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Mededelingen schoolbreed
In de afgelopen maand hebben we met de kinderen naast de reguliere lessen aandacht besteed
aan meer. We hebben aan de bel getrokken voor het Liliane Fonds, misschien heeft u het wel
gehoord. Op 13 maart om 12.25 uur hebben we met de Ichtusschool 1 minuut heel veel kabaal
gemaakt, misschien heeft u het wel gehoord thuis. Dat deden we om aandacht te trekken voor
kinderen in andere landen, die door een beperking niet naar school kunnen gaan. In sommige
landen kunnen 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Kinderen die dat wel
willen, maar niet mogen, kunnen of durven. Het Liliane Fonds is er om die kinderen te helpen,
zodat ook zij kans hebben op een mooie toekomst.
Groep 3/4 is naar het Zeeuws museum geweest om een tentoonstelling te bezoeken, er zijn
gastlessen in groep 1 tot en met 6 geweest. Monique heeft vertelt over “Red de Zee” en wat wij
zelf kunnen doen. We hebben vorige week met alle kinderen de Kinder Kunst Week geopend met
als thema “energieke kunst”. Twee groepen hebben ook een tentoonstelling in het MuZeeum
bezocht en zijn aan de slag gegaan met een drukwerk onder leiding van Virusgrafiek. Op dit
moment zijn alle groepen aan het werk met energieke kunst. Omdat het ook nog de week van de
“Kriebels in je buik (voorheen Lentekriebels)” was is hier in alle groepen ruimschoots aandacht
voor geweest.
Ten slotte hebben we tijdens de rekenlessen aandacht besteed aan “de week van het geld” en zal
groep 7/8 een gastles over verzekeringen krijgen, gegeven door Friso Heystek.
Na schooltijd hebben 30 leerlingen meegedaan aan de naschoolse activiteiten waar positieve
reacties op gekomen zijn.
Bezoek onze site om het nieuws van deze activiteiten te lezen. Dat kan ook via deze link.
Ook de maand april staat bol van activiteiten waar u in deze nieuwsbrief alles over kunt lezen.
Omdat Koningsdag dit jaar in de meivakantie valt en door goede vrijdag de Koningsspelen al plaats
zouden moeten vinden op 12 april hebben wij er als school voor gekozen dit jaar over te slaan. We
kijken op dit moment hoe we nog wel een passende activiteit kunnen organiseren op die dag.
In alle groepen worden op dit moment weerbaarheidslessen gegeven door meester Pim.

Kwaliteitszorg
Zoals we al eerder hebben laten weten zijn we op alle scholen bezig met het opstellen van het
nieuwe schoolplan voor de periode 2019- 2023. Graag gaan we daarover in gesprek met ouders.
Hiervoor zal dinsdagavond 2 april een ouderavond plaatsvinden.
Als team hebben wij op een studiedag in januari de missie en visie voor de komende
schoolplanperiode besproken. Samen hebben we gekeken naar wat wij in die periode willen
aanpakken en wat er van ons door verschillende partijen (bijvoorbeeld de overheid, het bestuur en
ouders) van ons verwacht wordt.
In maart is de leerlingenraad in gesprek gegaan over o.a. kernwaarden, samenwerken,
onderwijskwaliteit, gebouw en omgeving en kunst- en cultuuronderwijs.
Op 2 april willen we met ouders praten over wat u als ouder belangrijk vindt in bijvoorbeeld
talentontwikkeling en kunst en cultuuronderwijs. Hoe denkt u over samenwerking van team en
ouders en wat zijn voor u kenmerken van goed onderwijs? Wat gaat goed en waar bent u trots op,
wat kan versterkt worden en welke rol hebben ouders hierin.
De informatie van het team, de leerlingen en de ouders kunnen daarna meegenomen worden in
het schrijven en vaststellen van het schoolplan.
U kunt zich voor deze avond opgeven via nicoledieleman@archipelscholen.nl

Tentoonstelling
Op maandag 8 april nodigen we alle ouders en belangstellenden van harte uit op de tentoonstelling
Energieke kunst en meer!
U kunt door de hele school de resultaten bewonderen van de Kinder Kunst Week, een presentatie
van de vormingslessen Ruimte én de linodrukken Paradijsvogels van de naschoolse activiteit, o.l.v.
Bert Dorresteijn.
U kunt de resultaten bewonderen tussen 14.00 en 15.00 uur, aansluitend aan de schooldag.

Vormingsonderwijs
In onze vormingslessen zijn we met de kinderen aan het werk rondom het thema Ruimte. Als u
naar de site van school gaat ziet u hier bij de nieuwsberichten ook een mooi artikel over geplaatst.
De gegevens van de enquête vormingsonderwijs kunt u hieronder lezen. Er zijn 39 ouders die hem
ingevuld hebben, waarvoor dank. Uit de antwoorden blijkt het overgrote deel van de ouders een
meerwaarde te ervaren van het aanbieden aan alle leerlingen op de manier zoals we op dit
moment vormgeven. Er is input gegeven over de thema’s en de manier waarop we ouders kunnen
betrekken bij het vormingsonderwijs. Alle gegeven input nemen we natuurlijk mee in het
vormgeven van ons vormingsonderwijs. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zal op 8 april het
werk tentoongesteld worden, waarvoor u natuurlijk van harte bent uitgenodigd.

