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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hier volgt het eerste schoolbericht in dit
schooljaar, nr. 1.

De school is weer begonnen
Het nieuwe schooljaar is alweer enkele
weken gestart. We zijn dit schooljaar
begonnen met het bouwen van een muur
in het halletje. Iedere leerling mocht een
‘steen’ plaatsen. Hiermee willen we
aangeven ook dit jaar weer samen met
ouders en kinderen te bouwen aan een
nieuw schooljaar. Daarnaast zijn we ook dit
jaar weer gestart met de kindgesprekken
met de groepen 3, 5 en 7. Het is erg prettig
om even samen te zitten om elkaar zo aan
het begin van het nieuwe schooljaar wat
beter te leren kennen.
Voor het nieuwe schooljaar hebben we
grootse plannen. We zullen alvast een tipje
van de sluier oplichten. We werken dit
schooljaar aan de organisatie van een
nieuw onderwijsconcept. Dit doen wij niet
alleen. We krijgen hierbij hulp van een een
externe organisatie. Samen willen we
ervoor zorgen dan we binnen onze school
meer ruimte creëren voor maatwerk. Door
met een nieuw onderwijsconcept te gaan

werken hopen we dat de leerlingen in de
toekomst meer leren van elkaar, meer
autonomie ervaren en meer eigenaar van
hun eigen leerproces worden. Hoe we dit
alles precies in het vat gaan gieten, zult u
in de loop van dit schooljaar van ons
horen. We houden u op de hoogte. Het
team is in ieder geval super gemotiveerd
om hiermee aan de slag te gaan.
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 ouder(s)/verzorger(s) een heel fijn
schooljaar toe.

Wafelbakactie
Zaterdag 14 september was er de eerste
actie van dit schooljaar. We hebben tijdens
de wafelactie meer dan 2000 wafels
verkocht! Iedereen was enthousiast en de
sfeer was erg goed. We hebben dit jaar
gebakken met nieuwe wafelijzers en dat
ging lekker vlot. Vorig jaar moest er soms
lang gewacht worden op nieuwe wafels,
dat ging dit jaar veel beter. Ook zijn we
eerder gestart met bakken, waardoor we

met een mooie voorraad wafels konden
starten met de verkoop. Het grootste deel
van het dorp heeft kunnen genieten van
onze heerlijke wafels. Er was veel hulp van
leerlingen, oud-leerlingen en ouders. Heel
veel dank daarvoor. Ook bedankt voor de
pappa’s die ons geholpen hebben met de
elektriciteitsvoorziening, super!
Zonder alle hulp was het niet gelukt. Er is
met deze actie een fantastisch bedrag van
€ 1400,00 opgehaald!
We bedanken bij deze ook graag bakkerij
Verdonck voor het leveren van de baksels.
Ook bedanken wij Carlos (Tok Tok de
Dobbelaere) voor de sponsoring van de
eieren en Zeevla voor het gebruik van de
kratten.

Kinderboekenweek en Bruna actie
Van 2 t/m 13 oktober 2019 is het weer
Kinderboekenweek. Het thema van de
65ste Kinderboekenweek staat helemaal in
het teken van voertuigen met als thema
‘Reis mee!’. We zullen deze week extra
aandacht besteden aan het leesonderwijs
in de vorm van verschillende opdrachten
en activiteiten. Op donderdag 10 oktober
organiseren we een tentoonstelling met
het thema ‘Reis mee'. Wij nodigen u van
harte uit om tussen 17.30 en 18.30 de
tentoonstelling te bezoeken. Iedereen is
welkom. Zegt het voort!
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 2 t/m 13 oktober 2019 één
(of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon in op
school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november
2019 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 2019
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.

Luizencontrole
Iedereen kan hoofdluis krijgen, zowel
kinderen als volwassenen. Omdat kinderen
tijdens het spelen en knuffelen vaak met
hun hoofd dicht bij elkaar zitten, lopen zij
de meeste kans op besmetting. Scholen
spelen een belangrijke rol bij het bestrijden
van hoofdluis. Wij willen daarom de
kinderen weer regelmatig gaan
controleren op hoofdluis. Op die manier
kunnen we hoofdluis in de hand houden en
zijn we er tijdig bij om verdere verspreiding
te voorkomen. Voor het uitvoeren van de
controles zijn wij nog op zoek naar
vrijwilligers die daarbij willen helpen. De
controles zullen ongeveer 5x per jaar
plaatsvinden. Opgeven kan bij juf Nanet.
Als er voldoende hulp is kunnen we na de
herfstvakantie weer starten met
periodieke luizencontroles, zoals wij dat in
het verleden ook hebben gedaan.

