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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hier volgt het eerste schoolbericht in dit
schooljaar, nr. 2.

Parro
De afgelopen weken hebben we de opstart
gemaakt met het werken via de Parro-app.
Een groot deel van de ouders hebben
inmiddels de Parro-app op
hun smartphone en/of tablet geïnstalleerd
(de Parro-app is te downloaden via de Appstore).
Inmiddels heeft u via de mail een code
ontvangen waarin u uitgenodigd wordt
voor Parro. Deze code gebruikt u om de
app te activeren. Mocht u deze code niet
hebben ontvangen, neem dan contact op
met de groepsleerkracht.
Wij willen graag nogmaals benadrukken
dat we met Parro op een snelle manier
met u kunnen communiceren en de
betrokkenheid van ouders bij de school
vergroten. Ouders kunnen onderling niet
communiceren via de app. Mocht u zich in
eerste instantie niet hebben opgegeven
om Parro te gaan gebruiken, maar wilt u
nu tocht graag een inlogcode ontvangen,

kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht.

Rapport
Op donderdag 14 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 dinsdag 19 en
woensdag 20 november. We gaan ervan
uit dat hier rekening mee is gehouden.
Let op: In groep 7/8 zullen de
rapportgesprekken gehouden worden op
maandag 18 en dinsdag 19 november
i.v.m. een cursus van een van de
leerkrachten.
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 14
november het rapport digitaal bekijken in
het ouderportaal van Parnassys.

Betaling schoolfonds
Op onze school is een schoolfonds
ingesteld. Hieruit worden in de loop van
het schooljaar allerlei uitgaven gedaan, die

op geen enkele wijze door het ministerie
van onderwijs worden vergoed. De
jaarlijkse St. Nicolaas viering, Kerstviering,
kosten laatste schooldag en diverse andere
zaken worden uit dit fonds bekostigd.
Wij verzoeken u ook dit jaar weer de
jaarlijkse schoolfondsbijdrage te betalen. In
de bijlage vindt u de nota van het
schoolfonds. De financiële begroting 19-20
en het financieel overzicht 18-19 lagen in
de afgelopen weken in de
personeelskamer van de school ter inzage.

Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek deed Bruna
een oproep aan de scholen om een
werkstuk te maken in het thema “Reizen”.
Juf Marion is samen met een Maya,
Kirsten, Mats, Laurens, Tieme, Caralisa,
Jasmijn en Fiene aan de slag gegaan. Zij
hebben een geweldig kunstwerk in elkaar
geknutseld. Hiermee hebben ze ook nog
eens de eerste prijs gewonnen! Een
boekenbon van 50 euro te besteden bij de
Bruna.
Ook zijn er diverse bonnetjes door ouders
ingeleverd. We mogen dus weer voor een
mooi bedrag boeken aanschaffen voor in
de schoolbibliotheek. Iedereen bedankt
voor het meesparen.

Luizencontrole
Vrijdag 1 november zijn alle kinderen van
onze school gecontroleerd op luizen en
neten. Er zijn bij niemand luizen of neten
aangetroffen. Hier zijn we erg blij mee. Na
de voorjaarsvakantie zal er weer een
controle plaatsvinden.

Sinterklaasviering
Op woensdagochtend 4 december vieren
we het Sinterklaasfeest bij ons op school.
Ook neemt de Sint zijn pieten weer mee.
Rond half 9 wordt de Goedheiligman met
zijn Pieten op school verwacht. De groepen
1 t/m 4 zullen dit jaar gezamenlijk het
Sinterklaasfeest vieren. Ze zullen bezocht
worden door de Sint en daarnaast zullen er
spelletjes gespeeld worden. De kinderen
hopen dat ze ook dit jaar weer 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.