5. Als ik het volgende thema zou mogen bedenken in het vormingsonderwijs dan zou dat thema zijn:
Waar geloof jij in, Vriendschap, Respect voor elkaar, Respect, Pesten en sociale omgang, De
wereld, Filosofie, Ik ben niet zo blij met deze manier. En ook ons kind heeft aan deze vorm van
samenvoeging verschrikkelijk te vinden. Ondanks ons kind niet van onze mening op de hoogte is.
Dus geen nieuw thema wat ons betreft, Dat vind ik moeilijk. Misschien het er over hebben welke
geloofsovertuigingen er zijn in de klas en hoe ga je er mee om, Humanisme - vervolging door de
kerk, Vrijheid, Iedereen mag zijn hoe hij of zij is. (Denk aan gewoontes, kleding, op wie val je),
Wereldgodsdiensten, Sociaal met elkaar omgaan, Valentijn, Lezen, Kunst, Kind in de wereld,
Vrijheid, Vrijwilligerswerk, Vriendschap, cultuur verschillen, Ieder zijn eigen onderwerp, Social media,
Kinderen zelf een onderwerp laten kiezen, Natuur en milieu.

6. Het thema "Helden" is afgesloten met een tentoonstelling. Deze werd erg druk bezocht. Is dit een
goede manier om ouders te betrekken of heeft u mogelijk andere ideeën hoe we ouders kunnen
betrekken?
Meer informatie over wat het thema inhoudt, goede manier, goed idee, goed, video journaal, collage
maken over het thema met de ouders als huiswerk, toneelstuk, Denk dat dit de juiste manier is,
misschien de volgende keer een iets grotere ruimte, Tentoonstelling was erg leuk. Wellicht is het ook
leuk om een keer een soort schoolkrant te maken rondom het thema en deze aan de kinderen mee
te geven, mogelijk verspreid in meerdere ruimtes, Prima manier van ouders betrekken, Ik denk dat
een toon moment een prima afsluiting is, Lied of filmpje vertonen op het digibord van de resultaten of
het gemaakte tijdens de lessen, Mee laten denken, Prima zo... wellicht meer ruchtbaarheid aan
geven

Ieptoets
Op 16 en 17 april is het dan zover… De IEP eindtoets voor groep 8! De onderdelen taal
woordenschat, taal verkennen, begrijpend lezen en rekenen worden getoetst.
Juf Ilona en juf Marrit zijn op de momenten van afname samen op school en zullen de groep
splitsen. Heel veel succes jongens en meiden van groep 8, jullie kunnen het!

Ren je Rot, Archipel rekendictee
Op 3 april zullen 4 kinderen uit groep 5/6 deelnemen aan het Archipel rekendictee. Er vindt een
Ren je Rot activiteit plaats waar juf Nadine met de kinderen naar toe zal gaan. We wensen de
kinderen een hele fijne en leerzame middag toe. Betrokken ouders en kinderen zijn door juf Nadine
op de hoogte gebracht.

Schoolvoetbal
Op 3 en 10 april vindt de schoolvoetbal voor de jongens en meiden van groep 7/8 plaats. Vaders
Friso en Matthijs zullen samen met juf Illona en juf Marrit de begeleiding hiervan op zich nemen.
De kinderen die meedoen hebben hierover een brief meegekregen. Alle informatie is ook terug te
vinden op de site van de schoolvoetbal en via deze link
We wensen alle kinderen een hele sportieve middag toe!

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf Koch komt op 10 april om individuele en groepsfoto’s te maken. Ook de broertjes
en zusjes die op school zitten zullen samen op de foto gezet worden.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy
handhaving vanuit de school. Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er
vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografie dag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografie dag en
zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de
fotograaf.
Wij willen ook een groepsfoto plaatsen op de schoolsite. Mocht uw kind niet op deze foto mogen
wilt u dat dan voor 10 april aangeven bij de leerkracht. Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind
het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u
klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft
niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of
creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld
opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. Foto Koch
heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt
maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de foto’s met een
achtergrond naar keuze! T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt
de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Data
dinsdagavond 2 april; ouderavond over het nieuwe schoolplan 2019- 2023
maandag 8 april; tentoonstelling 14.00- 15.00 uur
dinsdag 9 april: Studiemiddag, kinderen VRIJ vanaf 11.45 uur
woensdag 10 april: Schoolfotograaf
16 en 17 april: IEP toets groep 8
19 april t/m 3 mei: Goede vrijdag, Pasen en Meivakantie
dinsdag 14 mei: Schoolreis groep 1/2 naar Poppendamme
dinsdag 14 mei: Schoolreis groepen 3/4 en 5/6 naar Tropical Zoo.
dinsdag 21 mei: Personeelsdag Archipel, kinderen zijn VRIJ
woensdag 22,23 en 24 mei: Schoolkamp groep 7/8 naar Kamperland

