Nieuwsbrief
Maart 2018
Hiep, hiep hoera!
Gefeliciteerd aan
de jarigen!

Andere Schooltijden
Van de 66 stemformulieren zijn er 51 ingeleverd, een mooie
opkomst van 77%. Jammer genoeg kregen we na de
sluitingstermijn ook nog 4 formulieren, die we niet meer
mochten meenemen in de stemming. Van de 51 stemmen,
waren er 35 voor het 5-gelijke-dagen-model (5GDM), 15 waren
tegen en 1 had geen mening. Dit betekent dat 69% van de
stemmers voor het 5GDM is en dat dit advies door de MR aan
school is gegeven, die besloten heeft dit advies op te volgen.
Na de zomervakantie hanteert onze school dus nieuwe
schooltijden en gaan we van 08.30 – 14.00 uur naar school.
Uiteraard ontvangt u hier in de volgende nieuwsbrieven meer
informatie over. Met de ouders die tegen hebben gestemd wil
Cindy graag het gesprek aangaan, om te kijken welke
bezwaren er zijn en meedenken met eventuele oplossingen.
Deze ouders krijgen hier deze week nog een uitnodiging via de
mail over. Wilt u ook een gesprek en heeft u geen mail
ontvangen? U mag altijd contact met Cindy opnemen. We
begrijpen heel goed dat deze overstap best even wennen zal
zijn en willen in alle opzichten graag met u meedenken.
Alvast veel dank voor uw vertrouwen.

14 maart – Rick gr. 3
14 maart - Olivier gr. 5
17 maart – Maarten gr. 5
18 maart – Lilian gr. 8
20 maart – Rob gr. 8
23 maart – Bram gr. 0
24 maart – Rogier gr. 4
25 maart – juf Jeanine
27 maart – Sam gr. 6
28 maart – Olivier gr. 6
31 maart – Léanne gr. 7
1 april – juf Karin

Kalender
7 maart
14 maart
20 maart
22 maart
26 & 27 maart
29 maart
30 maart
2 april

Keet in de kerk groep 5/6
Biddag – maandviering groep 1/2
Paspoortavond groep 7/8
Rapporten mee groep 3 t/m 8
Rapportgesprekken
Paasviering (8.30u in de hal)
Paaslunch, kinderen om 14.00u uit
Goede vrijdag (leerlingen vrij)
Tweede paasdag (leerlingen vrij)

Kind op maandag – Lied van de maand
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het meer zijn,
komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie verhalen waarin
Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’
In de klas wordt er iedere maand aandacht besteed aan verschillende liederen. Deze liedjes zijn zorgvuldig gekozen
en sluiten aan bij de verhalen uit de Bijbel. Ook worden deze liederen in de kerken gezongen. Deze maand zingen we;
“Meer en meer” https://www.youtube.com/watch?v=qaYgT6vIYvc

“Wij vieren feest” https://www.youtube.com/watch?v=a9-stPGFzGg

Tevredenheidspeiling
Super fijn dat 38 gezinnen de tijd hebben genomen om de oudertevredenheidspeiling in te vullen. Ook de
aanvullende opmerkingen die gemaakt zijn, zijn zeer waardevol. We gaan de uitkomsten eerst met het team
en MR bespreken, waarna we ze naar u zullen terugkoppelen. Het is in ieder geval hartstikke fijn om te zien
dat u over het algemeen zeer tevreden bent. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Natuurlijk zijn er ook nog
verbeterpunten en daar gaan we graag mee aan de slag!

Afscheid Brigitte van der Horst
Al vanaf het moment dat haar dochter Ellyne startte in groep 1 in 2008 is Brigitte een
enthousiaste ouder op onze school geweest. Ze is jarenlang actief geweest bij de
TSO, de laatste jaren als vaste overblijfouderr. Ook heeft ze vele kinderen geholpen
bij hun leesonderwijs en was ze de laatste jaren elke week twee dagen op school, om
als vrijwilliger de leerkrachten op allerlei wijze te ondersteunen. Nu Brigitte al een jaar
in Zierikzee woont enook haar dochter van onze school af is, is het tijd voor haar om
een nieuwe stap te maken. Brigitte is bezig met een studie pedagogiek en wil dit
graag spoedig gaan afronden. Ze heeft hiervoor meer tijd nodig en heeft besloten om
te stoppen met haar vrijwilligerswerk op Onder de Wieken. Op dinsdag 27 maart
zullen de TSO-kinderen en het team afscheid van haar nemen. Brigitte, bedankt voor
alles wat je voor ons school hebt gedaan!!!

