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Mededelingen schoolbreed
Afgelopen maand hebben we gemerkt dat het herfst is geworden. Veel kinderen hadden last van
keelpijn, waren verkouden of lagen met griep op bed. Gelukkig zijn veel kinderen na een korte
periode van ziek zijn weer terug op school want er komt een leuke, drukke maand aan.
In november zijn in veel groepen methodetoetsen afgenomen en in groep 8 de drempeltoets. We
zien dat er hard gewerkt wordt en iedereen zijn best doet. Boekbesprekingen, huiswerk, weektaken
en ander werk wat afgemaakt moet worden. Ook blijven we in de groepen aandacht besteden aan
klasklimaat, regels en afspraken en omgaan met elkaar. We hebben in alle groepen de Zien
vragenlijst ingevuld voor of met de kinderen. Neem een kijkje op de site van school om te lezen
over de gekozen leerlingenraad, de opbrengst van de actie voor diabetes en de laatste nieuwtjes!
In de komende maand zullen we naast hard werken aan leerstof tijd maken voor allerlei activiteiten
die hieronder beschreven staan.

Kwaliteitszorg
Op 21 november heeft het team een studiemiddag gehad over de muziekimpuls, het 3-jarige traject
“meer muziek in de klas”. We hebben gekeken naar methodes, wat past bij onze leerlingen als het
gaat over muziekonderwijs, en wat past bij ons. Hoe ervaren wij muziek, waar liggen onze talenten?
Mooi om op die middag samen met Sjef Hermans hierover in gesprek te gaan en samen muziek te
maken. Op 23 januari gaan we verder met de zoektocht naar een methode. Iedere leerkracht gaat
in haar groep een aantal lessen geven en neemt de ervaringen mee naar deze studiemiddag.
De komende 2 weken zal meester Sjef in alle groepen muziekles geven. Natuurlijk zullen Sinterklaas
en kerstliedjes zeker meegenomen worden.
Daarnaast hebben we gesproken over onze leerlingen, de groepen en analyse van resultaten.
Op onze studiedag 15 januari zullen we met het team verder praten over ons onderwijs nu en in de
toekomst. Alle archipelscholen zijn bezig met het maken van een nieuw strategisch beleidsplan voor
de periode 2019- 2023. Hieraan gekoppeld maakt elke school een nieuw schoolplan. Het schrijven
van dit schoolplan is een taak van de directeur. Het is echter het plan van de school en daarom
worden leerkrachten, kinderen en ouders hierbij betrokken. Net als 4 jaar geleden zullen deze
geledingen in gesprek gaan met de directeur. Leerlingen via de leerlingenraad, ouders via de MR en
op een ouderavond in februari/ maart waarvoor u een uitnodiging ontvangt, leerkrachten tijdens
teambijeenkomsten en studiedagen. We houden u hiervan gedurende de komende periode op de
hoogte. Uiteindelijk moet dan eind van dit schooljaar een nieuw strategisch beleidsplan en
schoolplan voor de periode 2019-2023 geschreven zijn.
In september zijn we gestart met de pilot vormingsonderwijs. We werken rondom het thema
‘Helden’. In alle groepen worden de lessen door juf Co, juf Petra en de groepsleerkrachten
gegeven. Wat een mooie activiteiten worden er gedaan binnen dit thema. Op maandag 17 december
zal er een presentatie gegeven worden door alle leerlingen aan elkaar. Die middag om 14.00 uur
willen we ook ouders de gelegenheid geven te komen kijken naar de resultaten. De uitnodiging
hiervoor zult u via uw zoon/ dochter krijgen.

Verkeersveiligheid
Graag brengen we nogmaals de verkeersveiligheid onder uw aandacht. Nu het weer kouder is
worden meer kinderen met de auto naar school gebracht. We verzoeken u uw auto in de
parkeervakken te parkeren en niet op de stoep of op de straat. Mocht u met de fiets naar school
komen vragen we u met goede fietsverlichting te rijden en de fietsen in het fietsenhok te plaatsen.
Dit voor de veiligheid van alle leerlingen.

