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Beste ouders/verzorgers,
Hier volgt het tweede schoolbericht in dit schooljaar.

Herinnering betaling schoolfonds
Onlangs heeft u een email ontvangen met het verzoek om de jaarlijkse schoolfondsbijdrage te
betalen. De betalingstermijn is inmiddels verstreken. Hierbij aandacht voor de nog
openstaande nota’s. Voor diegenen waarbij het ontschoten is, in bijlage nogmaals de nota van
het schoolfonds.
De financiële begroting 18-19 en het financieel overzicht 17-18 lagen in de afgelopen weken
in de personeelskamer van de school ter inzage. We zijn nog op zoek naar iemand die wil
helpen met de jaarlijkse kascontrole. Opgeven kan bij de penningmeester van de AC
Angelique, de mamma van Lynn, bij meester Wim of juf Nanet.

Kinderboekenkrant / Bruna actie
In de Kinderboekenweek hebben wij er dit jaar voor gekozen om samen met alle kinderen een
speciale Kinderboekenweekkrant te maken. De kinderen waren erg enthousiast. Wij hopen dat
ook u met veel plezier deze vrolijke krant gelezen heeft.
In de Kinderboekenweek organiseerde boekhandel Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Er werden door ouders en kinderen veel bonnetjes ingeleverd.
Onze school mag voor het fantastische bedrag van € 83,70 nieuwe boeken uitzoeken voor in
onze schoolbibliotheek. Bedankt!

Rapport
Op donderdag 15 november krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee.
Ingesloten in dat rapport zijn de uitnodigingen voor de rapportbesprekingen op maandag 19
en dinsdag 20 november. We gaan ervan uit dat hier rekening mee is gehouden. Moest het
onverhoopt echt niet lukken op één van deze avonden, gelieve dit vooraf aan te geven aan de
groepsleerkracht van uw kind. Ook kunt u vanaf donderdag 15 november het rapport digitaal
bekijken in het ouderportaal van Parnassys.

Beweeg-diploma
Bewegen is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en bepalend voor de motorische,
cognitieve en sociale ontwikkeling van het jonge kind.
De gemeente Sluis speelt hier op in en heeft een beweegprogramma uitgewerkt voor kinderen
van groep 3 t/m groep 8. Een beweegprogramma waarbij de kinderen op een speelse manier
de motorische vaardigheden ontwikkelen door oefeningen vanuit verschillende
beweegthema’s als huppelen, gooien, vangen, hinkelen, springen, balanceren, etc. Dit
programma vindt plaats onder de reguliere gymlessen. De ondersteuning komt vanuit de
sportondersteuners van de gemeente Sluis. Dit is voor onze school: Kristine Provo. Zij zal om
de week op maandag de gymles verzorgen. Vorige week zijn we gestart met de “conditietest”
of te wel de “piepjestest”!
Als afsluiting van het volgen van deze ondersteuningslessen krijgen de kinderen op de
diplomadag een leuk diploma uitgereikt. Daarnaast hebben wij gastlessen van verschillende
sporten aangevraagd. We zijn benieuwd!
Elke derde woensdag van de maand is er een activiteit te doen in de gemeente Sluis. Ouders
kunnen hun kind(eren) op voorhand aanmelden via de mail. Kosten en plaats zijn per activiteit
verschillend. Informatie is te vinden via www.facebook.com/sluisinbeweging/

Sinterklaasviering
Op woensdagochtend 5 december vieren we het Sinterklaasfeest bij ons op school. Ook neemt
de Sint z’n zwarte Pieten weer mee. Rond half 9 wordt de Goedheiligman met z’n Pieten op
school verwacht. Eerst brengen zij een bezoek aan groep 1-2, aansluitend aan groep 3-4. De
kinderen hopen dat ze ook dit jaar cadeautjes meebrengen. Als afsluiting wandelen ze ook nog
even binnen in de groepen 5 t/m 8.
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 helpen de cadeaupieten en de Sint door zelf cadeautjes te
kopen en surprises met gedicht te maken voor hun klasgenootjes.

Kerstviering/ kerstvakantie
Na het sinterklaasfeest richten we ons op het kerstgebeuren. De kerstviering vindt plaats op
woensdag 19 december van 17.00 tot 19.00 uur. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een
buffet voor de kinderen te organiseren. In de bijlage vindt u hierover alle informatie. Om
19.00 uur mogen de kinderen weer worden opgehaald. Ook voor de ouders is er dan een
drankje en wellicht nog een hapje.

De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag 21 december vrij. De andere groepen hebben ’s ochtends
nog les, maar zijn vrijdag 21 dec. om 12.00 uur vrij! De school start dan weer op maandag 7
januari 2018.

