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Schooljaar 2017-2018

Een nieuw begin

Het schooljaar is deze week weer van start gegaan. Gelukkig zijn de leerkrachten en kinderen gezond en wel
begonnen in hun nieuwe groepen. Sommige lokalen hebben een
opknapbeurt gekregen, zo zijn alle schuifwanden vervangen door
vaste kozijnen met ramen.
In de voormalige gemeenschapsruimte is een prachtig nieuw lokaal
gebouwd, waar nu groep 6 in is gehuisvest. We zijn er flink op vooruit
gegaan. Binnenkort wordt er gekeken op welke manier de akoestiek
en de temperatuurregeling in het centrale lokaal verbeterd kunnen
worden.
Ook het werken met kleine groepen zonder combinaties bevalt iedereen goed. We wensen iedereen een heel fijn
schooljaar toe.

Fancy fair
We kijken terug op een geweldige afsluiting van het vorige schooljaar. Het
bedrag dat we netto hebben overgehouden voor het goede doel AURORA
bedraagt: € 600.
Via deze weg willen we iedereen die ons heeft geholpen dit mogelijk te
maken heel erg bedanken!

Welkom

In groep 1 zijn 7 nieuwe leerlingen gestart: Noëlle Keijzer, Veralynn van Opbergen, Liz van Loon,
Thimo Schouwenaar, Stella de Waard, Fenne van de Sandt en Dalmiro Meijer.
In groep 2: Waylan Steenbakker
In groep 4: Megan Meijer en Ilena Steenbakker
In groep 6: Matthijs Meijer en Eva van de Sandt.
In groep 7: Ilias Chatzipetros.
Welkom op onze school en we wensen jullie een hele fijne, leerzame tijd toe.

Typecursus de Typetuin in oktober van start!

Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op maandag 2 oktober 2017 om 14:15 uur de vernieuwde
typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol! Meer info
kunt u hier downloaden.

Zeeuws wadlopen

Maandag 11 september nemen de kinderen van groep 6 deel aan het `Zeeuws Wadlopen` een activiteit voor de
leerlingen van groep 6 van de Kapelse (basis) scholen. Deze vaartocht wordt uitgevoerd door Marstrand
Rondvaarten op de YE 100.

Info uit de groepen

Evenals vorig schooljaar gebruiken alle leerkrachten het “klasbord” om u te informeren over de groep waarin uw
kind zit. Ook worden foto’s geplaatst over activiteiten in de groep. U kunt op de computer of telefoon de berichten
volgen. Elke week plaatst de leerkracht iets op het klasbord. U heeft of gaat nog een uitnodiging ontvangen om de
klas van uw kind “te volgen”. We raden u aan zich hiervoor wel aan te melden, want er wordt ook nuttige informatie
voor ouders op geplaatst.

Inlooptijd

Denkt u eraan dat de schooldeur om 08:15 uur open gaat en vanaf die tijd de kinderen naar de klas mogen lopen? En
dat de kinderen uiterlijk om 08:24 uur in het lokaal moeten zitten, omdat dan de lessen beginnen?
Het lukte de eerste week nog niet bij iedereen om op tijd binnen te zijn.

Omgekeerde oudergesprekken

In de komende twee weken zijn de zogenaamde “omgekeerde oudergesprekken” in alle groepen. U heeft zich
hiervoor kunnen aanmelden bij de leerkracht. Als u alsnog van deze mogelijkheid gebruik wil maken kan dat.

Info avond

De jaarlijkse informatieavond houden we op dinsdagavond 19 september van 19:00 uur tot 20:30 uur voor alle
groepen. In groep 3 begint om 19:00 uur uitleg over de werkwijze en in het lokaal van groep 8 vertelt de leerkracht
vanaf 19:30 uur over de gang van zaken in deze groep. Daarvoor en daarna, en in de overige groepen kunt u de hele
avond inlopen en is er gelegenheid om materialen te bekijken en in gesprek te gaan met de leerkrachten.

Stichting Kinderzwerfboek

Bij deze stel ik mijzelf even voor: mijn naam is Sarah Bronder, moeder van Sarah (vorig jaar in groep 8), Ishaaq (groep
7), Isabella (groep 3) en Saad (per februari 2018 in groep 1). In mijn vrije tijd naast mijn werkzaamheid als
kruidengeneeskundige, besteed ik tijd aan de volgende organisaties in combinatie met de school: Supporter van
Schoon, Veilig Verkeer Nederland en voor stichting Kinderhulp. Voor de laatstgenoemde stichting werk ik voor het
onderdeel Kinderzwerfboek. Nu start ik in samenwerking met de school een eigen (de eerste in Wemeldinge)
kinderzwerfboekstation officieel vanaf vrijdag 15 september.

Wat houdt dit in?

Op school worden er gratis boeken ter beschikking gesteld die kinderen
kunnen meenemen en in hun vrije tijd kunnen lezen. Dit om het
minimale 15 minuten leestijd per dag te behalen voor betere
schoolprestraties. Soms zijn er luisterboeken beschikbaar. Dit om
kinderen met dyslexie bijv tegemoet te komen. U kunt dus gratis
boeken meenemen en eventueel weer terugbrengen naar het
kinderzwerfboekstation op school voor andere kinderen.

Wat zijn de voordelen?

