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Beste ouders/verzorgers,
Hier volgt het eerste schoolbericht in dit schooljaar, nr. 1.

De school is weer begonnen
Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer enkele weken gestart. We zijn dit schooljaar
begonnen met een podium vol ingepakte dozen en het motto ”we pakken dit schooljaar eens
flink uit”. We hebben dan ook al weer grootse plannen voor dit schooljaar. Zo is groep 7/8 dit
schooljaar gestart met het werken op Chromebooks. We hebben al een super wafelactie achter
de rug en we hebben plannen voor het organiseren van de eerste Schuttershoekdag. Ook zijn
we gestart met de kennismakingsgesprekken. We zullen er, zoals u gewend bent, ook dit jaar
weer alles aan doen om uw kind(eren) zo veel mogelijk te leren en een fijn jaar te laten
beleven bij ons op school. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet, we staan altijd open
voor suggesties en opmerkingen. We wensen de kinderen en hun ouders/verzorgers een heel
fijn schooljaar toe.

Kindgesprekken
Zoals u hebt vernomen zijn we dit schooljaar gestart met kindgesprekken in de groepen 3, 5
en 7. Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders,
school en kind plaatsvindt. Hiervoor vinden wij het van belang om uw kind goed te leren
kennen. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw
kind(eren) kunnen hierdoor toenemen.
De ervaringen van de leerkrachten met de kindgesprekken waren erg positief. Het werd als
zeer prettig ervaren om de tijd en ruimte te hebben een kind goed te leren kennen. Ook
kwamen de kinderen zelf met erg leuke vragen en zeer bruikbare opmerkingen. Wij zijn heel
benieuwd hoe u als ouder de kindgesprekken heeft ervaren. U bent altijd welkom u ervaringen
te delen met de leerkrachten.

Wafelactie zaterdag 8 september
Zaterdag 8 september hebben we onze jaarlijkse wafelbakactie gehouden. We zijn ontzettend
dankbaar voor alle hulp die we van ouders, leerlingen en oud-leerlingen hebben gekregen.
Zonder deze hulp was het niet gelukt. Iedereen was enthousiast en de sfeer was erg goed. Er is
met deze actie een fantastisch bedrag van €1350,00 opgehaald!
De wafelactie werd dit jaar voor het eerst los van de rommelmarkt georganiseerd. Ook zijn we
in het dorp Waterlandkerkje en buurtschap Driewegen wafels gaan verkopen. Het verkopen
van de wafels ging als een trein. De verkoop ging echter sneller dan het bakken van de wafels,
waardoor de verkopers soms even op een nieuwe lading wafels moest wachten. We nemen
dit mee in de evaluatie. We hopen volgend jaar weer net zo’n geslaagde actie te kunnen
organiseren.

Bezoek onderwijsinspectie
Vorige week dinsdag zijn er twee onderwijsinspecteurs op onze school geweest. Elke vier
jaar wordt elke basisschool in Nederland geïnspecteerd, tenminste als op school alles goed is,
anders komen ze vaker controle uitvoeren. Onze school valt in het reguliere toezicht en dus
komen ze om de vier jaar.
Bij het onderzoek hebben ze alle klassen bezocht en lessen bekeken. Verder hebben ze met
leerlingen, ouders en het team gepraat en een heleboel documenten bekeken. Aan het eind van
de dag vindt dan een feedback/terugkoppeling plaats. Naderhand volgt een rapport. In ieder
geval kunnen we zeer tevreden zijn met de mondelinge terugkoppeling. De inspecteurs waren
enthousiast en erg complimenteus over de manier waarop we onze onderwijskwaliteit
vormgeven. Het pedagogisch klimaat, de manier hoe iedereen in de school met elkaar omgaat
( leerlingen onderling, leerkracht-leerling-ouders e.d.) werd zelfs als topic aangestipt.
Vanzelfsprekend zijn we daar als team heel trots op. Ook over de leerresultaten en
vorderingen van de leerlingen, die wij berekenen met vaardigheidscores, was men erg
tevreden, alsmede de aandacht voor kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben.
Al met al zijn we dus erg tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Op alle onderzochte
onderdelen scoren we goed of voldoende. We wachten de schriftelijke rapportage af.