Kinderconcert van Elly en Rikkert
11 mei om 15.00 uur in de Pelgrimskerk Burgh-Haamstede
KOM JIJ OOK? Wanneer? vrijdag 11 mei 2018
Waar? Pelgrimskerk, Platboslaan 1 Burgh-Haamstede
Hoe laat? 15.00 uur. Voor wie? 4 tot 13 jaar (voor jongere kinderen is er crèche).
De Pelgrimskerk heeft Elly en Rikkert uitgenodigd om een spetterend
kinderconcert te komen geven.We geven gratis kaarten weg voor deze
bijzondere happening! Jullie (kinderen met ouders) kunnen tot 15 maart as gratis
kaarten bestellen door te mailen naar ellyenrikkert@gkhaamstede.nl onder vermelding van naam en leeftijd
van de kinderen. Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij Annemarie Heijboer. Vanaf 15 maart gaan
de kaarten in de verkoop voor andere belangstellenden.Heel graag tot ziens op 11 mei!

Voortgezet Onderwijs groep 8
Alle leerlingen van groep 8 hebben samen met hun ouders een mooi gesprek gevoerd met juf Stephanie en
juf Cindy. In dit gesprek werd de ontwikkeling en groei van de leerlingen tijdens de jaren op school
besproken. Ontwikkeling en groei op velerlei gebied. Van rekenontwikkeling, tot leesprestaties, van
doorzettingsvermogen tot sociale vaardigheden. Elke leerling heeft een passend schooladvies ontvangen en
was daar blij mee. Voor de meesten was het geen verrassing en was het gelijk aan het voorlopige
schooladvies dat al in november was besproken. Anderen waren het laatste half jaar toch nog wat meer dan
verwacht vooruit gegaan, dat resulteerde in een net wat hoger uitvallend advies. Wat herhaaldelijk bij de
gesprekken naar voren kwam was dat er geen goed of slecht advies is. Het is niet zo dat VWO beter is dan
MAVO of VMBO. Het gaat erom dat je een vervolgschool krijgt die bij jou past. Die goed aansluit bij je
mogelijkheden en capaciteiten. Van de 11 leerlingen hebben er 4 een mavo-advies gekregen, en 2 een
mavo/havo-advies. Een leerling kreeg een havo-advies. 3 een havo/vwo-advies en eentje een vwo-advies.
Deze leerlingen gaan naar verschillende VO-scholen in de buurt. Zeer waarschijnlijk gaan er 5 leerlingen
naar de Pontes in Zierikzee, 3 naar het Nehalennia in Middelburg, 1 naar het CSW in Middelburg en 2
leerlingen overwegen om naar het Isaac Beekman in Kapelle te gaan, maar wachten nog op de definitieve
bevestiging hiervan.

Paspoortavond
Op dinsdag 20 maart vinden de Paspoortpresentaties plaats voor de leerlingen van groep 7 & 8. Een aantal
maanden hebben de leerlingen gewerkt aan een werkstuk over een land uit Europa of de wereld. Zij hebben
informatie gezocht over de cultuur, werkomstandigheden, leefsituaties en school in hun keuzeland.
Daarnaast zijn ze creatief aan de slag geweest en hebben ze filmpjes, recepten, reisboekjes etc. gemaakt.
Op deze Paspoortavond krijgen de leerlingen de kans om al hun kennis over dit land in een korte
presentatie aan de ouders en klasgenootjes te vertellen. Naast deze kennis vinden wij het ook enorm
belangrijk dat de leerlingen wat ervaring krijgen in het presenteren voor een groep. Na de presentaties gaan
ze naar hun landentafel, waarop voorwerpen, hapjes en/of drankjes uit hun land staan. Voor de kinderen is
dit altijd het leukste deel van de avond. Lekker bij elkaar kijken, van alles proeven en rondlopen. Alle
leerlingen van groep 7-8 zijn bij het maken van dit paspoort begeleid door een leerkracht van de school. Alle
leerkrachten hebben een paar leerlingen onder hun hoede genomen. Een mooie avond voor de leerlingen
en ouders van groep 7-8 waar het hele team bij betrokken is. We zullen u in de volgende nieuwsbrief wat
mooie foto’s laten zien.

Palmpasen
Hallo kinderen en ouders, verzorgers, zondag 25 maart a.s. is
het Palmpasen. Een leuke traditie is dat we dan met elkaar een
Palmpasenstok versieren. Dit doen wij op vrijdagmiddag 23
maart a.s. van 15.15 tot ongeveer 16.30 uur op basisschool
Onder de Wieken. Alle kinderen van de scholen en kerken in
Burgh-Haamstede zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Bij het
maken staan we stil bij de betekenis van het Paasfeest en de symboliek van de versieringen aan de stok.
Om de stok die middag ook daadwerkelijk af te krijgen, vragen we de kinderen om een eigen stok versierd
met crêpepapier mee te brengen. Je kunt hiervoor de stok van de vorige keer gebruiken of zelf een houten
kruis te maken (bijvoorbeeld met de afmetingen van 85 bij 30 cm) met aan de bovenkant een grote spijker
erop, om het broodhaantje op te zetten. Dit broodhaantje wordt uitgedeeld op Palmzondag, wanneer uw
kind een dienst in één van de kerken bezoekt. Daarnaast willen wij u vragen om uw eigen kind(eren) te
begeleiden tijdens deze activiteit. De ervaring leert dat de kinderen hierbij best wat hulp kunnen gebruiken.
Op zondag 25 maart a.s. houden we in de kerkdienst in de Pelgrimskerk, Platboslaan Haamstede, een
feestelijke optocht met de kinderen en de Palmpasenstokken. De dienst begint om 10.00 uur. Ook hiervoor
zijn uw kinderen en u van harte uitgenodigd. Vanwege het inkopen van materialen willen we jullie vragen je
op te geven voor deze activiteit. Dat kan op de lijst die in de hal op het prikbord hangt of via de mail
genderen@zeelandnet.nl tot maandag 19 maart a.s.We hopen jullie 23 maart a.s. te zien.

