Nieuwsbrief maart 2021

Mededelingen schoolbreed

We zijn blij dat alle kinderen weer op school zijn, er wordt weer volop gespeeld,
gekletst en vooral hard gewerkt door iedereen. De heropening van de school is
heel goed verlopen. U heeft ons hierbij enorm geholpen door uw begrip en
geduld wanneer u uw kind naar school komt brengen, ons mailt of telefonisch
contact met ons hebt. Dank hiervoor, door samen te werken zorgen we ervoor
dat de school op een veilige manier open kan blijven.
Inmiddels hebben we ook na de vakantie de draad weer opgepakt en zijn we
volop in beweging.

Kwaliteitszorg
Komende weken nemen de leerkrachten Cito toetsen af in de groepen 3 t/m
7. De Cito-toetsen worden normaal gesproken vanaf januari afgenomen.
Vanwege de sluiting van de scholen konden we dat dit jaar niet doen. Wij
starten met het afnemen van de Cito-toetsen vanaf 1 maart. De kinderen zijn
dan twee weken op school en hebben hier weer aan kunnen wennen. Dit
geldt voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7. In groep 1/2 nemen we geen
toetsen af en de kinderen van groep 8 hebben de drempeltoets al in
november gemaakt. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd
contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
De gegevens van deze toetsen zullen de leerkrachten gebruiken om te kijken
waar we ons met de groep de komende periode op gaan richten. Welke
lesstof moeten we aanbieden of nog eens herhalen. Op deze manier kunnen
de leerkrachten, na een periode van thuisonderwijs hun onderwijs effectief en
doelgericht vorm geven en plannen maken voor de komende planperiode.

Afscheid juf Yolan en onze nieuwe collega in
groep 1/2
Op 1 mei gaat juf Yolan na 44 jaar genieten van een welverdiend pensioen.
Tot die tijd zal zij niet fysiek aanwezig zijn op school maar nog wel
werkzaamheden voor de klas uitvoeren. Samen met juf Yolan hebben we de
afspraak gemaakt dat zij afscheid van haar kinderen zal nemen. Dit zal
plaatsvinden tijdens een buitenspel moment waar we juf Yolan zullen
verwennen. Als team nemen we later in het jaar, wanneer de maatregelen
het toelaten, afscheid van juf Yolan.
Vanaf het moment dat de school weer open mocht geven juf Yonne en juf
Anne op maandag en dinsdag les aan groep 1/2. Fijn dat deze juffen op deze
manier tijdelijk het onderwijs wilden verzorgen. Vanaf 15 maart zullen zij hun
eigen taken weer oppakken.

De afgelopen periode zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe collega die

ons team komt versterken en we zijn dan ook blij dat we die nieuwe collega
hebben gevonden. Juf Chana zal vanaf maandag 15 maart bij ons op school
komen werken in groep 1/2 . Op donderdag 11 maart komt zij een dag in de
klas meelopen samen met juf Lianne.
Zij zal zich hieronder aan u voorstellen.
Mijn naam is Chana van der Vlies. Ik ben 31 jaar en ik woon samen met mijn
man en twee kinderen in Vlissingen. In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn
kinderen en zijn we regelmatig te vinden op ons favoriete plekje: het strand.
Daarnaast ben ik op dit moment druk bezig met het voorbereiden op onze
verhuizing en het afronden van mijn opleiding (verkort traject van de
lerarenopleiding). Voordat ik met het traject begon, was ik
Communicatieadviseur. Hoewel ik prima op mijn plek zat, had ik nog steeds de
ambitie om voor de klas te gaan staan. Uiteindelijk heb ik de stap gezet en heb
ik er geen seconde spijt van. Binnenkort mag ik als juf in groep 1/2 beginnen.
Iets waar ik enorm naar uitkijk. Het ondersteunen van kinderen in hun
ontwikkeling is voor mij het mooiste wat er is. Uiteraard hoop ik u ook te mogen
ontmoeten. Graag tot snel!

Oudertevredenheid
Het bestuur van Archipel Scholen doet onderzoek naar de tevredenheid
van ouders op al haar scholen. We doen dat met een korte vragenlijst
van 9 vragen. Hoe waardeert u de school van uw kind(eren) op dit
moment. Het invullen kost u ongeveer 3 minuten.
Als u kinderen in meerdere klassen heeft, vul dan voor elk kind een
aparte vragenlijst in. U kunt aan het eind van de vragenlijst kiezen om
de vragenlijst nogmaals voor een ander kind in te vullen. De vragenlijst
start met uw oordeel op 8 algemene stellingen.
Als de uitkomst van een vragenlijst reden geeft tot zorg, dan zal het
bestuur van Archipel Scholen, of de directeur van de school verder
onderzoek doen naar de score van die betreffende vraag.
Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Het is dezelfde link die ook in de mail
staat vanuit parnassys met de nieuwsbrief als bijlage. Het kan dus zijn dat u
deze vragenlijst al hebt ingevuld. De vragenlijst staat open tot en met 12 maart.
Alvast of nog bedankt voor het invullen!