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
In de voorjaarsvakantie kregen we prachtig nieuw meubilair. Wát een ruimte in de kleuterklas! En
wat fijn dat het door de wieltjes onder de tafels zo gemakkelijk te verplaatsen is. In een mum van
tijd hebben we nu de “kleine groepjes” voor onze reken- en taalactiviteiten gemaakt. Dankzij
meester Jack hangen de meeste magnetische borden nu ook weer op een goede plaats.
Na de voorjaarsvakantie zijn we ook weer begonnen aan een nieuw Schatkist-thema: “Avontuur”.
Helaas is het Pompom niet gelukt om, dwars door de aarde, een gang te graven naar China.
Gelukkig heeft hij een nieuw plan bedacht: we maken een fantasie-reis met een raket door de
ruimte (aansluitend bij het vormingsonderwijsproject “Ruimte”) en reizen naar de maan. Op de
terugweg hebben we via Google Earth niet alleen de -blauwe wereld-Europa-Nederland- Vlissingende school gezien vanuit de ruimte, maar we bekeken ook de huizen van onze oudste kleuters.
We hebben de spiraal, waarin we om onze aarde vlogen, geknipt. Grappig, want toen we de
spiralen ophingen bleken deze tot onze verrassing ook hélemaal bij het thema “Energieke Kunst”
van de Kinderkunstweek te passen! Samen met groep 7/8 hebben we nog meer Kunst bekeken en
gemaakt. De komende dagen gaan we hier nog even mee verder tot we begin april aan ons nieuwe
thema “Wonen” beginnen.

Groep 3/4
De eerste dag na de vakantie begon opgeruimd; nieuw meubilair in het lokaal en een gastles
Verlos de Zee. We gaan binnenkort een keer helpen om een stuk strand van zwerfvuil te ontdoen.
Ook dit jaar doen we weer mee met de week van de Kriebels in je buik, thema: Ik wil het graag
weten.
We denken, praten en bekijken boeken over relaties, seksualiteit en weerbaarheid.
In het kader van de Kinderkunstweek, met de hele school samen geopend, zijn we naar het
MuZEEum geweest.
We bekeken een aantal kunstwerken waarop beweging te zien is en daarna mochten de kinderen
zelf een kunstwerkje maken met een papierdruk-techniek.
De komende weken wordt er werk bekeken van kunstenaars die kunstwerken maken die bewegen
of beweging verbeelden en natuurlijk maken we zelf ook energieke kunst.
Daarnaast wordt er volop gerekend, gelezen en gespeld. De regels van de letterzetter (takken) en
de letterrover (taken) worden bijna dagelijks herhaald.

Groep 5/6
Maart was een drukke maand in de groep. We hebben gewerkt aan verschillende thema’s en
projecten waarbij erg leuke activiteiten kwamen kijken. Zo hebben we in het kader van het thema
‘ruimte’ een gastles gehad van Monique Jankowski van Verlos de Zee. De leerlingen kregen
informatie over zwerfafval en de gevolgen hiervan. Met enorme enthousiasme is de klas, gewapend
met prikkers en vuilniszakken, de straat op gegaan om rond de school eens flink op te ruimen.
Ook hebben we in deze maand gewerkt aan het thema ‘kriebels in mijn buik’ en de
kinderkunstweek. Deze laatste hebben we met de hele school geopend en mochten een dag later al
naar het MuZeeum, waar we een rondleiding kregen en een activiteit waarbij de kinderen door
middel van druktechniek een eigen kunstwerk konden maken. In de klas wordt op het moment nog
volop gewerkt aan de eindproducten voor de afsluitende activiteit.
Groep 6 is sinds afgelopen maand gestart met het presenteren van de spreekbeurten. Er zijn goede
en originele onderwerpen gekozen om de rest van de klas over te vertellen. Het is goed te zien dat
de groep al behoorlijk vaardig is in het presenteren!
April is een (korte) maand waarin weer toffe activiteiten voor de deur staan. Zo gaan we op de foto
voor de schoolfotograaf en gaan er vier leerlingen deelnemen aan het Archipel rekendictee op
woensdag 3 april.

Groep 7/8
Op 3 en 10 april zal het schoolvoetbaltoernooi plaatsvinden. Ouders en leerlingen die willen komen
aanmoedigen zijn van harte welkom op de voetbalvelden van GPC. De wedstrijden zullen ‘s

middags plaatsvinden. De leerlingen die deelnemen aan dit toernooi krijgen een aparte
informatiebrief.
We zijn in de klas bezig met het thema Energieke kunst en onder begeleiding van juf Anne zijn we
iets aan het maken voor de tentoonstelling.
Voor de IEPtoets van 16 en 17 april zijn we de laatste punten op de i aan het zetten. Hoe maak je
een toets, hoe concentreer je je het best, hoe lees je de vragen en wat wordt er nu eigenlijk
gevraagd. Fijn dat juf Anne iedere ochtend in de groep is waardoor extra hulp geboden wordt,
kinderen extra begeleid aan het werk en ondersteund kunnen worden.
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MEIVAKANTIE tot 6 mei, we zien de kinderen dan graag om 8.30 weer op school!