Jeugd en Gezin
Om de drempel tot de toegang jeugdhulp
te verlagen en om preventiever te gaan
werken komen er op school medewerkers
vanuit “Jeugd en Gezin” op vaste tijden op
onze school. In de bijlage leest u hier meer
over. Zij staan open voor al uw vragen op
het gebied van jeugd.

Schooljudo
Onze school doet dit jaar mee aan
schooljudo. Dit is bedoeld om een bijdrage
te leveren aan de fysieke en sociaalemotionele ontwikkeling van een kind en
de groepsdynamiek van de klas. Het thema
dit jaar is ‘vertrouwen’. De leerlingen, op
enkele uitzonderingen na, vinden de
lessen erg fijn. Naast het volgen van de 4
judolessen wordt het thema ‘vertrouwen’
verder vormgegeven in de klassen dit
schooljaar.

Schoolsetjes ( tafeltje en stoel )
We hebben nog 8 leerlingtafels met stoel
in de aanbieding. Voor diegenen die
belangstelling hebben graag aangeven op
school bij juf Nanet of meester Wim of per
mail. Ze staan in het lokaal naast groep 7-8
en zijn gratis af te halen. Op de tafel staan
stickers met ‘weg’ er op.

Activiteiten en vrije dagen
Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten en vrije dagen voor de
komende periode.
Activiteiten:
 Woensdag 2 oktober


Opening Kinderboekenweek, thema
“reis mee”
Donderdag 10 oktober

Tentoonstelling KBW 17:30 – 18:30

Vrije dagen
 Vrijdag 27 september
Groep 1-2 vrij
 14 t/m 18 oktober
Herfstvakantie

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. U kunt
onze Facebookpagina 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
Na weer een ludieke opening van het
nieuwe schooljaar wat nog maar heel kort
geleden lijkt, begint eind september al
weer te naderen. Terugkijkend op deze
afgelopen weken hebben we dan ook al
weer veel opgestoken van ons thema
water. We hebben met de kinderen
geleerd dat water niet alleen de zee of het
zwembad is waar we deze zomer volop van
genoten hebben, maar we hebben ze ook
geleerd waar water vandaan komt, hoe we
schoon water uit de kraan krijgen, dat je
muziek kan maken met water, dat je
proefjes kunt doen met water. Wat drijft

en wat zinkt? Dat water overal te vinden is
en heel belangrijk is. Je kunt het drinken, je
kunt er mee wassen en je hebt het nodig
om te koken. Als afsluiting van het thema
zijn we naar het Visserijmuseum geweest.
Wat hadden we daar tijd te kort. De
kinderen keken hun ogen uit. Zoveel te
zien dat het beslist de moeite waard is om
nog eens terug te komen en alles op het
gemakje te bekijken. De blauwe kreeft in
het aquarium maakte veel indruk op de
kinderen… Om ons bezoek af te sluiten zijn
we nog even naar de vissershaven gelopen
om te zien hoe de verse garnalen van
boord werden gehaald. Nog even op de
foto met Bresko en toen moesten we
helaas weer naar school.
Ook zijn we nog bij het Klinket langs
geweest. We mochten daar weer door het
maisdoolhof lopen. We troffen het met het
weer. Gelukkig hadden we allemaal net op
tijd de uitgang gevonden om nog wat te
kunnen drinken en snoepen uit de
schatkist voordat we naar school terug
keerden.
Deze week starten we over het thema
reizen wat aansluit bij de
Kinderboekenweek. Dit wordt vast een
avontuurlijke onderneming! En wilt u
weten wat wij dan allemaal gaan doen en
leren, dan bent u met zijn allen van harte
welkom op donderdag 10 oktober op onze
jaarlijkse Boeken week tentoonstelling.
Afgelopen maandag was Job jarig hij is 5
jaar geworden en daarom Hieper de piep
HOERA! Voor Job!
Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe
gezichten. Bij ons in de klas zijn Ayden in
groep 2 en Amelia in groep 1 er bij
gekomen. Wij wensen hun dan ook veel
plezier en een fijne tijd toe bij ons op de
Schuttershoek.
Daarnaast hebben we het eerste half jaar
op maandag een Pabo stagiaire in de klas.
En binnenkort komt ze zelfs al een hele
week … heel gezellig!