Kinderkunstweek

Als Kunst- en Cultuurschool gaan wij volop aandacht besteden aan de
KinderKunstWeek! In alle groepen vinden allerlei activiteiten plaats. Helaas
kunnen we geen tentoonstelling zoals gebruikelijk organiseren maar in de
classroom omgeving zullen leerkrachten de gemaakte werken plaatsen waardoor
u toch een kijkje kunt nemen. Ook kunt u op en door de ramen kunstwerken
bekijken gedurende en na de kinderkunstweek.

Op vrijdag 12 maart zal er een kinderkunst college vanuit onze school gegeven
worden door Agnes den Hartogh. De Zeeuwse Bibliotheek organiseert dit op onze
school en onze kinderen uit de bovenbouw zullen hier dan ook een rol in spelen
en aan deelnemen. Waar gaat deze activiteit over? Mogelijk herkent u hem al uit
de huiswerkopdrachten.
Duik in de keuken en ga op zoek naar een ui, want deze speelt de hoofdrol in een
interessante Kinderkunstcollege online waarin je leert kijken, tekenen en koken.
Hmm… koken? Ja, maar we koken niet om iets op te eten, maar we maken onze
eigen verf. Nieuwsgierig? Doe mee en laat je verrassen, want dit heb nog niet
eerder gedaan. Enne: je hoeft er niet van te huilen!
Agnes den Hartogh neemt je mee in de wereld van uien: wat voor uien bestaan
er eigenlijk allemaal? Hoe schilderen andere kunstenaars deze? Je leert over licht
en schaduw, vormverschillen. Agnes is illustrator en een illustrator kan alles
tekenen! Jij ook? In dit college zul je zien dat je tekenen stap voor stap kunt
leren. Je hebt er deze keer weinig voor nodig: een vel papier, een potlood en…
uien. En natuurlijk een pannetje meteen beetje water voor het
“verflaboratorium!”.
Agnes laat samen met een aantal kinderen zien hoe alles gaat: en als zij het
kunnen, kun jij het ook! Na het Kinderkunstcollege kun je meteen thuis aan de
slag!
Daarnaast verzorgen verschillende mensen activiteiten in de kinderkunstweek.
Kinderen krijgen hierover woensdag 3 maart ook een “ik ga op stap! met de
kinderkunstkaart” mee en kunnen een kunstwerk van Kasper de Vos bestellen.
Eén van de activiteiten waar kinderen aan deel kunnen nemen is de volgende;
Kom langs in Atelier Filiaal, Walstraat 20 Vlissingen en schuif aan voor de
gezellige High Tea: een tafel vol vrolijk servies en allemaal lekkernijen…
Kunstenaar Agnes den Hartogh leert je de taartjes en gebakjes te illustreren: we
halen alle materialen uit de kast. En het allerleukste: je mooiste illustratie wordt
ingelijst en tentoongesteld in de Kinderkunstroute van Vlissingen. Gedurende de
maand maart hangen jullie werken in de etalages in de binnenstad en kan
iedereen jullie kunst bewonderen. Daar kun je trots op zijn! Kijk maar eens naar
dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=KaIMIyjlxXg&t=24s
Geef je op via de website van de kinderkunstweek
https://kinderkunstweek.nl/activiteit/high-tea-in-filiaal-vlissingen-taart-illustrere
n/

Vanuit de GGD
De GGD attendeerde ons op de online ouderavond die georganiseerd wordt op
woensdagavond 3 maart vanuit 1NUL1 met als onderwerp
'GAMEN/Gameverslaving?'
Hierbij de link: <https://www.1nul1.nl/online-ouderavond-gamen-gameverslaving/>

Schoolvoetbal
De Commissie Schoolvoetbal heeft er voor gekozen dat het
schoolvoetbal ook dit jaar niet doorgaat. Zij hebben dit besluit genomen
vanwege de geldende Coronamaatregelen en de beperkingen die dit met
zich meebrengt. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer meedoen!