Leerlingen
Op 1 februari 2019 wordt bepaald hoeveel leerkrachten we in het schooljaar 2019/2020 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven
staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar leerkrachten
toegewezen. Wordt uw kind vóór 1 oktober 2019 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar
aan te melden voor onze school, dan vragen we u dat z.s.m. te doen, maar in ieder geval voor 1
februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk leerkrachten mogen aanstellen.
Meer leerkrachten betekent meer zorg voor uw kind. Daarnaast vragen we u mensen in uw

omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1 oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1
februari te attenderen. Hartelijk dank.

Kunstproject
Woensdag 28 november is Agnes de Hartogh in groep 5/6 te gast geweest. Zij heeft kinderen een les
gegeven over Christo Vladimirov Javacheff, zoals Christo heet. Hij is bekend als inpakkunstenaar.
Dit ter voorbereiding op een les die de kinderen krijgen op vrijdagmiddag 30 november. Samen met
juf Nadine en Agnes zullen de kinderen vrijdagmiddag naar de Sint Jacobspassage gaan. Daar zullen
zij in het winkelpand van voorheen de Wibra, net als Christo, van alles gaan inpakken en
tentoonstellen in de etalage. Gedurende de hele maand december zal deze kunst tentoongesteld
worden in de etalage. De gymles zal die dag vervallen voor groep 5/6. De kinderen zullen om 14.00
uur weer op school zijn.

Schaatsen
Op dinsdag 18 december gaan de groepen 5 tot en met 8 schaatsen op de schaatsbaan in
Middelburg. Om 9.45 uur zullen we opgehaald worden met de bus. Omdat we graag met alle
kinderen vanaf groep 5 gaan schaatsen, mogen we met iets meer kinderen komen schaatsen wat we
natuurlijk erg fijn vinden. Er passen echter maar 50 personen in de bus en er zullen een aantal
kinderen met de auto mee moeten rijden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar twee ouders die mee
willen om te begeleiden en willen rijden. Wilt u hierbij helpen geef dit dan door aan de leerkracht.
Kinderen mogen voor die dag droge kleding meenemen. De schaatsen, haarnetje en helm worden
verzorgd door de organisatie en mogen kinderen dus niet meenemen van thuis. De kinderen
MOETEN zelf HANDSCHOENEN meenemen. Zonder handschoenen mogen kinderen NIET
schaatsen, wat natuurlijk erg jammer zou zijn.

Sinterklaasfeest
Afgelopen vrijdag 23 november hebben de kinderen een schoen gezet en maandag 26 november
hebben alle kinderen daar ook iets in gevonden. Fijn dat de Pieten al meteen langsgekomen zijn.
Donderdagochtend 29 november is het pepernoten bakdag! In de hele school worden pepernoten
gemaakt, die daarna gebakken zullen worden bij Parc Central. Fijn dat zij weer mee willen werken,
BEDANKT! Leuk dat peuters van peuterspeelzaal Koraal in groep 1/2 mee komen helpen.
Woensdag 5 december zullen we Sint en Pieten weer met de hele school gaan ophalen bij de
Vissershaven. Alle kinderen worden dan om 8.10 uur op school verwacht en we vertrekken om
8.15 uur in een lange rij naar de haven. Komt u ook mee? Het is altijd erg leuk om met zoveel
mogelijk kinderen, ouders, opa’s en oma’s Sinterklaas en zijn pieten op te halen. Als we terug op
school komen zal Sinterklaas met zijn pieten alle groepen bezoeken. Iedere groep zal die ochtend
ook nog een Pietengymles krijgen. Deze wordt verzorgd door meester René, vakleerkracht
gymnastiek. De kinderen moeten dan ook hun gymspullen gewoon meenemen. Verder moeten
de kinderen zoals gewoonlijk hun lunch meenemen naar school. Voor in de kleine pauze hoeven
de kinderen geen eten en drinken mee te nemen, hiervoor zorgt de ouderraad.
Kinderen uit groep 5 tot en met 8 mogen hun surprises dinsdagmiddag 4 december tussen 14.00
en 14.15 uur of woensdagochtend tussen 8.10 en 8.25 uur naar de klas brengen. Graag in een
tas, onder een laken, in een doos of….. In ieder geval dat het nog ‘onzichtbaar’ is voor anderen.
We zoeken nog iemand die foto’s wil maken deze ochtend. Heeft u tijd en zin om dit te doen
geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ouderraad of juf Nicole.