Oudergesprekken rondom tweede rapport
Op maandag 26 en dinsdag 27 maart zijn er weer gesprekken met u, uw kind (vanaf groep 5) en de
leerkracht ingepland. Op donderdag 22 maart krijgt uw zoon/dochter van groep 3-8 zijn/haar tweede rapport
mee naar huis. We zullen de gespreksmomenten open zetten in Parnassys, zodat u via het ouderportaal
zelf kunt aangeven wanneer u wel/niet kunt. Nu leverde dit proces in het systeem in januari / februari bij de
inplanning van de gesprekken met groep 1-2 nogal wat strubbelingen op. We hopen dat het nu beter
verloopt. Eind deze week staan de momenten open en kunt u door middel van inloggen in het Ouderportaal
uw voorkeuren aangeven. Dit kan tot uiterlijk woensdag 14 maart, zodat we nog even tijd hebben om evt.
onduidelijkheden op te lossen en we u ruim op tijd uw tijdstip kunnen doorgeven. Als u geen keuze maakt
wordt u gewoon ingedeeld en krijgt u hiervan natuurlijk ook bericht. Alvast veel dank voor uw medewerking.

Verkoop boeken en schoolmaterialen

Op de inspiratiebank en de tafel daarnaast liggen een heleboel oefenboekjes bestemd voor de verkoop.
Onder andere rekenen, taal en spelling ligt ertussen. Voor de kleuters liggen er leuke setjes van “Schatkist”
klaar. Het geld hiervoor mag u in het daarvoor bestemde doosje stoppen. Volgende week dinsdag zal alles
weer opgeruimd worden. Voor 50 cent heeft u al 10 leuke boekjes en in de Schatkistpakketjes (3 euro) zitten
soms mooie Kikker prentenboeken. Kom snel kijken, weg =weg!

Allergieën
Aan het begin van het jaar hebben we het ook aan u gevraagd, maar weinig respons gekregen. Dat kan
heel goed nieuws zijn. Heeft uw zoon/dochter last van allergieën of medische bijzonderheden wat betreft
voeding, dan horen wij dat graag. Zeker met ontbijtjes, paaslunches en excursies houden we hier graag
rekening mee. U kunt een mail sturen met bijzonderheden op dit gebied over uw kind naar
mgeldof@radarscholen.nu

Buitenles in de lentezon

Scheidsrechters gezocht
Juf Stephanie is voor woensdagmiddag 4 april en woensdagmiddag 12 april nog op zoek naar
scheidsrechters voor het schoolvoetbaltoernooi in Zierikzee. U hoeft echt geen sportkenner te zijn, het gaat
om 2 of 3 kleine wedstrijdjes per middag. Gezellig op het sportveld met de juf! Wie wil dat nu niet? U kunt
mailen naar sdavidse@radarscholen.nu

Trek aan de bel
Op woensdag 21 maart 2018 is onze jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel'. Op die dag maken
basisschoolleerlingen direct om 08.30 uur één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder
meer toeters en trommels. Zo vragen zij aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een
handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. 'Wij trekken aan de bel' is een speelse actie
met een serieuze ondertoon. Hoe meer scholen meedoen, hoe luider de boodschap. In de lessen besteden
we deze dag ook aandacht aan deze actie en de boodschap die we hiermee willen uitdragen. Wilt u uw
zoon/dochter deze dag een muziekinstrument, pannendeksels of iets anders dat lawaai maakt, meegeven?
Alvast veel dank!
Vandaag zijn we weer begonnen met Tutorlezen. Een hele mooie vorm van leesonderwijs waarbij groot en
klein van elkaar leren. De gevorderde lezers uit groep 7 & 8 begeleiden jongere lezers uit andere groepen.
Vandaag vond het eerste tutorleeskwartiertje plaats, waarbij overal in de hal tweetallen plaatsnamen en zo
samen een boek aan het lezen waren. Heel gaaf om te zien en te horen hoe de interactie tussen de
kinderen is en vooral hoe fanatstisch ze het allemaal vonden om dit vanaf nu elke dinsdag te mogen doen.

