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Mededelingen schoolbreed
Afgelopen maand hebben een groot aantal kinderen deelgenomen aan een naschools aanbod van
de bibliotheek en/ of de muziekvereniging. Geweldig om te zien dat kinderen op een andere manier
met boeken en muziek activiteiten ondernomen hebben.
Deze maand zullen we op school deelnemen aan de KinderKunstWeek. Het thema is:
Binnenstebuiten; Het huis in de kunst. In alle groepen zal na de opening van de KKW op 11
maart aandacht besteed worden aan dit thema en zullen er veel en diverse activiteiten in de
groepen plaatsvinden. Dit zal zowel in als buiten het schoolgebouw zijn. Natuurlijk krijgen de
kinderen ook weer een spaarkaart mee om voor het kunstwerk te sparen. Misschien ook leuk om
ter gelegenheid van de KKW lid te worden van onze Kinder Kunst Uitleen!
Muzikaal zullen we het thema uitbreiden met een viertal “muziek donderdagen”. Meester Sjef zal in
de peutergroep Koraal en alle groepen 1 tot en met 8 muzieklessen verzorgen rondom het thema.
De KKW en het muziekproject willen we dan ook afsluiten op donderdag 26 maart. Er zal dan een
optreden en een tentoonstelling plaatsvinden. Reserveert u alvast die datum van 14.00 tot 15.00
uur in uw agenda! Een uitnodiging voor deze muzikale afsluiting ontvangt u binnenkort.

Kwaliteitszorg
Gym bij meester Anton
In de periode tussen de kerst en voorjaarsvakantie is bij alle leerlingen van groep 3 tot en met 8
een aantal testen afgenomen. De testen gaan allemaal over de motoriek en maken deel uit van
een leerlingvolgsysteem. De onderdelen zijn kortweg: Stilstaan op één been, Hinkelen,
Coördinatieve sprongen en Stuiten. Bij de lagere groepen is vooral bij het onderdeel Stuiten (zoals
bij basketbal) bij veel leerlingen een achterstand te zien. Het spelen van spelletjes met een bal en
handen is goed voor de motoriek. Dit is eenvoudig thuis te oefenen. Als afsluiting van alle testen
hebben we de Shuttle Run Test (Piepjestest) gedaan. Voor sommige leerlingen altijd een uitdaging
om op tijd te stoppen. Het belangrijkste doel is dan ook om te ervaren wat er gebeurt als je loopt
tot je niet meer kunt. Aan de andere kant kijken we natuurlijk ook of de conditie van de leerlingen
vooruit gaat.
Met vriendelijke groet,
Anton Kruit
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Herhaalde oproep
In een eerdere nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst voor ouderhulp bij het luizenpluizen. in
de week na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd. De werkgroep van beschikbare
ouders is erg klein en we vragen dringend om versterking. Heeft u tijd geeft u zich dan op bij juf
Nicole. Nogmaals, vele handen maken licht werk.

Rekendictee
Op woensdag 25 maart vindt het groot Archipel rekendictee plaats. Leerlingen uit de groepen 5 en
6 strijden tegen elkaar in een spannende rekenwedstrijd. Vanuit De Frans Naereboutschool zal ook
dit jaar een team, bestaande uit Korbijn, Karlijn, Declan en Kaat, meedoen aan dit jaarlijkse
evenement.

Bovenbouwfeest
Op vrijdagavond 27 maart zal het jaarlijkse bovenbouwfeest weer plaats vinden. De leerlingen uit
groep 5 tot en met 8 worden binnenkort door de leerlingen uit de leerlingenraad uitgenodigd.

Data
22
11
16
25

februari
maart
maart
maart

Start Voorjaarsvakantie
Start kinderkunstweek
Start week van de lentekriebels
Nationale Rekendag/ Archipel Rekendictee groep ⅚

27 maart
10 april
8 en 14 april
13 april
15 en 16 april
17 april
20 april tot en

Bovenbouwfeest
Goede Vrijdag, kinderen vrij
Cultuurmenu groep ¾, gastles drama
paasmaandag, kinderen vrij
IEP toets groep 8
Koningsspelen
met 5 mei Meivakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
De afgelopen week hebben wij gewerkt over het thema “Gezondheid.”
We leerden hoe je lekker fit kunt blijven en ook dat gezond eten heel belangrijk is om je goed en
fit te voelen. We speelden in de apotheek, leerden allerlei woorden en ook een opzegversje. We
maakten een zelfportret en “schaatsten” zonder schaatsen door de klas!
In onze apotheek maakten we pillen en poedertjes en plakten we pleisters als we pijn hadden. Bij
het verhaal van Tom Andersom hebben we wel heel erg gelachen: hij poetst zijn tanden met
chocopasta?! Gelukkig weten wij hoe je wél je tanden moet poetsen, want ook dat hoort bij gezond
zijn.
Tijdens de muzieklessen van meester Chris hebben wij echt genoten. We hebben zelf ook
muziekinstrumenten gemaakt en die zijn heel mooi geworden.
We leerden de letter Rrrrr en de letter Lllll.