Uitreiking Frans Naerebout vrijwilligersprijs
Op vrijdag 7 december zal het Frans Naereboutkoor samen met meester Sjef en het
Scheldeloodsenkoor optreden in de Sint Jacobskerk. Hier zal de gemeente de Frans Naereboutprijs
uitreiken. Deze vrijwilligersprijs wordt 2 jaarlijks uitgereikt door de gemeente en zal dit jaar een
extra feestelijk tintje hebben. Het is namelijk 200 jaar geleden dat Frans Naerebout is overleden.
De kinderen van het koor hebben al eerder opgetreden in het MuZeeum tijdens de Frans

Naereboutdag. Dit was een groot succes. Ouders van de koorleden hebben al een brief met
toegangskaarten en de uitnodiging ontvangen. Mocht u als belangstellende het optreden bij willen
wonen kunt u dit aangeven bij juf Nicole.
Meester Sjef zal de komende weken oefenen met het koor.

Kerstfeest
Het Kerstfeest zal donderdag 20 december van 17.00 tot 19.00 uur gevierd worden op school. Alle
kinderen zijn die middag om 11.45 uur vrij en worden om 17.00 uur weer op school verwacht. Daar
zal zoals gebruikelijk in de klas samen gegeten worden. We vragen weer iedere leerling iets mee te
nemen naar school. Aan het einde van de avond rond 18.45 uur zullen we het kerstfeest gezamenlijk
afsluiten waarvoor we u van harte uitnodigen. In de week van 10 december zult u een brief
meekrijgen met alle informatie hierover.

Data
Donderdag 29 november; Muziekproject Sjef en pepernoten bakken
Vrijdag 30 november; Groep 5/6 gastles Agnes den Hartogh
Woensdag 5 december; Sinterklaasfeest, alle kinderen om 8.10 uur op school!
Donderdag 6 december; muziekproject Sjef
Vrijdag 7 december; Uitvoering Sint Jacobskerk, uitreiking Frans Naereboutprijs
Maandag 17 december; tentoonstelling vormingsonderwijs
Dinsdag 18 december; Schaatsen groep 5 tot en met 8
Donderdag 20 december; Kerstviering, kinderen zijn om 11.45 uur vrij en worden tussen 17.00 en
19.00 uur op school verwacht.
Vrijdag 21 december om 14.00 uur begint de kerstvakantie
Maandag 7 januari; om 8.30 uur verwachten we alle kinderen weer op school
Dinsdag 15 januari; studiedag: kinderen vrij
Dinsdagmiddag 23 januari; studiemiddag; kinderen vrij

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
De laatste weken van November zijn we begonnen aan het Schatkistthema “Muziek”. Natuurlijk
zingen we nu vooral Sinterklaasliedjes! We hebben geleerd hoe we daarbij niet alleen “maat” maar
ook “ritme” kunnen klappen. We kunnen het ritme zelfs klappen zonder melodie en weten dan tóch
precies welk lied we horen. Datzelfde kunnen we ook met instrumentjes, maar Pompom heeft ons
laten zien dat we allerlei voorwerpen óók als instrument kunnen gebruiken. Met blokjes, viltstiften,
plastic zakjes, strookjes aluminiumfolie kan ons orkest vlug, langzaam, hard en zacht spelen. Met
satéstokjes kunnen we de zelfs de regen laten horen waar die arme Sint vannacht doorheen moest
lopen om de schoentjes te vullen die we vrijdag in de gymzaal mochten zetten. Gelukkig kon Sint
daarna uitrusten in onze huishoek waar de Pieten deze week de pakjes gaan inpakken en echte
pepernoten gaan bakken. Het blijft nog even spannend, maar we denken dat Sint ons op 5
december echt wel een bezoek zal brengen. En wat zal hij dan blij zijn met de mooie muziek die
wij voor hem kunnen maken!