TSO
Voor de opvang van de kinderen tussen de middag, de zogenaamde tussen-schoolse-opvang
(TSO) is de KinderOpvangZeeuws-Vlaanderen ( KOV ) ingehuurd om dit op onze school te
verzorgen. Vanuit school vragen we op maandag nog ouders die willen helpen. In de keuken
in de overblijfruimte hangt het formulier waarop u uw naam kunt invullen. Verder wordt van
elke overblijver het formulier van 18-19 gevraagd ( zie bijlage). Voor de ouders die dit nog
niet hebben gedaan ontvangen we graag dit formulier.

Bruna actie kinderboekenweek & Bruna actie
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal.
We zullen deze week extra aandacht besteden aan het leesonderwijs in de vorm van
verschillende opdrachten en activiteiten. Anders dan voorgaande jaren zullen we aan het eind
van de Kinderboekenweek geen tentoonstelling organiseren. Dit jaar hebben we gekozen voor
het uitbrengen van een Kinderboekenweekkrant.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,

spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk
voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Activiteiten en vrije dagen
Komende activiteiten:
De komende periode staan er weer verschillende activiteiten op het programma.
* Woensdag 3 oktober  opening van de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’.
* Donderdag 11 oktober  Kinderboekenweek-krant
* Herfsttochten, hierover volgt nader bericht
* Schoolzwemkampioenschappen 6 oktober, gr. 3 t/m 8 ( zie bijlage )
Vrije dagen
Ter herinnering:
* Vrijdag 28 september hebben de kleuters een vrije vrijdag
* Donderdag 4 oktober en woensdag 24 oktober zijn de kleuters ( groep 1-2 ) vrij i.v.m.
studiedagen van juf Diny en juf Leonie.
* Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de herfstvakantie.

Facebook en website
Facebook en website
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. I.v.m. de nieuwe privacy wetgeving heeft u een code nodig om de foto’s te
bekijken. Deze wordt separaat toegestuurd via de mail.
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.
Hartelijke groet,
Het schoolteam van OBS De Schuttershoek.

Nieuws uit groep 1 en 2
De zomervakantie ligt al weer een paar weken achter ons. In die weken zijn we gelijk
hard gaan werken aan ons thema jungle. De poppenhoek werd omgetoverd in een
oerwoud en ook in de klas veranderde er langzaamaan steeds iets. Er kwamen
slangen en krokodillen bij. Apen werden er gemaakt en mooie tekeningen van echte
jungledieren. Ook hebben de kinderen bouwwerken gemaakt waarbij ze iets moesten
bedenken waarmee ze de gevaarlijke rivier over konden steken zonder last te
hebben van al die gevaarlijke krokodillen. De kinderen hebben er zichtbaar van
genoten en kunnen eigenlijk geen genoeg krijgen van onze junglehoek maar helaas
moeten we het thema jungle afsluiten en staat de kinderboekenweek alweer bijna
voor de deur.
Afgelopen dinsdagmiddag zijn we samen met groep 3 en 4
naar het maisdoolhof geweest. Het doolhof werd even
omgetoverd tot een echte jungle. De kinderen konden hier
laten zien wat ze nu allemaal geleerd hebben over het
oerwoud. De vragen die ze tegen kwamen tijdens het lopen
gingen deze keer niet over de boerderij maar u raadt het
al…..over de jungle.
Graag willen we de ouders van groep 1 en 2 binnenkort
uitnodigen om een kijkje te komen nemen in onze klas. U bent dan ook van harte
welkom om een ochtendje mee te kijken met ons. In het halletje hangt er een lijst
waar u kunt aangeven welke dag het beste voor u uitkomt.
Het zusje van Linde is geboren … Beaudine… van harte gefeliciteerd !
Job wordt binnenkort 4 jaar ! Welkom op “de Schuttershoek”.

