
 

Nieuwsbrief  

nummer 15                                                                            12 april 2019 

Voor de kalender 

13 april Veronique Lemsom -Provinciale voorleeskampioenschappen in Middelburg 

16 en 17 april IEP-eindtoets groep 8 

18 april Laatste fruitdag – OR verzorgt een (fruit)smoothie  

19 april Goede vrijdag - studiedag - kinderen vrij 

19 april t/m 5 mei Meivakantie 

4 mei Dodenherdenking  

6 mei OR zorgt voor een gezonde pauzehap  

8 mei Geraniumactie – afhalen bestelde geraniums op het plein 

9 mei Praktijkverkeersexamen groep 7  

10 mei Nieuwsbrief 16 

14 mei Schoolfotograaf 

IEP-Eindtoets groep 8 

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. 
Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind. Wij hebben voor de IEP Eindtoets 
gekozen. 
De eindtoets wordt op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 afgenomen.  
Meer informatie staat in de ouderbrochure die als bijlage bij deze nieuwsbrief is toegevoegd. 

 

Geraniumactie 

Woensdag 8 mei is de jaarlijkse geraniumactie weer. 
Met de opbrengst kunnen we weer veel leuke 
dingen doen en kopen voor de kinderen.  
De brief en de intekenlijst is inmiddels al 
meegegeven met de kinderen en er wordt al druk 
verkocht. 
Extra lijsten liggen bij de hoofdingang. Graag de 
intekenlijst uiterlijk do. 18 april weer retour. 
Woensdagochtend 8 mei om 8.30 uur staan de 
plantjes klaar om opgehaald te worden. 
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schoolfotograaf 

Dinsdag 14 mei komt de schoolfotograaf. Volgende week donderdag ontvangt u een mail waarin u  
hier verder over geïnformeerd wordt. 
 

Natuuroudercursus Mieren – 8 mei 

 

In de Boswachterij van Westenschouwen leven veel mieren. IVN gids 
Rien Pronk weet er veel over en zal er alles over vertellen tijdens een 
cursus “Mieren in de Boswachterij”. Het NME Centrum heeft een 
nieuw leskistje over mieren wat door alle scholen geleend kan 
worden. Leerkrachten kunnen hiermee het onderwerp in de klas 
behandelen. Maar een buitenles over mieren maakt natuurlijk veel 
meer indruk. 

Omdat een klas bij een buitenles in kleine groepjes verdeeld wordt is de hulp van (natuur)ouders of 
andere begeleiders zeer wenselijk. Heb je affiniteit met de natuur en vind je het leuk om met 
kinderen om te gaan, dan ben je van harte welkom!  Behalve (groot-)ouders zijn dat ook leerkrachten 
en andere belangstellenden. Eigen kinderen mogen ook meedoen. Je hoeft nog geen band met een 
school te hebben, of ervaring in het begeleiden van kinderen. 

Datum: woensdag 8 mei van 15.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Boswachterij Westenschouwen 

Deelname is gratis. 

Schoolfruit 

 

Volgende week stopt het subsidietraject waarin de kinderen 
wekelijks 3 keer fruit kregen aangeboden. Vanaf november heeft 
een enthousiaste groep ouders het fruit voor zover nodig, voor de 
kinderen geschild en gesneden. Heel veel dank aan Rosita, Joan, 
Bieneke Chantal (2x), Cornelie, Fleurtje, Irene, Rene, Lobke, 
Marie-José, Marjon en Rachel.  
Donderdag, de allerlaatste keer zal de OR van al het fruit wat over 
is een heerlijke smoothie maken. 

Nieuws van Tyka (BOS) 

Het is alweer bijna meivakantie en dat betekent dat we bij de laatste lessen van de projecten zijn 
aangekomen. 
In groep 1-2 hebben we het laatste schilderij opgehangen in het museum. We hebben 'Bob maakt 
kunst' deze week gelezen en vorige week 'Elmer en het monster'. Vooral het boek van Elmer was erg 
spannend!  
In groep 3-4 zijn we erachter gekomen dat krijtjes ook ontevreden kunnen zijn. Vooral als ze te veel 
of te weinig worden gebruikt. Dat lazen we in het boek 'De krijtjes staken'. We hebben al 6 brieven 
gelezen van de krijtjes met de redenen waarom ze staken. Volgende week lezen we de andere 6 
brieven! 
 In groep 5 t/m 8 zijn we nog steeds lekker bezig met de Kinderjury. Vorige week hebben de kinderen 
'zinderende zinnen' opgezocht in hun boek. Dus zinnen die ze mooi, grappig of bijzonder vinden. 
Deze zinnen hadden ze opgeschreven in wolkjes en daarna opgeplakt op een blauw vel papier. De 
zinnen van groep 5-6 hangen in de gang tegenover het lokaal en die van 7-8 in de klas. 



