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Beste ouders/verzorgers,
Hier volgt het zesde schoolbericht in het schooljaar 2017 – 2018

Project einde schooljaar

In de laatste periode van dit schooljaar gaan we schoolbreed aan de slag met een eindproject.
Dit project zal in het teken staan van duurzaamheid en energie. Er zal ook een gastles
verzorgd worden door energieleverancier Delta. We zullen bezoek krijgen van
energieadviseur Sjaak Vogel. Tijdens het bezoek aan onze school neemt hij de DELTA
Infobus mee welke hiervoor speciaal is omgetoverd tot energie- en multimediabus. Naast een
gastles in de klas wordt een doe-en-beleef circuit in de bus afgelegd en worden de leerlingen
meegenomen in de energie-en de digitale wereld.
Ook zullen de kinderen de komende periode met hun eigen leerkracht aan de slag gaan
rondom dit thema.
Schoolreizen

Het is weer bijna juni, het wordt zonniger, dus de schoolreizen komen er weer aan.
Op donderdag 7 juni gaat groep 1-2 naar het Zwin Natuur Park. Het vervoer zal met auto’s
plaatsvinden.
Op dinsdag 19 juni gaan groep 3 t/m 8 naar Bellewaerde te België. Het vervoer gaat per luxe
touringcar.
Nadere info over vertrek en wat je zoal kunt meenemen volgt in de week vooraf.

Schoolreisbijdrage groep 3 t/m 8

Zoals elk jaar is er aan de schoolreis een bijdrage verbonden ( zie schoolgids ). Dit geldt dit
jaar voor de groepen 1 t/m 8. De ouders/kinderen kunnen dit bedrag meenemen naar school.
Voor de groepen 1 en 2 vragen we een bijdrage 7,00 per kind. Voor de groepen 3 t/m 8 vragen
we een bijdrage 17,50 per kind.
Op woensdagochtend 6 juni ( 8.25u.-8.45u. ) en op vrijdagochtend 8 juni ( 8.40u.-9.00u. )
is de penningmeester ( Angelique, mamma van Lynn ) van de ActiviteitenCommissie ( AC )
op school aanwezig om de bijdrage in ontvangst te nemen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze data
in uw agenda te zetten, zodat alle schoolreisbijdragen in diezelfde week geregeld zijn.
Alternatief rommelmarkt
In schoolbericht nr. 3 hebben we laten weten dat we de rommelmarkt in de vorm zoals deze
nu is opgezet niet meer organiseren. We houden in de tweede week van september wel een
wafelverkoop op zaterdagmorgen. Over de verdere invulling ( evt. sponsorloop
/fancyfair/loterij o.i.d. ) gaat het rommelmarkt-comité zich nog over buigen. Wat we gaan
doen en in welke vorm hoort u dus nog. Indien er ideeën zijn horen we het graag!!
Vanzelfsprekend vragen we rond die tijd weer hulp bij het programma. Ook voor het bakken
van wafels en de wafelverkoop kunnen we veel hulp gebruiken.
Vakantierooster
In het schoolbericht van februari was het vakantierooster bijgevoegd. Omdat dit al een poos
geleden was en ouders nu vragen om de vakantiedata is het rooster nogmaals bijgevoegd.
Vragenlijst lestijden
Voor de meivakantie is er een vragenlijst uitgezet m.b.t. de lestijden. Er is gebleken dat een
aantal ouders deze enquête niet hebben ontvangen. Wellicht komt dit omdat de koppeling met
het ouderportaal niet of niet volledig is ingesteld. We hebben nu via de helpdesk van
ParnasSys kunnen achterhalen waarheen de lijst niet en wel verzonden is. Voor diegenen die
nog niets hadden ingevuld komt er nog een kans om dit te doen en voor degenen die de lijst
niet ontvangen hadden komt er nog een inlogwachtwoord voor het ouderportaal, zodat het
straks wel lukt. De ouders die de lijst al hadden ingevuld krijgen geen nieuwe lijst meer en
bedanken we voor hun deelname. Als alles is geregeld willen we na de Pinksteren de lijst
opnieuw sturen.
Activiteiten en informatie
De komende periode staan er weer verschillende activiteiten op het programma:
* Dinsdag 29 mei  gastlessen Delta
* Donderdag 7 juni  schoolreis groep 1 en 2
* Dinsdag 19 juni  schoolreis groep 3 t/m 8
* Donderdag 21 juni  rapport mee
* Maandag 25 juni  rapportbespreking groep 3 t/m 8 (op verzoek)
* Woensdag 27 juni  oudergesprekken groep 1 en 2.
* Woensdag 4 juli  afscheid groep 8
* Donderdag 5 juli  viering eindfeest