Europa kinderhulp
Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die ± 1000 vakantiekinderen per jaar de
mogelijkheid geeft om 2 ½ week op vakantie te komen naar Nederland om even de
problemen te vergeten en weer eens kind te kunnen zijn. Om zoveel mogelijk kinderen een
plaatsje in een gastgezin te geven zijn zij altijd op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Meer
informatie vindt u in de toegevoegde bijlage. Ook op www.europakinderhulp.nl kunt u alle
informatie vinden die u nodig heeft.

Activiteiten en vrije dagen
Komende activiteiten:
De komende periode staan er weer verschillende activiteiten op het programma
* Donderdag 15 november  rapport mee groep 3 t/m 8
* Maandag 19 en dinsdag 20 november  rapportavond groep 3 t/m 8
* Woensdag 5 december  Sinterklaasviering
* Woensdag 19 december  Kerstviering voor de groepen 1 t/m 8 (17.00 - 19.00 uur)
Vrije dagen
Ter herinnering:
* Vrijdag 30 november hebben de kleuters een vrije vrijdag
* Vrijdag 21 december zijn groep 1 en 2 de hele dag vrij. Groep 3 t/m 8 zijn ’s middag vrij.
* Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de
Kerstvakantie.

Ter herinnering
Alle neuzen in één richting
We merken dat het niet altijd lukt om bij het halen en
brengen van de kinderen rekening te houden met de
aanrijdroute, zoals we die in het verleden gevraagd
hebben om te volgen. Voor de veiligheid van onze
kinderen vragen wij alle ouder(s)/verzorger(s) om:
* Via dezelfde richting aan te komen en weer te
vertrekken vanaf de Schuttershoek. Gelieve de
hiernaast aangegeven route te volgen.
* Niet dubbel te parkeren in de Schuttersstraat.
Flessendoppen
In de hal van onze school kunt u de doppen van uw lege flessen inleveren. Per kilo ontvangt
KNGF Geleidehonden een mooie vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en
melkpakken niet weg, maar lever ze in. In 2018 hebben maar liefst 20 mensen een
geleidehond overhandigd gekregen. U steunt niet alleen de opleiding van geleidehonden, maar

spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al duizenden euro’s
opgeleverd.

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 privacywetgeving heeft u een code nodig om de foto’s te
bekijken. Deze heeft u inmiddels per mail ontvangen. 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
Wist u dat …….
@ we in plaats van een info avond de ouders uitgenodigd hebben om eens in de klas
rond te kijken en we dit erg gezellig vonden?
@ we aan het werken zijn over het thema “Herfst ”en we naar het Braakmanbos
geweest zijn en heerlijk tussen de bladeren en de omgevallen bomen gezocht
hebben naar paddenstoelen, slakken en spinnen?
@ de letter -h- centraal stond? (hond/huis/herfst/hand/haar enz….)
@ we spelenderwijs veel met cijfers 11 – 20 bezig zijn? Dus heel veel aan het tellen
zijn?
@ we ook veel aandacht besteden aan psychomotorische activiteiten? En we hier
materiaal voor hebben in de gymzaal? bv. op blote voeten over de voelslang lopen,
kruipen door de tunnel, evenwicht oefenen op het balanskussen en de wip wap,
loopklos lopen, de liggende 8 oefenen d.m.v. lopen/springen/voelen en schrijven…,
spelletjes doen om onze oogspieren te trainen.
@ we in groep 2 ook al echte schrijfoefeningen doen? lekker met twee handen in
scheerschuim de wind nadoen of met vingerverf de vallende bladeren?
@ we altijd op zoek zijn naar restjes hout om te timmeren?
@ we op woensdag erg genieten van het
maatjeslezen? Kinderen uit groep 8 lezen van
10.00 – 10.15 uur verschillende
prentenboeken voor…
@ we vanaf 19 november over Sinterklaas
gaan werken en hier al heel veel zin in
hebben?
En we hiervoor opzoek zijn naar een pakstro
voor in de paardenstal?