Deze week hebben de kinderen boekentips voor elkaar gezocht. De kinderen vulde eerst een 
werkblad in met allerlei vragen en daarna moesten ze het blad opvouwen en in een grote bak gooien. 
Vervolgens gingen ze grabbelen en lazen ze het blad van iemand anders door. Aan de hand daarvan 
zijn ze lekker op zoek gegaan in de schoolbibliotheek! 

 

Nieuws van Thijs GVO 

 “Welk feest komt eraan?’ Koningsdag meester!, uhm en Pasen! ‘Wat is dat 
eigenlijk Pasen?’ Uhm, dat met de paashaas en iets met Jezus ofzo?”  
 
Waar de ene leerling uitgebreidt over Jezus zijn kruisiging kan vertellen, verdwaalt 
een ander in de wonderen van beschilderde eieren, kuikentjes, krokussen en 
narcissen.  
Wat is dat eigenlijk Pasen, wat weten wij ervan en waarom is het een feest? 

Ik begin in de onderbouw vanuit bijgeloof en geloof te praten over Jezus. Het glas is voor sommigen 
half vol en voor anderen half leeg. Wat betekent dat? Of wat maakt het uit? De kinderen noemen 
een hele hoop woorden op die ze bij Jezus vinden passen, hoe ze hem zien en wat hij volgens hen is 
geweest. Ik vertel hen vervolgens een verhaal en zij denken na of hun samenvatting van Jezus 
overeenkomt met het verhaal. Jezus wordt door mensen herdacht tijdens Pasen. Zijn vermeende 
bestaan, dood en opstanding.  

In de onderbouw staan wij stil bij wat hij voor die mensen kan betekenen, wat zij in hem zoeken. Het 
rolmodel wat hij voor veel mensen is.  

In de bovenbouw duiken wij meer in op de verhalen, met een quiz testen wij onze kennis van de 
christelijke traditie rondom dit feest en met een collage lopen wij vooruit op The Passion van 18 april. 
Kinderen stellen hun vragen, verplaatsen zich in de geschiedenis. Het blijft een lastig verhaal, niet 
alles is uit te leggen. Een verhaal vol spanning, verdriet, maar ook hoop en geluk. In wie herkennen 
wij onszelf, willen wij ook iemand volgen?  

Fijne dagen alvast, met hopelijk veel fijne tijd samen! Tof dat je weer de tijd nam voor dit stukje, 
Thijs.  

Nieuws uit groep 1/2 
Leuk dat een aantal van u  tijd vrij wilde maken om een kijkje te nemen in onze groep. Wat kunnen 

de kinderen veel zelf. Nu het grote verhaal van de Kanjermethode klaar is zijn we begonnen aan het 

vak Verkeer. Tijdens de Buitenlesdag hebben een wandeling gemaakt rond de school om eens wat 

beter te kijken naar van alles dat met verkeer te maken heeft. In de groep hadden we al een 

woordveld gemaakt over hetzelfde onderwerp. Met groep 2 zijn we begonnen aan “Bouw’. De 

kinderen van groep 2 maken een begin met lezen en letterherkenning helemaal afgestemd op hun 

eigen niveau. Zo kan het leesonderwijs in groep 3 zo snel mogelijk aansluiten op het niveau van het 

kind. De kinderen doen 1x per week een spel op de tablet onderleiding van Marieke Frank. Bedankt 

Marieke! In de groep staan verder de woorden lente en Pasen centraal. Van Levi’s moeder hebben 

we mooie Paasknutsel spullen gekregen, waar we heerlijk mee aan de slag zijn. Aan het begin van de 

lente hebben we een insectenrand ingezaaid die nu al een beetje begint uit te lopen. De komende 

weken gaan we ook voor Moederdag aan de slag, maar daarover houden we stijf onze mond. 