Vrije dagen
Ter herinnering:
* Maandag 21 en dinsdag 22 mei zijn alle kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
* Vrijdag 25 mei hebben de kleuters een vrije vrijdag
* Vrijdag 29 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.

* Vrijdag 6 juli is de laatste dag voor de zomervakantie. Deze dag zijn groep 1, 2 en groep 8
vrij. De groepen 3 t/m 7 zijn ’s middags vrij.
* Maandag 9 juli begint de zomervakantie. Wij zien de kinderen graag op maandag 20 augustus weer
terug op school.

Facebook en website
Ter herinnering: Op onze website www.obsdeschuttershoek.nl is veel informatie te vinden.
Er staan geregeld nieuwe foto’s op van verschillende activiteiten en alle belangrijke
informatie is op de site terug te vinden. U kunt onze Facebook pagina vinden op
www.facebook.com/obsdeschuttershoek. Dus kom naar de pagina en ‘Like’ ons om op de
hoogte te blijven van alle gebeurtenissen.

Met vriendelijke groet,
Het schoolteam van
OBS De Schuttershoek.

Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema brandweer en vervoer. We waren
uitgenodigd door de brandweer om eens in de kazerne te komen kijken. Dit was natuurlijk een
hele belevenis voor de kinderen. Een grote brandweerauto van dichtbij bekijken. Uiteraard
mochten we van alles doen. Eerst mochten we echt spuiten met een heuse brandslang. Eerst
een echte brandweerjas aan en dan spuiten maar. Gelukkig hielp brandweerman Gerard een
handje mee. Want spuiten met een slang is nog een heuse zware klus. Na het spuiten mochten
we ook nog voelen hoe zwaar het gereedschap van de brandweer is, aan de trap hangen en in
de brandweerauto kijken. Natuurlijk was er tussendoor ook nog tijd voor een hapje en een
drankje want van al dat werk krijg je natuurlijk wel dorst. En terwijl we aan het drinken waren
kregen we ook nog een echte oude sirene te horen dat kon niet vaak genoeg gaan. Het was dan
ook een hele leerzame en leuke morgen zo! Dank je wel brandweerman Gerard! Vind je het
leuk om foto’s te kijken, zie de website.
Ook hadden we nog een jarige job in ons midden. Tyn is jarig geweest, dus nog van harte
gefeliciteerd met je verjaardag! Daarnaast zijn er op het moment een aantal kinderen aan het
inlopen. Mats, Ezra, Caralisa en Jaide. Veel plezier bij ons op school! En deze maand zijn
Maya en Caralisa ook nog jarig. Maya wordt alweer 6 jaar en Caralisa 4 jaar. Al vast van
harte gefeliciteerd!!
Bijna is het dan zover. Onze schoolreis! We gaan donderdag 7 juni op bezoek naar het Zwin
park in Knokke. Op kraamvisite bij de jonge ooievaars....