Denkt u er aan dat het
morgen 27 september de
vrije vrijdag is??
En op de site staan
allemaal foto’s van de
schooljudo,
visserijmuseum en het
maisdoolhof! Heel leuk
om te bekijken!
Stagiair Naomi
Mijn naam is Naomi
Esseling, ik ben 19
jaar en ik woon in
Breskens. Ik volg de
opleiding PABO in
Vlissingen en zit in
mijn eerste jaar.
Hiervoor heb ik onderwijsassistent gedaan
in Goes. Ik ga nu een heel jaar stagelopen
hier op de Schuttershoek, het eerste
halfjaar in de onderbouw, groep 1-2 en in
het tweede halfjaar in de bovenbouw, ik
ben hier op de maandag en soms een hele
week.
De eerste weken heb ik al kennis gemaakt
met de kleuters en heb ontzettend veel zin
om hier aan de slag te gaan en veel te
leren. We zullen elkaar zeker nog tegen
komen op school!
Groetjes Naomi.

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

Zeeland. Dit schooljaar zal ik tot en met de
eerste schoolweek na de kerstvakantie
stagelopen in groep 3/4. Dit doe ik iedere
maandag en dinsdag en soms ben ik er
zelfs een hele week!
Ik hoop gedurende het half jaar dat ik op
deze school stage loop uw zoon en/of
dochter een fijne tijd te bieden en veel bij
te brengen.
Graag tot ziens!
Met rekenen zijn we in groep 3 gestart met
de bussommen en pijltjessommen,
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 10tal heen. Ook hebben we kennis gemaakt
met het begrip “keersommen”. Dit hebben
we ook op het plein geoefend.
Plastic Bende slaat toe op OBS de
Schuttershoek
“Deze #plasticbende is overal en altijd
actief lijkt het wel, zegt Anniko van Santen
van opsporing verzocht. Zo ook op de
Schuttershoek in IJzendijke! In het holst
van de nacht verschenen ook bij ons
schildpadden op de stoep! Wat zou dit
allemaal betekenen, dat was spannend!
Het bleek dat Tieme uit groep 4 lid was van
de geheime bende van het WFF. Op deze
manier wilde hij aandacht
vragen voor de zeeschildpad
en het groeiende plastic
probleem in zee. Het filmpje
van deze actie is te zien op
twitter en website van het
Wereld Natuur Fonds!
Stagiair Robin
Mijn naam is Robin Jansen, ik ben 20 jaar
oud en ik zit in het derde jaar van de pabo
(Leraar Basisonderwijs) op de Hogeschool

Cinderella in het Scheldetheater
We hebben ons opgegeven voor het extra
aanbod van de cultuurmenu’s. Dit is een
voorstelling op dinsdag 8 oktober in het
Scheldetheater in Terneuzen. We zoeken
nog 2 auto’s. Wie heeft zin om mee te
gaan?
Wilt u weten waar de voorstelling over
gaat? Ga naar de website voor alle
informatie.
https://www.destilte.nl/nl/voorstellingen/v
oorstellingen/cinderella/
Maisdoolhof
Nogmaals willen we de
ouders van Tyn en Lars
bedanken voor de
fantastische middag die
de kinderen van groep 1
t/m 4 afgelopen week
hebben gehad in het
maisveld van het Klinket!
Mooi weer, vrolijke kinderen, af en toe een
sliding in de modder…. kortom geslaagd!
Na afloop kregen de kinderen allemaal iets
lekkers te eten en te drinken en ook de
juffen en begeleiders werden verwend.
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober begint de
kinderboekenweek. De kinderen mogen
hun favoriete boek van thuis mee nemen
naar school!

Nieuws uit groep 5 en 6
Bezoek maisdoolhof

De weergoden waren ons gunstig gezind
en wat hebben de kinderen genoten van
de speurtocht in het maisdoolhof. We
willen de ouders van Lars daarom
nogmaals hartelijk bedanken voor het
mogelijk maken van deze leuke middag!

gesprekken dragen eraan bij om kinderen
te helpen mede-eigenaar te worden van
hun leerproces.

Tafels oefenen
De kinderen van groep 5 hebben inmiddels
de tafel van 6 , 7 en 8 aangeboden
gekregen en kunnen hiermee thuis ook
lekker verder oefenen.
Het vlot kunnen beantwoorden van de
keersommen komt bij rekenen goed van
pas en komt in de volgende groepen
steeds opnieuw aan de orde, verwerkt in
steeds complexere rekenvraagstukken.