 

 

 



(heel veel) Nieuws uit groep 7/8 
We hebben weer heel wat gedaan en er staat nog heel wat op het programma: 
4 mei herdenking 
Veel kinderen hebben aangegeven dat ze bij de herdenkingsdienst zullen zijn. Het is een bijzondere 
ervaring om daar bij aanwezig te zijn. De kinderen worden om 18.50 uur verwacht in het Dorpshuis. 
Wisseling juffen na de meivakantie 
Miranda werkt maandag 6 en dinsdag 7 mei voor juf Venita.  
Juf Venita werkt woensdag 8 en donderdag 9 mei voor juf Miranda. 
In verband met de te compenseren dagen is juf Miranda woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 
afwezig; juf Ingrid zal die dag de klas overnemen. 
Praktisch verkeersexamen groep 7 
Donderdag 9 mei vindt het verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 plaats in Burgh 
Haamstede. De kinderen moeten deze dag op een goede fiets naar school komen. De tijden zijn nu 
nog niet bekend, we zullen dit aan de kinderen doorgeven. De route is al meegegeven, zodat de 
kinderen de route kunnen gaan oefenen. Juf Marga zal deze middag met de kinderen van groep 7 
mee gaan. 

Van onze verslaggevers uit groep 7/8 
Schoolvoetbal jongens 
Woensdag 3 april hadden we schoolvoetbal. Met 5 poule wedstrijden en een finale. Als je de poule 
wint, ga je naar de halve finale, als je die wint ga je naar de finale. Wij waren winnaar van de poule 
met 13 punten en een doelsaldo van 25. Uiteindelijk zijn we 3e geworden van Schouwen-Duiveland. 
Helaas niet eerste geworden door de scheids; die partijdig floot. Milan(groep 7) en Quinten(groep 8). 
Faqta 
Faqta is een nieuw  programma, op de computer. Daar kan je alles mee doen, wij zijn nu met het 
thema: Tweede Wereldoorlog bezig, dat doen we in tweetallen. Hoe werkt Faqta? Je moet eerst  
inloggen daarna zit je in Faqta. Je hebt heel veel onderdelen bijvoorbeeld: Talenten; in talenten kun 
je je talent ontdekken Geschiedenis, Natuur, Menselijk lichaam en Aardrijkskunde. Dan ga je wat  
kiezen bijvoorbeeld mode dan krijg je lesjes of je moet lezen, filmpje kijken, typen of wat anders. 
En je kan niet het filmpje doorspoelen, want dat ziet de juf. De juf kan alles zien wat we binnen Faqta 
doen. Selina (groep 8).  
Duinrell 
We zijn op 10 april naar Duinrell geweest. Omdat wij één van de vele scholen waren die heel veel 
geld hebben verzameld namelijk € 5.924,26. Eigenlijk zouden de meiden schoolvoetbal hebben, maar 
dat hadden we verplaatst naar 3 april. We zaten in een bus met een school uit Krabbendijke. Wij 
mochten onze telefoons niet meenemen. Toen we aangekomen waren in Duinrell moesten we nog 
even bij elkaar blijven, want om 12.30 uur moesten we op het Kinderpostzegelplein zijn. Daarna 
mochten we los lopen door het hele park, als we maar om 15.00 uur weer bij het 
Kinderpostzegelplein waren. Het was een hele leuke en gezellige dag!  
Daan (groep 8) en Jimi (groep 7).  
Het schaaktoernooi 
We hebben ongeveer 5 maanden op Chessity geoefend voor het schaaktoernooi. Team 1 was: Niels, 
Rosalie, Norah, Femke en Veronique als wissel. Team 2: Quinten, Jimi, Jessie en Marit. Het eerste 
schaaktoernooi was in Pontes Pieter Zeeman; wij zijn 4de geworden. We mochten met team 1 door 
naar het Zeeuws kampioenschap. Elke vrijdag vanaf 1 maart tot 29 maart hebben we met meester 
Jac geoefend. Het Zeeuws schaaktoernooi was op 23 maart in Terneuzen. We hebben helaas niet 
gewonnen, maar we waren beter dan we verwacht hadden 16de van de 20.   
Femke (groep 8) en Norah  (groep 7). 
Rekendag  
De rekendag ging over in- en uitverhouding. We maakten een wandeling  naar het Transferium. 
Onderweg zagen we allemaal dingetjes in- en uitverhouding. Dit zag er best grappig uit. We moesten 
bij die strandstoelen op de foto, omdat de stoelen erg uit verhouding zijn. Toen ging we een 