Kerst
Na het sinterklaasfeest richten we ons op
het kerstgebeuren. De kerstviering vindt
plaats op woensdag 18 december van
17.00 tot 19.00 uur. We zullen weer een
buffet voor de kinderen organiseren. In de
bijlage vindt u hierover alle informatie. Ook
zullen we in groepjes een wandeltocht
maken waarbij een verhaal aan de
kinderen zal worden verteld. We zijn nog
op zoek naar voldoende vrijwilligers om de
kinderen tijdens de tocht te begeleiden.
Opgeven kan bij juf Nanet.
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 20
december vrij. De andere groepen hebben
’s ochtends nog les, maar zijn vrijdag 20
dec. om 12.00 uur vrij! De school start dan
weer op maandag 6 januari 2020.

Activiteiten en vrije dagen
Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten en vrije dagen voor de
komende periode.
Activiteiten:
 Donderdag 14 november





Rapport mee
Dinsdag 19 en woensdag 20 november
Oudergesprekken groep 3 t/m 8
(Voor gr 7&8 zijn de gesprekken op
maandag en dinsdag!
Woensdag 4 december
Bezoek Sint-Nicolaas
Woensdag 18 december
Kerstviering (17uur tot 19uur)

Vrije dagen
 Vrijdag 29 november
Groep 1 en 2 vrij




Vrijdag 20 december
Groep 1 en 2 vrij
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
23 december t/m 3 januari
Kerstvakantie

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

Kinderboekenweek
Tijdens deze periode hebben we gewerkt
rondom het prentenboek… Welkom thuis
Bever!
Bever gaat op avontuur, maar hij
verdwaalt. Akita reist met een luchtballon
rond de wereld. Samen zoeken ze het huis
van Bever.
In dit project leerden de kinderen alles
over verschillende voertuigen, terwijl ze op
reis waren.
Rekenen, taal, muziek en gym alles rondom
dit thema. Zelfs de poppenhoek was
omgebouwd tot een heuse luchtballon.
Tot slot was er een superleuke kijkavond
waar de kinderen alles konden vertellen en
laten zien!
Cultuurmenu muziek
Vrijdag 25 oktober hadden we in groep 1
en 2 een leuke muziekactiviteit,
“kleuterrock” genaamd.
Een uur lang kwam er een echte muzikant
langs die ons liet kennismaken met allerlei
muziekinstrumenten met vreemde namen.
De kinderen mochten op elk instrument
zelf een keer proberen muziek te maken.
Na deze introductie gingen we echt aan de
slag. Iedereen kreeg een instrument en
samen zingen en instrumenten bespelen, is
natuurlijk superleuk. Het uur is dan ook
omgevlogen.

Het bos
Woensdag 6 november gaan we met de
kleuters op stap... en wel naar het bos.
We zijn benieuwd of we noten, dieren en
paddenstoelen kunnen vinden. Met behulp
van een kaart, loeppotje en een spiegel
moet dit toch lukken ??
Wij hebben er al zin in …
Sinterklaas
Ook Sint komt alweer bijna in het land….
Zaterdag 23 november komen Sint en zijn
Pieten naar IJzendijke en woensdag 4
december bezoeken ze “de Schuttershoek“
Tassen
Wij sparen op school grote (plastic) tassen
om alle knutselwerkjes in mee te geven
aan de kinderen. Mocht u er thuis nog
hebben dan houden wij ons aanbevolen….

Nieuws uit groep 3 en 4
Beter starten na de herfstvakantie kon
niet! Heerlijk wandelen door het bos, met
leuke opdrachten, gemaakt door onze
natuurouders! Doordat het enkele weken
terug veel heeft geregend, waren er veel
paddenstoelen te zien!
Natuur in de klas