Groep 3/4
Meester Chris van de Zeeuwse Muziekschool heeft een aantal gastlessen drummen-op-heel-groteemmers gegeven, de kinderen hebben kartonnen figuren gemaakt voor een schimmenspel (een
KunstKabinetles), er zijn piratenliederen geleerd en dat alles is ten gehore gebracht en getoond op
het Piratenfeest. Het piratenfeest is de afsluiting van kern 7 van Veilig Leren Lezen en het begin
van blok B2 van rekenen voor groep 4, die beiden als thema “piraten” hebben. Dit jaar hebben we
de ouders uitgenodigd voor de afsluiting van het feestje, zij konden vanaf de kade de piraten op
het schip en de andere kade horen en zien.
Ook is er nog volop gerekend, gelezen, gespeld en geschreven! De kinderen van groep 4 krijgen
het verbonden schrift al goed onder de knie en kunnen daarbij al veel hoofdletters schrijven, de
kinderen van groep 3 lezen al korte eenvoudige teksten voor.

Groep 5/6
In de afgelopen weken is het vrij druk geweest in groep 5/6. De voorjaarsvakantie is dan voor
velen ook erg prettig geweest. In de komende periode gaan er veel toetsen achter elkaar volgen.
Zo sluiten we woensdag 04-03 alweer het vierde hoofdstuk van geschiedenis af. De leerlingen
hebben zich verdiept in de achttiende eeuw, ook wel de Zilveren Eeuw genoemd. De leerlingen
hebben geleerd over de tijd van pruiken en revoluties.
Bij rekenen zijn we al een heel eind op weg met het tweede hoofdstuk van boek B. Groep 5 richt
zich hier vooral op getal-oriëntatie en het herhalen van klokkijken. Groep 6 stort zich vooral op
verhoudingstabellen en het aflezen van grafieken.
Ook taal en spelling bevinden zich in een afrondende fase van het blok.
Maart is ook een drukke maand vanwege de lentekriebels en de kinderkunstweek die eraan komen.
Tot slot; de leerlingen van groep 5/6 hebben in februari meegedaan aan voorrondes voor het
Archipel Rekendictee en een aantal van onze leerlingen zal onze school op woensdag 25 maart
vertegenwoordigen op de dag van de grote finale in de aula van het Scheldemond College, te
Vlissingen, waar onze leerlingen het gaan opnemen tegen teams van andere Archipel-scholen (hier
volgt nog een extra nieuwsbrief over aan de deelnemende leerlingen).

Groep 7/8
In de afgelopen maand is er veel werk verzet in de groep. Zo hebben we een aantal weken met
meester Chris van de muziekschool muziek gemaakt op trommels gemaakt van emmers. De groep