Nieuws uit groep 3 en 4!
In de klas
Inmiddels zijn we gestart in kern 4 van
veilig leren lezen. Wat wordt er hard
gewerkt in groep 3, werkboekje, veilig en
vlot lezen, de letterdoos. Is alleen maar
goed, want van oefenen ga je vooruit!
Van de week is de herfstsignalering afgenomen. Hoe gaat het lezen tot nu toe? Gaan
ze vooruit, moet er meer geoefend worden? We houden het allemaal goed in de
gaten! En wat vandaag niet lukt, lukt morgen misschien wel! En wat moeten we veel
hartjes tekenen rond schrijfletters die goed gelukt zijn, soms willen de juffen de letters
uit de schriften knippen en boven hun bed hangen, maar
een schrift vol gaten mee naar huis, is ook een beetje gek,
dus doen we het maar niet! En mochten ze het hebben
over een een lus tot de kelder of de stok tot halverwege de
zolder. We gebruiken een huisje om goed te leren
schrijven tussen regels. Zie foto!
Rekenen gaat ook als een speer. Goed leren getallen
splitsen is aan de orde. En we zijn druk bezig met het maken van pijltjes sommen!
Trots zijn we op onze harde werkers. Tot de kerstvakantie gaan ze de dinsdag- en
donderdagochtend extra spelen bij de kleuters. Dit hebben ze echt nodig na al dat
harde werken.
Groep 4 heeft inmiddels de tafel van 2 en 5 achter de rug. Deze worden regelmatig
geoefend. Sommen over het 10-tal worden geoefend: 56+8=…de klok etc. Bij taal
weten ze al wat lidwoorden zijn, woordgroepen maken met doel het leren kennen van
een bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord. Goede zinnen leren maken.
Beginnen met een hoofdletter, eindigen met een
punt. We leren elke dag weer wat meer!
Wist je dat we regelmatig de middag beginnen met
de dag van vandaag? Hier staan leuke binnen-en
buitenlandse nieuwsberichten op!
Stagiair
Sinds een paar weken loopt op dinsdag meester
Robin bij ons stage. Robin, 17 jaar en woonachtig in Schoondijke, volgt de opleiding
klassen assistent en dit is zijn eerste jaar. Welkom Robin!
Herfstuitstapje
Vrijdag 2 november bezochten we met de klas het Erasmusbos bij
Nieuwvliet. De natuurouders Angelique en Marian waren een paar
weken vooraf op onderzoek geweest en besloten o.a. gebruik te maken
van het Knokkertpad, een beleefpad waar je tijdens het wandelen
allerlei denk- en doe-opdrachten tegenkomt die met de natuur te maken
hebben en waar je verder kunt klimmen, duikelen, je evenwicht testen,
hangen, zwaaien en natuurlijk spelen.

Toen we aankwamen, schrokken de natuurouders zich
een hoedje, want er waren een aantal borden
verdwenen. Dat was natuurlijk heel jammer, maar de
kinderen hebben er niet minder door genoten. Gewapend
met loepjes, potjes, stokjes enz. zijn we op pad gegaan.
De kinderen zagen bij aankomst in het bos een egeltje
lopen en vóórdat we in het bos waren, vloog er een
buizerd voorbij. Er is heel wat natuurmateriaal verzamelt,
bekeken en geproefd (gelukkig zijn er nog genoeg
beukennootjes over voor de dieren). Het was een
leerzame en gezellige ochtend. Natuurouders, bedankt!!!

Nieuws uit groep 5 en 6
Kinderboekenweek
In oktober hebben we met de hele school de kinderboekenweekkrant gemaakt. Dat
was een groot succes. De kinderen vonden het leuk om stukjes te schrijven over alle
activiteiten tijdens deze weken en om foto’s te maken van de activiteiten in de klas.
Van het resultaat heeft u kunnen genieten. Scully en Tess hadden ook een stukje
geschreven en dit bleek niet in de krant te staan. Bij deze kunt u het toch nog lezen.
Dikke Vik en Vieze Lies worden vrienden
De juf gaat voorlezen. De kinderen moeten een tekening maken over het boek. Ze
leest 4 hoofdstukken. Het boek heet dikke Vik en vieze lies worden vrienden. het
eerste hoofdstuk heet stoelendans. Vik is een stomme jongen. Niemand heeft
borsten van de klas geen jongen en geen meisje. Behalve juf Truus haar borsten
lijken op konijnen. Bram noemde Lies Vieze Lies. Iedereen moest op schuiven voor
Vik. Vik is de dikste van de klas. De tekeningen zijn af we gaan ze laten zien aan de
klas de tekeningen waren allemaal verschillend en ze waren erg mooi geworden.
Door: Tess en Scully

Gevaren van de zee
Op woensdag 24 oktober hebben we een gastles gehad over de gevaren van de zee.
Deze werd gegeven door een medewerkster van het waterschap Scheldestromen.
Eerst mochten de kinderen vertellen waar ze aan dachten bij het woord ‘zee’. Ze
kwamen op allerlei leuke dingen. Het spelen en zandkastelen bouwen, zoeken naar
schelpen op het strand, het zwemmen in de zee, het varen met een bootje en ook
surfen werd genoemd. Ze zagen alleen de positieve dingen.
Aan de hand van vragen werden de kinderen bewust gemaakt
van de gevaren van de zee. Op de vraag hoe diep de
kinderen in zee mogen zwemmen wezen sommige kinderen
hun knieën aan en anderen hielden hun hand op borsthoogte.
Via deze vragen werd er ook nagedacht over de functie en
taken van het waterschap. Met een film over de
watersnoodramp zagen de kinderen waartoe water en de zee
in staat zijn. En hoe het waterschap het land en de mensen
hiertegen beschermt.