werkblad maken en moest je dingetjes meten en maken. En we gingen nog een modeshow doen, 
daar was alles van de kleding uit verhouding. Kylian (groep 8). 
Gynzy 
Gynzy is een site waar je taal, rekenen, spelling en woordenschat kunt oefenen. Groep 7/8 werkt er 
al een klein beetje mee, maar volgend jaar gaan de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 er echt mee werken. 
Wat zo fijn aan Gynzy is, is dat je uiteindelijk op je eigen niveau verdergaat. Na de meivakantie huurt 
onze school Chromebooks voor die groepen en gaan we allemaal met Gynzy werken, ieder kind op 
zijn/haar eigen niveau. Rosalie(groep 7)   
Schoolvoetbal meisjes 
3 april was er schoolvoetbal voor de jongens en op 10 april voor de meisjes. Maar omdat we de 
Kinderpostzegelactie hadden gewonnen mochten we 10 april naar Duinrell. Waardoor we niet aan de 
schoolvoetbal van de meiden mee konden doen. Wij mochten op 3 april bij de jongens meedoen. Dus 
hadden we een meisjes team en een jongens team van het Stapelhof. We moesten natuurlijk tegen 
jongens voetballen wat niet heel gemakkelijk was, waardoor we ook maar één keer hadden gescoord 
in de 5 wedstrijden. Onze trainster was Tessa Everaers, we waren heel erg  blij dat ze ons wilde 
helpen.  We hebben helaas alles verloren, wat natuurlijk jammer was, maar we hebben erg veel 
plezier gehad. We hadden ook een yell bedacht (winnen, winnen, winnen, daar gaan we niet aan 
beginnen; maar we blijven toch vriendinnen). Lara(groep 7) en Amy (groep 8). 
Buitenlesdag  
We gingen eerst buiten een Zweeds loopspel spelen. Je moest met een maatje één voor één rennen 
naar een som die op een briefje ergens op het schoolplein hing en daarna uit te rekenen. Sommige 
sommen waren voor groep 8, maar sommige voor groep 7. De één moest rennen om de som uit te 
rekenen, de ander schreef het antwoord op, daarna omgedraaid. Het team dat als eerst klaar was 
kreeg drie extra punten, de tweede twee, de derde drie.  
Om tien uur gingen we naar de tennisbaan en kregen we een tennisles van ongeveer twee uur. Er 
waren drie gedeeltes als eerst moest je een beetje in komen door met een bal te stuiteren en  daarna 
met een maatje spelen. Als tweede moest je echt een potje tegen een ander spelen. Als derde moest 
je pionnen omslaan. Dat was best moeilijk. Loek en Jessie (groep 7).  
De Voorleeswedstrijd 
De voorleeswedstrijd is een wedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8. In deze wedstrijd lezen 
kinderen voor uit een zelfgekozen fragment uit een zelfgekozen boek. Alle kinderen uit groep 5/6 en 
7/8 lazen eerst een stukje voor in hun eigen klas. De beste voorlezers mochten in de Kuil voorlezen 
voor een jury die bestond uit: Juf Ellie en juf Claudia. De twee kinderen uit groep 5/6 lazen voor om 
alvast te oefenen voor volgende jaren. De vier kinderen uit groep 7/8 die voorlazen waren: Fedde 
Raats, Natalie Verseput, Veronique Lemsom en Rosalie Padmos. Wij lazen allemaal ons fragment 
voor, de jury ging daarna in overleg om te bepalen wie de winnaar was. De winnaar werd Veronique. 
Er was een filmpje gemaakt tijdens het voorlezen, die opgestuurd werd voor de volgende ronde. De 
filmpjes van alle deelnemende scholen in deze regio werden beoordeeld en de beste mochten door 
naar de volgende ronde. De volgende ronde was in Heinkenszand, tien mensen lazen daar voor, de 
beste drie gingen door waaronder Veronique. Aankomende zaterdag is de Zeeuwse finale. 
Veronique: ‘Ik hoop dat ik ga winnen!’  Veronique (groep 8) 
Vossenjacht 
Dit jaar hebben we, zoals altijd, vossenjacht. De kinderen van 7/8 gaan als vossen zich verstoppen in 
het dorp. Je kan je als verschillende figuren verkleden. Je kan als voetballer, danser of zwerver. Als 
iedereen uit 7/8 verstopt is, gaan de kinderen van groep 1/2,  3/4,  5/6  de vossen zoeken. Als je bij 
een vos bent aangekomen moet je een spel/opdracht doen. Als je het goed uitvoert, krijg je een 
beloning. Fedde en Jens (groep 7). 
Boomfeestdag 
Boomfeestdag was op donderdag 14 maart dicht bij de manage. We hebben zagen en scharen 
gekregen om de bomen om te snoeien en te knippen. Tot 30 cm van de grond, alleen we mochten ze 
niet helemaal om zagen en knippen. Daarna is het nog netjes gemaakt door de gemeente. 
Joëll en Mark (groep 7). 



 

Hieperdepiep! 

 

16 april    Jesse van den Hoek uit groep 5 
30 april    Niels Plaating uit groep 6 
  2 mei     Yuna Brouwer uit groep 4 
  6 mei     Mark Fennet uit groep 7 
10 mei     Natalie Verseput uit groep 8 
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