Nieuws uit groep 3 & 4
Het schooljaar vliegt om. We zijn begonnen aan de laatste periode tot de zomervakantie.
Moederdag
Wat hebben ze hard gewerkt aan de moederdag
cadeaus. Een flinke klus om alles te schuren, verven,
spijkertjes erin te timmeren, dan nog aan de slag met
draad. Maar het is gelukt en wat waren ze trots ( een
enkeling gefrustreerd door een knoop in je draad of
een uitvallende spijkertje! ) Komen we gelijk uit op
het volgende onderwerp. Mindset, geef je dan op of
ga je door?
Mindset
Het brein is ook voor kinderen een fascinerend en
ongrijpbaar iets. Want wat doet dat roze spul nu
eigenlijk, behalve de ruimte tussen je oren opvullen? En
hoe kun je je brein rekken en laten groeien, zodat je
steeds meer kunt leren en begrijpen? Hoe meer kinderen
daarvan begrijpen, hoe bewuster ze zich kunnen inzetten
om iets te leren. Het helpt als kinderen weten uit welke
onderdelen je brein bestaat en wat je daarmee doet, dat
het brein groeit en sneller kan groeien, dat het brein groeit
door te oefenen en dat het brein groeit door fouten te
maken. Als je dit op een heldere en beeldende manier
kunt uitleggen, snappen kinderen dat ze met de juiste
‘mindset’ hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, en
daarmee het beste uit zichzelf kunnen halen. We zijn
momenteel bezig met dit boek ons brein sterker en
slimmer te maken door nieuwe dingen te leren, te oefenen en fouten te maken. Fouten maken
mag! Daar leert ons brein van! De komende 2 weken houden de kinderen een lijst bij. Een
breingroeikaart!
Verkeer
Bij verkeer gaat het momenteel over veilig fietsen. Hoe
sla je veilig af? We zijn op school in het bezit van een
verkeerskoffer. Daarom mochten de kinderen deze week
hun fiets mee naar school nemen. De fietsen werden
gecontroleerd d.m.v. een checklist, daarna gingen we met
een parcours op het plein aan de slag! Leerzaam en leuk!

Nieuws uit groep 5 & 6
Amfibieën excursie
Voor de meivakantie was het een
kikkerdrilfeest op school! Juf Nanet had
zoveel kikkerdril in haar vijvertje dat zij het
kon uitdelen in alle groepen. In onze groep
wilde Wout ook heel graag kikkerdril uit de
vijver van opa en oma meenemen. Dus zijn
we gestart met een klein kikkerproject. Hier
hoorde ook de creatieve activiteit van juf
Addy bij. Met de kinderen maakte ze van
papier-maché prachtige groene kikkers die te
bewonderen zijn in de inkomhal van school!
En kikkers zijn amfibieën, net als salamanders, dus gaan we weer op onderzoek uit! Het is een
traditie geworden, en elk jaar weer een groot succes, om met groep 5 en 6 een amfibieën
excursie te houden onder leiding van ervaren gidsen. Dit jaar zal dat doorgaan op
maandagmiddag 28 mei. Meer informatie hierover volgt nog.
Fotografieproject
Dinsdag 8 en dinsdag 15 mei namen we deel aan een project rondom portretfotografie. Hoe
inspireren oude kunstwerken de kunstenaars van nu? Verschillende fotografen maken werken
die meer lijken op klassieke schilderijen dan op moderne foto’s. Ze hebben zich laten
inspireren door de oude meesters zoals Rembrandt en Vermeer. Hun portretten hebben iets
tijdloos. Het maken van portretten wordt al héél wat eeuwen gedaan, maar blijft boeiend.
Maar hoe maak je nou eigenlijk een goede portretfoto van iemand?
In twee lessen gingen we verder in op het portret en de invloed van oude schilder meesters op
de moderne fotografie. Dit aan de hand van verschillende praktische opdrachten: zo namen
we in kleine groepjes 4 foto’s van elkaar: Een met veel lichtinval, 1 met weinig licht, 1 met
donkere en 1 met lichte achtergrond. We bekeken schilderijen van portretten en richtten een
heuse studio in voor het maken van een portretfoto van het beroemde “meisje met de parel”.
Muziek
Op donderdag 17 mei kwam de van oorsprong uit Axel
afkomstige zanger-liedjesschrijver Broeder Dieleman
bij ons in de klas.
Broeder Dieleman zingt in het Zeeuws-Vlaams. Zijn
ingetogen persoonlijke folk liedjes gaan over polders,
bomen, vogels, familie en het leven.
Voor, maar vooral ook samen met de kinderen zong hij
enkele van zijn liedjes.
15 juni
Op 15 juni staat ‘s ochtends de juffendag gepland in groep 5/6, wat we gaan doen is nog een
verrassing, maar we kunnen vertellen dat het een leuke ochtend zal worden!’s Middags nemen
we afscheid van juf Nathalie, die haar afstudeerstage dan zal afronden.
Vanaf 21 juni komt juf Karin terug voor de groep op donderdag en vrijdag.

