende week genieten van een welverdiende herfstvakantie.
Voor opmerkingen over de werkwinkels ( zie groep 7/8 ).

Groep 7/8:
 De eerste ronde van de werkwinkels zit er weer op. Heel erg fijn dat er ouders
waren die ons deze eerste periode wilden helpen! De volgende ronde zal pas na de
kerstvakantie plaatsvinden. De komende periode hebben we een aantal keer op
vrijdagmiddag een excursie of gastles. En de vrijdagmiddagen in december kunnen
dan gevuld worden met activiteiten rondom Serious Request.
 De kinderen die hebben meegedaan aan schoolvoetbal hebben heel erg goed hun
best gedaan!
 Afgelopen maandag hebben de kinderen een les Tapdance gekregen, de kinderen
hebben goed hun best gedaan en aan het einde konden ze echt een stuk samen
dansen.
 Afgelopen dinsdag kwam de voorzitter van de carnavalsvereniging om uitleg te
geven. De kinderen die nar, jeugdprins of jeugdprinses wilden worden mochten
loten. Nar is geworden Tess, jeugdprins Kevin en jeugdprinses Donna.
 Gisteren hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Daar hebben we in
tweetallen verschillende spelletjes gespeeld. Het was erg leuk en leerzaam. De
ouders die hebben gereden willen we nogmaals bedanken.
 De kinderen mogen op donderdag 3 november hun fietsen mee naar school nemen,
dan gaan we tijdens de les van verkeer kijken of de fietsen aan de eisen voldoen.
 Op vrijdag 11 november zal juf Marleen voor juf Ineke werken.
 De gastles en de rondleiding bij de rioolzuivering komen er ook aan. Op donderdag
17 november hebben we ’s middags de gastles. Op vrijdag 18 november worden we
om 13.15 uur verwacht in Kapelle Biezelinge voor de excursie. Voor de excursie zijn
we opzoek naar ouders die willen rijden en begeleiden. Opgeven kan bij één van de
leerkrachten.
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