Preventiebus Indigo

Alle kinderen van groep 5/6 hebben een
gebruikersnaam en wachtwoord gekregen
om te oefenen op de website van
Tafeldiploma.nl. Zo kunnen we op school
hun voortgang en resultaten volgen.

Nieuws uit groep 7 & 8
Op donderdag 5
september kwam
de Amerikaanse
schoolbus van
Indigo langs voor
de kinderen van
groep 8. Indigo is
een landelijke organisatie met betrekking
tot de gezondheidszorg. Indigo heeft een
ouderwetse schoolbus omgetoverd tot de
preventiebus. Er is (preventie) voorlichting
gegeven over roken, alcohol en
energiedrankjes.
Wist u dat .. ..









Kindgesprekken
Wat vonden we het fijn om
kindgesprekken te voeren met de kinderen
van groep 5 en hen zo weer wat beter te
leren kennen.
Maar ook met de kinderen van groep 6
hebben we individuele kindgesprekken
gevoerd. Vragen die aan bod kwamen
varieerden van: wat zijn je sterke kanten
tot waar wil je dit schooljaar aan werken
en wat heb je daarvoor nodig? Deze

er in één energiedrankje 9
suikerklontjes zitten. ..
er in één energiedrankje 80 mg cafeïne
zit en een iemand van 15 jaar maar 85
mg kan verwerken. ..
de hersenen, het brein, groeit tot en
met 23 jaar. ..
de hersencellen stoppen met groeien
wanneer je alcohol drinkt als je nog
niet volwassen bent. ..
er in een sigaret 4000 verschillende
stofjes zitten. ..
de stof teer kleverige deeltjes zijn die
er voor zorgen dat de longen zwart
worden…..

Voorstelling ledeltheater
Op maandag 7 oktober gaan we met de
groepen 7 en 8 naar de
voorstelling Oorlogsgeheimen in het
Ledeltheater. We vertrekken om 13.00 uur
bij school en zijn om 15.15 terug.
We hebben helaas nog niet voldoende
auto’s om naar Oostburg te gaan. Bij
onvoldoende vervoer kan dit uitje helaas

niet doorgaan. Mocht u kunnen rijden,
geef u dan op bij juf Nanet of juf Caroline.
Appelmoes.
Al een tijdje geleden stond er een grote
bak met appels in de klas; gekregen van
een vriendin van juf Nanet. Helaas waren
het geen appeltjes die je zo uit het vuistje
kon eten.
Dus besloten we er appelmoes van te
maken. Gewapend met schilmesjes,
dunschillers en pleisters gingen we aan de
slag. Binnen no time zat de pan vol met
grote en kleine stukken appel. En de
pleisters lagen nog ongebruikt op ons
bureau!!!
Suiker en kaneel erbij en lekker laten
pruttelen. (Dat ging zo hard, dat de
spetters op de muur zaten….) Om de
laatste stukjes ook weg te krijgen nog even
met de staafmixer erin en KLAAR!!!
Jammer dat net gemaakte appelmoes altijd
nog warm is! Maar om kwart over drie was
de pan leeg! Het was een groot succes.
EHBO
De eerste dinsdag na
de herfstvakantie
beginnen voor groep 8
de lessen jeugd EHBO
weer. Deze vinden
gewoon onder
schooltijd plaats. De lessen worden
afgesloten met een examen en een
diploma. We wensen ook deze groep weer
een leerzame cursus toe.
IJzendijke Bevrijd
Stichting IJzendijke Bevrijd is druk doende
met het organiseren van de herdenkingen
en andere festiviteiten rond de 75 jarige
bevrijding van IJzendijke. Op de ochtend
van 19 oktober is er een herdenking op het
17 oktoberplein. Op 20 oktober is er een
herdenking op de boerderij van familie de
Dobbelaere aan de Isabellaweg met een
expositie over de ontploffing die daar

precies 75 jaar geleden op 20 oktober
1944 plaatsvond.
De stichting is op zoek naar kinderen uit
groep 7/8 die het leuk zouden vinden om
deel uit te maken van deze
herdenkingsceremonies.
De kinderen hebben hierover een brief
ontvangen en kunnen zich bij ons opgeven
d.m.v. het opgavestrookje.