Nieuws uit groep 7 & 8
Iep-disco
Vlak voor de meivakantie moesten de kinderen van groep 8
nog even stevig aan de bak met de Iep-eindtoets. Twee
ochtenden hebben ze reken- en taalopdrachten gemaakt. Heel
serieus en geconcentreerd.
Na deze dagen mogen de kinderen even helemaal los gaan op
een feestje op school. De groep achters moeten dit zelf organiseren. Van een prachtige
uitnodiging, met de hand gemaakt door Dylan, tot het doen van boodschappen en het maken
van een playlist. De papa van Bas kwam nog met een grote boxen, om lekker hard muziek te
kunnen maken! De kinderen van groep 7 kwamen 's avonds, mooi aangekleed, om te swingen,
gezellig te babbelen en lekkere hapjes uit de Airfryer te eten. Deze laatste dankzij de mama
van Jesse. Veel te snel was het al weer tijd voor het laatste nummer. Nog even opruimen en
vegen en daarna lekker slapen.
Het was goed georganiseerd en super gezellig!
Bedankt Jesse, Bas, Tijs, Kyenté, Mikai, Dylan, Dion, Davy en Jasper!
Bank Battle

Op woensdag 16 mei heeft groep 8 meegedaan aan de Bank Battle.
Dit is een quiz waarbij door middel van het internet antwoord op
bepaalde vragen/opdrachten gegeven moet worden. De leerlingen
kregen diverse vragen over verschillende onderwerpen. Op deze
manier wordt de kennis van de groepen 7 en 8 getest en kunnen ze
laten zien hoeveel kennis ze van computers hebben. De vragen
hadden bijvoorbeeld te maken met de vakken op school, computers, techniek, muziek enz.
Na het afronden van alle vragen/opdrachten moest de kluis nog worden gekraakt. Daarna kon
groep 8 aan de slag met de eindopdracht. De kinderen hebben deze ochtend super samen
gewerkt. Het was soms pittig, maar het is ook dit jaar weer gelukt om de kluis te kraken!
Super gedaan!
De laatste loodjes….
Voor de kinderen van groep 8 is de laatste periode van hun carrière op de
basisschool aangebroken. In deze weken starten we met verschillende
activiteiten die te maken hebben met het voortgezet onderwijs. Zo maken we
taken uit het boekje ‘op naar ’t VO’. Hierin krijgen de kinderen opdrachten
van verschillende vakken, zoals Duis, Engels, aardrijkskunde en wiskunde. De
kinderen vullen deze weken een agenda in en we gaan al een keer oefenen met
het kaften van boeken. Ook zullen sommige kinderen nog een uitnodiging
krijgen om alvast eens kennis te komen maken op de middelbare school. In de laatste
schoolweek nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. En natuurlijk zijn ook daar de
nodige voorbereidingen voor nodig.
Kortom……we zullen ons niet vervelen!

