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nummer 13                                                              15 maart 2019 

Voor de kalender 

23 maart Schaakkampioenschappen Terneuzen  

29 maart Nieuwsbrief 14 

Wijziging datum in de kalender 

14 juni Schoolreis (datum was 24 mei) 

Een kijkje in de klas 

Tijdens het stakeholdersreview, kwam het voorstel om ouders de mogelijkheid te bieden om lessen 
van hun kind bij te wonen. Hierdoor worden ouders nog meer betrokken bij de (school)ontwikkeling 
van hun kind. Wij vinden het ook fijn om ouders te laten zien hoe het er in de klas dagelijks aan toe 
gaat. Wanneer dit een succes blijkt, zullen wij deze mogelijkheid vaker bieden.  
Wij hebben er de eerste keer voor gekozen om ouders in de week van 25 t/m 29 maart uit te 
nodigen voor het bijwonen van een les. Hiervoor hangen volgende week intekenlijsten naast de 
klasdeur.  
Bij binnenkomst krijgt u een kijkwijzer, die u kunt gebruiken om u te helpen om echt goed te kijken 
wat er allemaal met uw kind en in de groep gebeurd. Hieronder een paar voorbeeldvragen: 

 Hoe reageert uw kind op wat de leerkracht zegt…… 

 Is uw kind anders dan thuis…… 

 Doet uw kind tijdens de instructie actief mee…… 

 Hoort uw kind de opdracht volledig aan en doet uw kind wat er gezegd is…… 

 Blijft uw kind geconcentreerd aan het werk of is het snel afgeleid…… 

 Is uw kind snel tevreden met het resultaat, controleert ’t zijn werk op foutjes, of 
“vergeetdingen”……… 
 

                  Genoeg om naar te kijken, veel plezier en geniet van uw kind…… 

Goed bericht van Monique 

Beste allemaal, 
 
Een kort berichtje van mij; 
Operatie achter de rug, uitslagen allemaal gunstig. Dus opluchting. 
De komende weken staan in het teken van de laatst te nemen hobbel, de bestralingen en vervolgens 
een aantal herstelweken. 
Omringd door lieve mensen, zorg, aandacht, berichtjes, bloemen en kaartjes, komt ook dit weer 
goed. 

 
Lieve groet Monique 
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Bouw! 

 

Wij zijn deze week gestart met Bouw!  
Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee we 
leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 
proberen te voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en 
de computer wijst de weg. 
Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de 
combinatie van gestructureerde computeroefeningen met 
gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. 
Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op 
leesproblemen. We starten pro-actief met de leerlingen uit 
groep 2 en ook leerlingen uit groep 3 en 4 met een 
leesachterstand, willen wij door hen met dit programma te 
laten werken weer op het gewenste leesniveau krijgen. 
Kinderen worden individueel ongeveer 10 minuten per keer 
begeleid door een tutor met wie ze samen op de computer 
of tablet aan het werk gaan. Ook in vakanties kunnen 
ouders met hun kind blijven oefenen. 

Tutoren Bouw! gevraagd 

Wij zijn voor de komende periode nog op zoek naar tutoren voor het begeleiden van leerlingen van 

groep 2 t/m 4. Heeft u interesse? Kunt u 1 of misschien wel meerdere keren per week ongeveer een 

kwartiertje helpen, geef dit dan snel door aan de leerkracht of Ingrid. Ook opa’s en oma’s zijn 

hiervoor van harte welkom. 

Na de inventarisatie zal er aan alle tutoren een uitleg gegeven worden, hoe het programma werkt en 

hoe zij ons kunnen helpen met het begeleiden van een kind met het programma Bouw! 

Nieuws van Thijs (GVO) 

             

Na de krokusvakantie, vol met krokussen zijn wij deze 
week weer begonnen. Met storm om ons heen zijn wij in 
de onderbouw aan de slag gegaan met het afmaken van 
onze trekpoppen. Wij geloven namelijk dat die 
trekpoppen van alles kunnen! Zo beginnen wij langzaam 
in de onderbouw te begrijpen wat geloven inhoudt. De 
trekpop was een hele klus en gelukkig hebben sommige 
oudere kinderen meegeholpen en nu mogen ze mee 
naar huis. 

In de bovenbouw zijn wij verder gegaan met verschillende geloven. Na een korte 
samenvatting van onze vakanties hebben wij een soort spel gedaan met muziek uit 
verschillende geloven. Zo leren wij omgaan met die verschillende geloven. Veel wat 
nieuw of anders is, wordt vaak door ons als ‘raar’ ervaren. Er wordt om gelachen of gek 
over gedaan. Met muziek is dit ook erg lastig en dat moeten wij ook leren. Hoe gaan wij 
nu om met mensen die anders denken of vinden en kunnen wij respect leren? Wij 
hebben naar 4 muziekstijlen geluisterd uit verschillende geloven. Wij moesten zelf raden 
bij welk geloof het hoorde en er een tekening bij maken, hoe het op ons overkwam. 
Bijzonder hoe de kinderen er open over konden praten, hopelijk is er zo weer een nieuw 
brug gebouwd en kunnen zij straks nog beter omgaan met alle verschillen tussen de 
mensen.  
Tof dat je weer de tijd nam om dit te lezen! Groet, Thijs  
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Nieuws uit groep 1/2 
Het project over afval en plasticsoep is in de groep goed “gevallen”. De kinderen letten nu op het 

scheiden van hun afval in de klas. Zo hebben we een papierbak, een gft-bak en een bak op plastic in 

te doen. Het verzamelde plastic wordt door de kinderen op vrijdag in de ondergrondse containers 

gedaan. De schillen gaan in onze eigen groenbak. We hebben al 2 weken op rij geen restafval meer 

gehad! Ook op het schoolplein worden de kleinste frutseltjes opgeraapt en weggegooid. Goed hoor, 

want jong geleerd is oud gedaan.  