heeft hier veel van geleerd en opgestoken. Een aantal leerlingen zijn zo enthousiast, dat er thuis al
een aantal eigengemaakte drumstellen gebouwd zijn.
Alle leerlingen hebben een rol voor de musical gekozen en daar gaan we dus ook steeds meer mee
aan de slag.
In de komende maand gaan we ook weer verder met muziek, deze keer onder leiding van meester
Sjef. Hij zal op donderdag bij ons in de klas komen musiceren. De week van de lentekriebels komt
er weer aan en we gaan aan de slag met de kinderkunstweek.
Natuurlijk gaan we verder met onze voorbereidingen voor het verkeersexamen en is groep 8 nog
volop bezig met de voorbereidingen voor de IEP eindtoets.
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VACATURE OUDERGELEDING GMR
Beste ouders en verzorgers,
Openstaande vacature GMR
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder/verzorger die voor de oudergeleding zitting wil nemen in
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wilt u meedenken en praten over de
kwaliteit van het onderwijs en de openbare identiteit op onze scholen? Ziet u verbeterpunten? Heeft u
ideeën over het onderwijs die u graag zou willen delen? Vindt u het belangrijk om daarover met het
College van bestuur en twee maal per jaar met de Raad van Toezicht in gesprek te gaan? Stelt u zich
dan kandidaat voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad!
In de GMR hebben 8 personen zitting: 4 personeelsleden en 4 ouders/verzorgers. Per direct ontstaat
er een vacature voor een lid van de oudergeleding. Alle geïnteresseerde ouders/verzorgers met één
(of meer) kind(eren) op een Archipelschool kunnen zich daarvoor aanmelden. Hiervoor hoeft u geen
lid van een MR te zijn. Ook is geen specifieke kennis van medezeggenschap vereist: de GMR
organiseert jaarlijks trainingen waarin u die kennis kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de
praktijk de beste leermeester is.
Jaarlijks zijn er circa tien avonden waarop activiteiten staan gepland. Van GMR-leden wordt verwacht
dat ze aanwezig zijn op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen. Ook is het noodzakelijk dat u
tijd kunt vrijmaken voor het lezen van vergaderstukken en e-mailberichten. Het strategisch beleidsplan
vormt het uitgangspunt voor de gespreksonderwerpen. Voorbeelden van thema’s die geagendeerd en
besproken worden, zijn: de begroting, het bestuursformatieplan, spreidingsplan, fusies, Passend
Onderwijs. Daarnaast organiseert de GMR informatie- en scholingsavonden voor MR-leden, ouders
en leerkrachten en voorziet ze MR-leden van informatie omtrent diverse lopende zaken. Omdat
Archipel Scholen Walcheren zich realiseert dat de belasting van een GMR-lid intensief kan zijn naast
uw eigen agenda, wordt er een jaarlijkse onkostenvergoeding van €650,- uitgekeerd.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u lid wilt worden van de GMR? Wij nodigen u graag uit zich kandidaat te
stellen. Dit kunt u doen door zich vóór 13 maart 2020 aan te melden via het e-mailadres
secretariaatgmr@archipelscholen.nl onder vermelding van “kandidaatstelling GMR”. Vermeld in uw email uw contactgegevens, de naam van de school van uw kind(eren).
Verkiezingen
Wanneer er meer kandidaten zijn voor deze vacature, houden we een verkiezing. De oudergeleding
van de afzonderlijke MR-en zullen het nieuwe lid voor de GMR uit de kandidaten kiezen. In dat geval
vinden de verkiezingen plaats op 3 april 2020.
Vragen
Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u uw vragen per e-mail stellen aan het ambtelijk
secretariaat van de GMR: secretariaatgmr@archipelscholen.nl
Wenst u liever de vragen telefonisch te stellen, stuur ook dan een e-mail met uw naam en
telefoonnummer, u wordt z.s.m. teruggebeld.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Archipel Scholen Walcheren

PLEZIER OP SCHOOL

Tweedaagse training voor aanstaande brugklassers
In de laatste week van de zomervakantie: maandag 17 augustus t/m zaterdag 22
augustus 2020
VOOR WIE?
De succesvolle tweedaagse training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die
zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Word jij geplaagd en gepest? Kun je maar
moeilijk vriendjes krijgen? Heb je vaak ruzie zonder dat je het wil of sta je vaak alleen? Dan is
Plezier op school iets voor jou.
WAT HOUDT HET IN?
Plezier op school is een training in sociale vaardigheden. Je leert positief denken en je leert op een
ontspannen en speelse manier deze vaardigheden aan:
> contact leggen met andere kinderen;
> assertief zijn: opkomen voor jezelf;
> omgaan met plagen en pesten;
> aandacht hebben voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.
Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, een bijeenkomst voor ouders, de
tweedaagse training, een afsluitend gesprek en een terugkombijeenkomst in het najaar van 2020.
WAAROM IN DE VAKANTIE?
De zomervakantie is voor veel kinderen een overgangssituatie. Ze hebben de basisschool verlaten
en gaan naar de middelbare school. In zulke overgangssituaties zijn mensen het meest gevoelig
voor verandering. De kans is dan het grootst dat ze aangeleerde vaardigheden in praktijk gaan
toepassen. Daarom is Plezier op school een goede voorbereiding op een geheel nieuwe start. Uit
terugkomavonden blijkt dat de meeste deelnemers zich op hun gemak voelen op de nieuwe school.
WAAR?
Plezier op school wordt gegeven in Goes, Middelburg en Terneuzen.
KOSTEN?
Deelname aan Plezier op school kost € 30,00.
HOE AANMELDEN?
Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 mei 2020 via email : info@emergispreventie.nl
In totaal kunnen ongeveer 60 kinderen meedoen. De groepen bestaan uit maximaal twaalf
kinderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen: telefoon 0113-267143 .Of mail naar:
info@emergispreventie.nl