De herfst laat duizenden kilo’s “rommel”
achter: Bladeren, takken die breken, rotte
vruchten, dode insecten. Maar waar is al
dat afval in het voorjaar gebleven?
Regenwormen, pissebedden,
duizendpoten, mieren, schimmels
waaronder de paddenstoel en bacteriën
houden zich bezig met de afvalverwerking.
De insecten zorgen ervoor dat de aarde
luchtig en vruchtbaar is.
Momenteel hebben we een wormenbak in
de klas . 1 x per dag kijken we naar de
gangen die de regenwormen hebben
gegraven. In die gangen eten ze de
blaadjes op.
Verder zijn we meer te weten gekomen
over paddenstoelen. Paddenstoelen
groeien uit “sporen”. We hebben in de klas
sporenafdrukken van de champignon en
shiitake gemaakt. Paddenstoelen hebben
een enorme aantrekkingskracht maar: Je
mag er alleen naar kijken, niet aankomen
in de natuur!
Bezoek bibliotheek
Donderdagmiddag 7 november maken we
een uitstapje naar de bibliotheek in
Oostburg. We worden rondgeleid door
leesconsulent Ellen van Eenennaam.
Leeskilometers maken is belangrijk! Met
plezier voorop!
Bewegend leren
Om de week proberen we bewegen en
leren te combineren. Vorige week heeft
groep 4 de tafel van 2 geoefend op het
plein. Groep 3 heeft de getallen tot 40
geoefend. Vooral het terugtellen!

Nieuws uit groep 5 en 6
Herfst
De herfst is nu echt begonnen: blaadjes
vallen van de bomen, het waait en regent,
spinnen en slakken zijn volop waar te
nemen en paddenstoelen schieten uit de
grond. Dus tijd om hier in de klas en in de
natuur aandacht aan te besteden.
We hebben tijdens de biologieles een
slakkenbak aangelegd en afgelopen vrijdag
observeerden de kinderen de naaktslakken
en huisjesslakken en voerden
diervriendelijke experimentjes uit.

Komende woensdag (bij het uitgaan van
deze nieuwsbrief is de tocht al achter de
rug) maken we een herfstwandelspeurtocht in het Provinciaal Domein Het
Leen in Eeklo. Ter voorbereiding kreeg de
klas 2 opdrachten van de bosgeesten:
maak een groepstekening van het bos en
leer een lied over de herfst of het bos. Dit
lied zullen we woensdag bij de balie van
het natuurcentrum zingen om de
materialen voor de tocht te kunnen
bemachtigen van de medewerkers aldaar.

Nieuws uit groep 7 & 8
Filmopnames!
“Stilte op de set”,
klonk er
dinsdagmiddag 29
oktober door de klas
van groep 7 en 8.
Twee producers,
cameramannen, kledingadviseurs én
acteurs en actrices liepen door het lokaal.
Als onderdeel van het cultuurmenu kwam
Corinne Haak een workshop geven over
het maken van een film. Niet alle
leerlingen wilden een actieve rol, maar er
was genoeg te doen achter de schermen
en als figurant.
Het verhaal ging over een leerling die, na
zes maanden in Amerika als een filmster
had geleefd, terug kwam naar haar oude
klas. De strenge meester zag dat echter
anders en vond dat ze gewoon zes
maanden te láát was! En toen haar plaatsje
in de klas ook nog eens bezet bleek te zijn
door een andere leerling, moesten haar
bodygards wel even optreden.
Het was soms even lastig om pas te praten
als de cameraman zijn hand op had
gestoken, of juist niet te praten; niet met
je rug naar de camera te staan; je tekst
niet te vergeten of in lachen uit te barsten.
Het was een gezellige en productieve
middag! En wie weet draaien we de
productie nog eens voor u af!
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 1
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.

Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is de
spannendste leesbevorderingscampagne
voor groep 7 & 8. Kinderen leren veel van
elkaar en het wedstrijdelement is heel
aansprekend. De plezierige spanning én
het enthousiasme van de supporters
maken de wedstrijd onvergetelijk voor
leerlingen. Is het niet fantastisch als je je
schoolkampioen mag noemen en daarna
verder mag in je regio en wellicht in de
provinciale finale komt te staan?
Donderdag 31 oktober heeft groep 7/8
uitleg gekregen van onze leesconsulent
Ellen Eenennaam over hoe je nu eigenlijk
goed voorleest en wat de
voorleeswedstrijd inhoud. Kinderen die
mee willen doen, kunnen zich opgeven bij
juf Nanet. Op donderdag 21 november
zullen we kijken wie de voorleeskampioen
van onze school zal worden. Deze leerling
mag onze school vertegenwoordigen bij de
regionale voorleeswedstrijd.