* Er is geen lidmaatschap van belang. Iedereen die binnenkomt kan de boeken meenemen (zolang de boeken
voorzien zijn van een herkenbare sticker.)
* Er is geen toezicht hoe lang u de boeken gebruikt. Als u ze langer dan 3 weken wilt, is dat geen probleem. U
hoeft niet digitaal noch aan het boekstation de verlenging door te geven. U krijgt ook geen boete. Ook als het boek
stuk is, is er geen boete. Dan is het boek daar gestopt met zwerven.
* Uitgelezen? U kunt dan het boek weer zelf ergens neerleggen zodat een ander kind het meeneemt; in de speeltuin
(bij droog weer), in een restaurant, bij de bushalte, supermarkt of in de wachtkamer etc. Het liefst wel weer terug
zetten bij de kinderzwerfboekstation zodat andere kinderen van de school het ook kunnen lezen!

De nadelen van kinderzwerfboeken?

De beperkte oplage. Er worden soms donaties gedaan door lokale boekenwinkels. De staatsloterij betaalt de
organisatie van promotiemiddelen en stickers, zodat boeken ook gratis blijven en geen lidmaatschap vereist is. Het
werven van nieuwe donaties/kinderzwerfboeken, het aanmelden van boeken het onderhouden van de station wordt
gedaan door vrijwilligers.

Wat kunt u doen?

Opzoek naar kinderboeken. Thuis; kinderen die groep 3 hebben verlaten hebben niet zoveel aan de beginnend lezen
boeken met AVI 1, ook kleuterboekjes zijn niet meer spannend voor kinderen die beginnen met leren lezen in groep
3. Betekent niet dat ze geen waarde kunnen zijn voor andere kinderen. Kortom boeken die uw kinderen niet meer

lezen kunt u doneren aan dit goede doel. Kijk en vertel ook eens rond bij andere mensen of hun nog boeken over
hebben. Ook op het internet worden boeken gratis weggegeven of tegen een klein bedrag aangeboden, ook die
boeken kunt u doneren als kinderzwerfboek.

Hoe kan ik doneren?

De officiële opening start op vrijdag 15 september. U kunt de boeken doneren op school op een speciale plek. Of bij
de leerkracht. Ik haal ze op, voorzie ze van speciale stickers en een zwerfcode. Daarna zet ik ze dus uit op het
kinderzwerfboekstation, zodat de kinderen het mee kunnen nemen. Gedurende het schooljaar kunt u nog steeds
boeken doneren. Echter hoop ik op de opening zoveel mogelijk kinderen blij te maken als de kist er staat.

En dan wat nu? Ik heb een kinderzwerfboek.

Leuk! Het enige wat wij vriendelijk verzoeken is meld het waar je het boek hebt gevonden en wanneer/waar je het
boek weer verder hebt laten zwerven. Online is dan te zien waar je gedoneerde/gelezen boek geweest is, hoe zijn
zwerftocht eruit ziet

Atelierwerk

Naast het lesgeven in kleine groepen vinden we het als school belangrijk dat leerlingen ruimte krijgen hun talenten
op breed gebied te ontwikkelen, waarbij ze samenwerken met elkaar en de omgeving. Dit willen we gaan doen in de
vorm van “ateliers”.
In eerste instantie willen we ons binnen deze ateliers gaan richten op activiteiten/lessen binnen het aanbod van CKV.
Hiertoe behoren alle creatieve vakgebieden zoals: tekenen, schilderen, handvaardigheid, handwerken, muziek,
toneel/drama, natuur- en cultuurbeleving, oriëntatie op beroepen, sporten, koken enz. enz. Deze lessen zullen zowel
binnen het eigen lokaal als in de omgeving van de school gegeven gaan worden in de vorm van excursies.
Elk atelier bestaat uit drie middagen die op de dinsdagen worden gedaan van 12:30 uur tot 14:00 uur. Het eerste
atelier is op 19 en 26 september en 3 oktober. De groepen 1 en 2 werken al doorlopend in ateliervorm op andere
dagen en draaien daarom niet mee in dit systeem.
In elke groep bieden we twee activiteiten aan waar gedurende drie
weken op dinsdagmiddag aan wordt gewerkt. We proberen zoveel
mogelijk tijdens deze atelierlessen bijzondere en interessante activiteiten
aan te bieden die soms wel en soms niet in het normale lesprogramma
aan bod komen. Een greep uit het programma: toneellessen (gegeven
door een toneelleraar), gymnastiek (uitgevoerd door WIK), ontwerpend
leren, muziek, knutselen. De rest is nog een verrassing.

Afspraak van de maand

We vinden op onze school normen en waarden belangrijk en spreken daar regelmatig over met de kinderen in de
groep. Daarbij willen we graag dat we elkaar, onze materialen en onze omgeving, met respect behandelen.
We hebben bijvoorbeeld in alle lokalen vier bakken voor het scheiden van ons afval. Vorig jaar is Koos de Vuilnisman
in groep 7 geweest met een project over afval en hergebruik hiervan. Ook dit jaar nodigen we hem uit om samen
met de kinderen van groep 7 te ontdekken hoe we beter voor onszelf en het milieu kunnen opkomen.

Deze maand staat de afspraak centraal:

Samen spelen maakt plezier voor velen
Agenda
4 sept.
Start oudergesprekken
11 sept.
Wadlopen gr. 6
18 sept.
Info-avond gr. 1 t/m 8
19 sept.
Atelierwerk
26 sept.
Atelierwerk
3 okt.
Atelierwerk
16 okt. t/m 20 okt. Herfstvakantie