Data

3 t/m 14 maart Kinderkunstweek
12 maart Kinderkunstcollege
2 april Goede vrijdag, kinderen vrij.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2

Het is fijn om te zien dat we zoveel plezier hebben om weer in onze klas te zijn!
Afgelopen week hebben we heel veel gespeeld en de nadruk gelegd op
samenwerken. We hebben het thema “Winter afgerond”en zijn al gestart met ons
nieuwe thema: “Eten en drinken.”
We kunnen boodschappen doen in ons winkeltje en kunnen uit eten in ons eigen
restaurant. Daar worden ook de heerlijkste taarten gebakken, hmmm!
We proefden de smaken: zoet, zout en zuur en ontdekten dat niet iedereen van
dezelfde smaken houdt. Natuurlijk gaan we liedjes leren, (nog meer) verhalen
lezen en woorden leren die allemaal met dit thema te maken hebben. Tijdens de
kinderkunstweek gaan wij ook met eten en drinken aan de slag. We gaan fruit
stempelen, fruit portretten maken en mandala’s maken van allerlei soorten
groenten, fruit e.d.

Groep 3/4

Begin februari zijn wij verder gegaan met het thema ‘winter’. We hebben het
gehad over het sprookje van Vrouw Holle en hebben gekeken naar het spinnewiel
en de werking ervan. We hebben allemaal een nieuwe, modernere illustratie
gemaakt voor het sprookje van Vrouw Holle. Hieronder een voorbeeld. Verder
zijn begin februari ook alle rapporten de deur uit gegaan. Het was erg leuk om
alle leerlingen toen weer even in het echt te zien aan de deur!

De week erna zijn we gelukkig weer fysiek op school gestart met de lessen. Wat
vind iedereen het toch fijn dat we weer naar school kunnen. Lekker samen
spelen, samen leren, samen leuke dingen doen en beleven. De eerste dag dat we
weer fysiek mochten komen hebben we er daarom in de klas ook een feestje van
gemaakt! We hebben zo veel mogelijk leuke dingen gedaan en het een beetje
rustig aan gedaan. Vanaf de dinsdag hebben we geprobeerd om ‘het oude tempo’
weer op te pakken en dat is goed gelukt. We hebben die week veel tijd genomen
om vanalles te herhalen en om vooral samen te zijn. De week hebben we
afgesloten met de film “Ice Age” ter inluiding van de vakantie.
Na de vakantie zijn we weer met z’n allen gestart. We hebben een vakantieboek
gemaakt met tekeningen en tekst over dingen die de leerlingen in de vakantie
hadden gedaan. Het vakantieboek staat op de boekenplank, zodat iedereen erin
kan kijken en lezen. Het thema winter hebben we deze week ook achter ons
gelaten en we zijn gestart met het thema ‘piraten’. We hebben een piratenboek
gemaakt en dit staat ook op de boekenplank. We hebben ook al piratenmuziekles
en piratenbuitengym gehad. Buiten het zelfgemaakte piratenboek staat de
boekenkast ook vol met andere piratenboeken. Schatkaarten worden ook nog
gemaakt en we gaan dieper in op wat er in de de kombuis op het piratenschip
gebeurt. Ahoy, piratenkinderen van groep 3 en 4!

Groep 5/6
We zijn blij dat alle leerlingen uit onze groep weer op school zijn. De kinderen
genieten zichtbaar van het samen spelen en werken. Na de voorjaarsvakantie
zijn we gestart met het werken over de vroege Middeleeuwen. We hebben het
gehad over de heren, monniken en boeren. We hebben op het plein
middeleeuwse spelletjes gespeeld en we zijn nog bezig met het maken van een
familiewapen.
Vanaf volgende week gaan we starten met het afnemen van de Cito toetsen.
Sommige kinderen vinden dit best spannend maar dat is helemaal niet nodig.
Op 3 maart begint de Kinderkunstweek. Het thema dit jaar is voedsel in de
kunst. We zullen hier in de klas aandacht aan besteden.

Groep 7/8

In 7/8 hebben we de afgelopen week meegekeken naar sommige onderdelen van
het Kindermuziekfestival dat het concertgebouworkest organiseerde. Zo hebben
we een uitvoering van Peter en de Wolf beluisterd en bekeken. Dezelfde
componist maakte ook muziek voor Romeo en Julia. Ook naar deze muziek
hebben we goed geluisterd, hebben we ingezoomd op het orkest en hebben we
onder (digitale) begeleiding van Def P bodypercussie gemaakt.
Het thema van aardrijkskunde hebben we afgesloten, waardoor we nu met het
nieuwe thema van geschiedenis aan de slag kunnen. In ‘Eigenwijze Burgers’
staat recht en rechtvaardigheid centraal. We kijken tijdens de lessen naar de
rechten van het volk in relatie met de machthebbers. We bekijken daarvoor vier
tijdvakken waarin recht en rechtvaardig een belangrijke rol speelde of juist onder
druk stond.
Ook de kinderkunstweek komt deze week aan bod. Natuurlijk gaan we daar in
groep 7/8 ook volop mee aan het werk.
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