Groep 3/4
Er zijn schitterende “herfstkoppen” gemaakt met herfstmaterialen. Dit was een opdracht uit het
KunstKabinet, waarin we keken naar kunstwerken van de schilder Arcimboldo. De koppen
werden tentoongesteld in de hal en zijn ook te zien op de Frans Naereboutsite.
De Halloweenavond was weer een succes, alle kinderen hebben griezelend genoten.
Samen met onze buren de Ichtusschool deden we mee aan de flessenactie voor de Stichting Kinder
Diabetes. De gezamenlijke groepen 3 en onze groep 4 kregen in ons lokaal uitleg over het leven met
diabetes door een van onze kleuters met zijn moeder.

De kinderen van groep 3 doen nu ook mee met het lezen in tweetallen, net zoals groep 4 doet.
Ondertussen is het al weer Sinterklaastijd en zijn we naast het “gewone” werk druk bezig met
Sinterklaaswerk: rijmen, zingen, gymmen, lezen en pietenrekenen. Splitsen en handig uitrekenen
van tafelsommen gaan nog beter met gebruik van pepernoten.

Groep 5/6
In groep 5/6 is in de afgelopen maand weer hard gewerkt. Binnen het thema van aardrijkskunde,
‘scheuren in de aarde’ zijn veel interessante dingen ontdekt. Zo hebben we gekeken naar de erosie
van bergen en begrijpen nu waar zand vandaan komt. Maar zijn we ook aan de slag gegaan om onze
eigen vulkanen uit te laten barsten.
Het derde blok van rekenen wordt alweer afgesloten en ook bij taal en spelling gaan de kinderen als
een speer. Hier krijgen de zij ook huiswerk voor mee naar huis, waardoor alle leerstof goed blijft
hangen. Dit gaat erg goed!
Ook op gebied van de komst van Sinterklaas is er al het een en ander ondernomen. Zo bakken we
samen met groep 7/8 pepernoten, hebben we lootjes getrokken om surprises voor elkaar te maken
en hebben alle kinderen in groep 5/6 een schoencadeau mogen ontvangen!

Groep 7/8
Afgelopen periode hebben we veel gedaan.
Drempeltoets:
De kinderen in groep 8 hebben de Drempeltoets gemaakt. Deze toets is een methode onafhankelijke
toets die de onderdelen rekenen, lezen, begrijpend lezen en taalverzorging (spelling) toetst. Zodra
alle kinderen de toets gemaakt hebben (we hadden zieke kinderen die
de toets nu aan het inhalen zijn) zal de toets opgestuurd worden. Na berekening van de
resultaten volgt dan een advies voor het voortgezet onderwijs. Ouders worden middels een brief op
de hoogte gebracht van het resultaat.
In januari staan de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs gepland.
Ook dit jaar doen we weer mee met “Het Archipeldictee”.
In de klas is de voorronde geweest. Het dictee ging over de ruimtevaart. De volgende
leerlingen gaan op woensdagmiddag 12 december de school vertegenwoordigen: Tess Hoogesteger,
Shane Flanagan, Evi Mes en Quinn Swart. Wij wensen de leerlingen veel succes!
Surprises:
De trekking van de lootjes voor suprises is gedaan. Als het goed is wordt er al volop geknutseld thuis
aan de surprises en is iedereen bezig om mooie gedichten te schrijven.
Mediamasters
We hebben meegedaan aan de week van de mediamasters. MediaMasters is een spannende serious
game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen
van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.
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