De lente wandeling ging dinsdag niet door. We waren bang dat er kinderen zouden wegwaaien. In de 

groep zijn we wel al een beetje begonnen met het thema Lente. In het speellokaal hebben we “de 

Zevensprong” geleerd en “schipper mag ik overvaren?” gedaan.  

De letter van de komende week is de m. Met groep 2 zijn we begonnen met het aanbieden van 

Bouw!. Wat voor programma Bouw is leest u hierboven in deze nieuwsbrief. De studiedag was erg 

geslaagd. We hebben onder andere een presentatie gehad over de wereldoriëntatiemethode “Faqta 

- Wereld en Talent”. Deze methode biedt basisscholen een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie voor 

groep 1 t/m 8. Met actieve lessen waarin kinderen zelfstandig leren en heel veel samenwerken. Het 

hele team was zo enthousiast dat we om ons verder te oriënteren per direct een (proef)licentie hebben 

aangevraagd. In een volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over “Faqta”.   

Nieuws uit groep 7/8   
Boomfeestdag 

Helaas is vanwege het slechte weer de boomfeestdag afgelopen donderdag niet doorgegaan. Hij 

isverplaatst naar donderdag 21 maart. Zorgt u ervoor dat de kinderen deze dag gepast gekleed zijn. 

Het zou fijn zijn als er 21 maart nog een ouder extra mee zou willen als begeleider. Heeft u tijd? Geef 

u op via de mail. m.minderhout@obase.nl  

HELP!! Schoolvoetbal HELP!! 

Wie kan ons helpen? We zoeken voor woensdagmiddag 3 april één scheidsrechter voor het 

schoolvoetbaltoernooi. Geeft u zich alstublieft op bij juf Ingrid i.bijlsma@obase.nl. of Miranda. 

Zonder scheidsrechter mogen we als school namelijk niet deelnemen aan het toernooi. Een oudere 

broer of zus mag bijvoorbeeld ook.  

Schoolschaakkampioenschap 

Wat zijn we trots op onze leerlingen! Pas sinds november zijn we op school begonnen met het 

aanbieden van schaaklessen. Op woensdag 27 februari hebben er al 2 teams van onze school 

deelgenomen aan het eilandelijk kampioenschap. Ons eerst team wist zelfs 4e te worden en heeft 

zich hiermee geplaatst voor de volgende ronde; deze vindt plaats om zaterdag 23 maart in 

Terneuzen. We wensen iedereen veel succes! 

4 mei 

We zijn in de klas begonnen aan het werken rondom de Tweede Wereldoorlog. De kinderen hebben 

een brief meegekregen met meer informatie. Graag willen we ook weten op welke kinderen we 

kunnen rekenen tijdens de herdenking van 4 mei. Wilt u het strookje weer zo snel mogelijk mee naar 

school geven? 

IEP eindtoets groep 8 

Even ter herinnering. Op 16 en 17 april vindt de afname van de IEP toets voor de leerlingen van groep 

8 plaats. Juf Ingrid zal de toets afnemen, terwijl juf Venita of juf Miranda de lessen verzorgt voor 

groep 7. Ter voorbereiding hebben de leerlingen al een oefenboekje mee naar huis gehad om eens te 

kijken hoe een IEP toets in elkaar zit. In de klas zullen we ook nog een keer een boekje oefenen om 

de situatie zo echt mogelijk na te bootsen. 
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Verkeersexamen groep 7 

Voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen een folder, verkeersregels en een oefenexamen mee 

naar huis gekregen om zich alvast voor te bereiden op het verkeersexamen. Op donderdag 4 april 

vindt het theoretisch verkeersexamen plaats. Op donderdag 9 mei gaan de leerlingen ook in praktijk 

laten zien dat zij de verkeersregels kunnen toepassen. Dit examen zal plaatsvinden in Burgh -

Haamstede. 

Presentaties Natuur 

Komende week gaan we de data inplannen voor de presentaties van natuur. De kinderen hebben 

hier de afgelopen tijd gezamenlijk aan gewerkt op school. Nu nog de puntjes op de i zetten en dan 

kunnen we van elkaar gaan leren. We houden jullie op de hoogte. 

Stapelkrant 

Femke en Amy hebben de opdracht gekregen om een krant van/voor de klas samen te stellen. 

Iedereen heeft hier een bijdrage aan geleverd. We hopen dat de kranten volgende week klaar zijn 

zodat de enige echte Stapelkrant van groep 7/8 door iedereen gelezen kan worden. 

Hieperdepiep! 

 

 
18 maart Fedde Raats uit groep 7 
26 maart Lynn Goedegebuure uit groep 4 
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