De kinderen waren onder de indruk toen ze op een ladder staande met een lintmeter
konden zien hoe hoog het water zou komen als er geen dijk was. Dan zou het water
tot het dak van de school rijken. Heftig hoor! Het was een boeiende bijeenkomst. In
de hal van onze school liggen folders hierover.

Excursie Lembeekse bos
Donderdag 1 november brachten we een bezoek aan het bos in
Lembeke. Juf Michelle had vanuit haar opleiding als stageopdracht
een fotospeurtocht gemaakt. In kleine groepjes trokken we het bos
in. Wat viel er veel te ontdekken! Veel paddenstoelen (waaronder
zelfs de vliegenzwam weet u wel, die rood met witte stippen),
verschillende boomsoorten en een eekhoorn gespot! De kinderen
genoten!
Na de picknick in het bos speelden de kinderen heerlijk hun zelf
bedachte bosspel. Wat was het genieten om de kinderen zo fijn als
groep bezig te zien. Niet alleen kennis over de natuur, maar ook
sociaal emotionele vaardigheden kwamen zo ruimschoots en in
een ongedwongen sfeer aan bod. We danken juf Michelle, de
natuurouders en rijouders voor hun inzet!
Tafels
In groep 5 en 6 is het leren en beheersen van de tafels van vermenigvuldiging, een
terugkerend item tijdens de rekenlessen. Ook de relatie tussen vermenigvuldigen en
delen komt dan aan bod.
In groep 5 breiden we de kennis uit met het leren van de tafels van 6, 7, 8 en 9.
We gaan ervan uit dat de tafels van 1 t/m 5 en 10 dan geautomatiseerd zijn.
In de laatste tempotoets bleek dit echter nog niet bij iedereen het geval te zijn.
Ook in groep 6 wanneer de kinderen gaan
vermenigvuldigen en delen met grotere getallen, is het
handig dat de tafels geautomatiseerd zijn (d.w.z. vlot de
antwoorden kunnen produceren). Er zijn veel leuke apps
en websites waar kinderen spelenderwijs kunnen oefenen
met de tafels. Een goede beheersing van de tafels maakt het rekenen stukken
eenvoudiger, ook straks in groep 7 en 8!
Oefenen maar!

Nieuws uit groep 7 en 8
Bezoek monument
Met het project Adopteer een monument gaat de
lokale oorlogsgeschiedenis voor kinderen leven. Ze
ontdekken het verhaal achter een oorlogsmonument
in hun buurt. Ze leren wat herdenken is en waarom
het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te
geven.
Onze school adopteert een monument aan de
Oranjedijk/Steenhovensedijk. Vrijdag 2 november
hebben wij, voorafgaand aan de Novembermars, met

de kinderen van groep 8 een mooi bloemstuk gelegd bij het monument. Ieder jaar
vertellen wij hier aan de leerlingen over de bevrijding. Wij vinden het als school
belangrijk dat onze vrijheid elk jaar herdacht wordt. Voor velen is vrijheid
vanzelfsprekend, maar we hebben onze vrijheid ook te danken aan degene die
ervoor gevochten hebben.
EHBO
Groep 8 is enkele weken geleden gestart met de jaarlijkse EHBOlessen. Elke dinsdagochtend komen Fien en Christien de kinderen alle
aspecten van de EHBO aanleren. De eerste les staat in het teken van
de 5-EHBO-regels die je te allen tijde in acht hoort te nemen,
bijvoorbeeld dat je het slachtoffer zoveel mogelijk helpt op de plaats
waar hij zit of ligt (indien mogelijk). Er is naast het gedeelte theorie ook
elke les een praktijk gedeelte, bijvoorbeeld hoe vervoer je iemand die
gevallen is en niet meer zelf kan lopen of misschien wel flauwgevallen is. We sluiten
de lessen af met een EHBO-examen. Alle leerlingen die slagen voor het examen
krijgen een diploma.
Dammen
U heeft het misschien al gemerkt, dammen is hot in groep 7
en 8. Die kinderen hebben een drietal gastlessen gekregen.
Deze werden gegeven door enkele vrijwilligers van de
damclub uit Oostburg. De eerste les was een theorieles. In de
tweede en derde les mochten de kinderen het spel gaan
spelen. De reeks gastlessen is afgesloten met de
schooldamkampioenschappen in Oostburg. De kinderen die
mee hebben gedaan aan het toernooi hebben een mooi dambordje cadeau
gekregen.
Informatieavond over het Zwincollege
Ter herinnering: Op maandagavond 26 november zal er voor de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 een
informatieavond 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.