Nieuws uit groep 3 en 4
De eerste weken zijn achter de rug en we zitten alweer op de helft richting de
herfstvakantie. Spannende eerste weken, want naar groep 3 gaan is wel een ding!
Het viel allemaal reuze mee. Leuke, gezellig en vrolijke kindgesprekken gehad met
ouders en kinderen. Kern 1 van Veilig Leren Lezen zit er alweer op. En we zijn deze
week gestart met kern 2.

Om de letters goed te automatiseren, ligt er een springroute van hoepels in de klas.
We springen deze week letterlijk de klas in en uit en benoemen dan de letters. Groep
4 doet mee, die springen de vriendjes van 10. Ligt er een 3, dan zeg je 7. Ligt er een
dan 4, dan zeg je 6.

Met rekenen zijn we in groep 3 gestart met de bussommen ( met juf Sophie busje
gespeeld in de kleine gymzaal), getalsbegrip is nu uitgebreid naar 30,
kennismaking met het rekenrek, splitsen van getallen. Kortom wat zijn ze
goed bezig! En wat zijn we trots op hen.
Groep 4 leert bij schrijven de hoofdletters! Met rekenen zijn we bezig met
familiesommen. Weet je 5+3=8 dan weet je ook 15+3=18 etc. Sommen
over het 10-tal heen. Ook hebben we kennis gemaakt met het begrip
“keersommen”. Dit eerst op het plein. 6 x 4=? Hoeveel hoepels leggen we
neer, hoeveel ligt er in elke hoepel ? Eerst snappen dat dit herhaald
optellen is, volgende stap de tafels aan leren. We starten dan met de tafel
van 2!
Taal is hard werken op Snappet, er waren de eerste weken wat landelijke storingen,
maar die zijn inmiddels opgelost! Oefeningen met het alfabet, voorzetsels, zinnen
afmaken en nog veel meer! We werken ook nog veel op papier! Ook belangrijk!
Hieronder op de foto’s de voorzetsels: onder de tafel, op de tafel, achter de af,
zelfs in de tafel kon!
Leuk deze week was het uitstapje naar het maïsdoolhof. We gingen mee in het
thema jungle van de kleuters! Een geslaagde middag!
En heb je onze leuke sokpoppen gezien in de klas?

Nieuws uit groep 5 en 6
Wat gaat het snel. De eerste 4-5 weken zijn alweer om. Weken waarin we als nieuwe
groep aan elkaar konden wennen en het schoolritme weer te pakken kregen na een
heerlijke zonnige zomervakantie!
De kinderen van groep 5 konden ook wennen aan de nieuwe juffen en andere
vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis.
We kunnen wel zeggen dat we samen een goede start gemaakt hebben!
We verwachten dan ook dat we een heel fijn schooljaar zullen hebben.

Stagiaires
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Dagmar Vriends. Ik volg de
opleiding onderwijsassistent aan het Scalda in Goes. Dit is een 3 jarige opleiding en
momenteel zit ik mijn laatste jaar van mijn opleiding. Mijn praktijkgedeelte volg ik dus
dit schooljaar op OBS de Schuttershoek. Op maandag en dinsdag ben ik op school
te vinden als stagiaire in groep 5/6.
Na de kerst ben ik er ook op de woensdag. In oktober en november ben ik 4 weken
afwezig, omdat ik dan zal deelnemen aan een uitwisselingsproject in China. Ik zal
dan een bezoek brengen aan Sjanghai en Peking. In Sjanghai zal ik ook stage lopen
op scholen en deelnemen aan allerlei activiteiten. De laatste week gaan we naar
Peking voor een stukje ontspanning en om wat cultuur op te snuiven.
Hoop samen met de kinderen, leerkrachten en collega’s er een leuk schooljaar van te
maken.
Groeten,
Dagmar Vriends
Hallo!
Mijn naam is Michelle de Putter. Ik ben 17 jaar en ik woon in IJzendijke samen met
mijn ouders en 2 zussen, Danielle en Anouk. In 2017 heb ik mijn vmbo-kader diploma
behaald op het zwincollege in Oostburg. Vorig jaar ben ik begonnen aan de opleiding
Onderwijsassistente niveau 4 op het Scalda in Terneuzen. Nu zit ik dus in mijn 2 e
jaar. Afgelopen jaar werden de stageplaatsen door Scalda aangewezen, maar dit
jaar mocht ik zelf kiezen waar ik stage wilde gaan lopen. Mij leek het erg leuk om op
OBS de Schuttershoek stage te lopen en hier heb ik dan ook voor gekozen. Het hele
jaar door zal ik iedere donderdag en vrijdag stagelopen in groep 5 en 6, bij juf Karin
Eekman.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te sporten. Tot mijn vijftiende heb ik altijd op
turnen gezeten in Philippine bij de vereniging THOR Sas van Gent. Sinds begin 2017
ben ik begonnen met voetballen, daarom ben ik dus ook regelmatig te vinden bij V.V.
IJzendijke. In de weekenden en vakanties werk ik bij strandpaviljoen Loods Tien in
Breskens. Hier sta ik in de keuken.

Nieuws uit groep 7/8
Chromebooks
In groep 7/8 zijn wij begonnen met het werken
op Chromebooks. In het begin was dat best
even wennen. Inmiddels weten de kinderen
zich gelukkig al goed raad met de
Chromebooks.
Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar
dan volledig webbased. Elke leerling logt in
met zijn/haar eigen account en heeft dan
meteen zijn eigen omgeving (favorieten etc) ter
beschikking. We zijn nu gestart met de vakken
taal, rekenen en spelling op de Chromebooks.

Daarnaast kunnen de Chromebooks ook heel gemakkelijk ingezet worden bij de
vakken van wereldoriëntatie en hebben we ze zelfs al bij de tekenles gebruikt!

Meester Niek
Hoi allemaal!
Mijn naam is Niek Meijaard, Ik ben 22 jaar oud en ik woon in Breskens, dit jaar ben ik
begonnen aan het 3e schooljaar van de opleiding Pabo(leerkracht basisonderwijs) op
het Hz in Vlissingen.
Dit jaar loop ik tot iets na de kerstvakantie stage in groep 7/8 bij juf Caroline. Normaal
gezien ben ik elke maandag en dinsdag aanwezig op De Schuttershoek, maar soms
heb ik gelukkig ook een hele week stage!
In mijn weekend ben ik vaak op het voetbalveld te vinden als trainer van een
jeugdploeg in Breskens en als speler van een van de seniorenelftallen. Verder ben ik
werkzaam achter de bar en in de bediening bij Café Centraal en Bistro de Buurman.
Preventiebus Indigo
Hoi, wij zijn Anne en Milla, wij gaan nu een stukje vertellen over de preventie bus. Ze
leerden ons wat slecht voor je is wat betreft drank,
alcohol, drugs, wiet en sigaretten. We hebben geleerd
wat het met je doet. Bijvoorbeeld: je longen worden
zwart als je veel rookt. Dat je makkelijk verslaafd kan
worden aan die dingen. En als je eenmaal verslaafd
bent, dat je dan moeilijk kunt stoppen. En daarom is
het slecht voor je. We hebben ook een alcohol test
gedaan en Anne had gelukkig niet gedronken. We
hebben een rookrobot gebruikt en die liet zien hoe je
longen er uit zien na 1x roken. We hadden gewoon een schoon watje in de robot
gestopt en na het sigaretje was het watje helemaal bruin en stonk heel erg. We
weten nu ook hoeveel suikerklontjes er in energiedrankjes zitten. Als je te veel
energiedrankjes drinkt en koffie gaat je hart supersnel kloppen. En je gaat er slecht
van slapen en soms ook helemaal niet. We deden er ook een quiz over. Het was heel
leerzaam en leuk! Dit was ons verslag.

Informatie avond over het Zwincollege
Op dinsdagavond 27 november zal er voor de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen van groep 8 een informatie avond over het
Zwincollege zijn. De avond start om 19:30 en zal plaatsvinden bij ons
op school. Te zijner tijd ontvangt u nog een uitnodiging voor deze
avond met aanvullende informatie.

