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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hier volgt het derde schoolbericht in dit
schooljaar, nr. 3.

Eventuele studiemiddagen worden, zoals
gebruikelijk, vermeld op het
jaaractiviteitenrooster 19-20. Deze is in juli
gereed en wordt dan doorgemaild.

Bonte avonden

Mad Science!

Nog even wachten en dan is het zover. De
Bonte Avonden met als thema
‘Beestenboel!’ De bonte avonden vinden
plaats op 14 en 15 februari in zorgcentrum
Emmaus. We hebben er al zin in!
De leerlingen kunnen het opgavestrookje
inleveren tot maandag 4 februari.
Ook zijn we op zoek naar taartenbakkers
voor de verloting en mensen die willen
helpen met het podium en de stoelen. De
brief hierover heeft u reeds ontvangen.
Opgeven kan nog tot en met maandag 4
februari. Alvast dank.

Binnenkort komt Mad Science een
wetenschap & techniek cursus verzorgen
waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich
voor kunnen inschrijven. Er zal gestart
worden met een spectaculaire science
show op dinsdagochtend 19 februari voor
alle kinderen van groep 3 t/m 8!
Hierna kunnen kinderen zich aanmelden
voor de cursus. Bij voldoende interesse zal
de cursus op onze school gegeven worden.
Aan de cursus zijn wel kosten verbonden.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de
slag met talloze experimenten, activiteiten
en demonstraties. De lessen liggen dicht bij
de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende
leerhouding. Kinderen krijgen op deze
manier een positieve kijk op wetenschap &
techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies
trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere
les krijgen de kinderen materialen en

Vakantierooster
Het vakantierooster voor volgend
schooljaar is inmiddels bekend. In bijlage
het vakantierooster voor schooljaar 19-20.
Dit rooster wordt gehanteerd in heel
Zeeuws-Vlaanderen en kan afwijken van de
landelijke regeling!

informatie mee naar huis om thuis verder
te leren en experimenteren.
Data van de cursus:
Dag 1  donderdag 21-03-2019
Dag 2  donderdag 28-03-2019
Dag 3  donderdag 04-04-2019
Dag 4  donderdag 11-04-2019
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.madscience.nl. Bedrag voor deelname per kind
is incl goodies, leskaarten en Mad Sciencepolsbandje.

Opa en Oma ochtend groep1-2
Elke jaar is het opa en oma ochtend op
onze school. Het ene jaar voor alle groepen
en het andere jaar voor de groepen 1 en 2.
Dit jaar is het alleen voor de groepen 1 en
2. De opa en oma ochtend vindt plaats op
woensdagochtend 20 februari. De opa’s en
oma’s krijgen via hun kleinkind(eren) nog
een aparte uitnodigingsbrief mee. U kunt
alvast de datum doorgeven.

Verkleedfeest
In het kader van carnaval houden we op
vrijdag 1 maart in de groepen 1 t/m 8 een
verkleedfeest. In de groepen 1 t/m 4 zullen
we ’s ochtends feest vieren. In de groepen
5 t/m 8 zal er een feestmiddag gehouden
worden. Verdere informatie zal t.z.t.
verzonden worden.

Voorleesdagen
Gisteren zijn de nationale voorleesdagen
gestart. Op onze school kwamen in de
groepen 3-8 enkele oud-collega’s
voorlezen, Juf Dilia en juf Suzan en meester
Evert. De kinderen kregen een krentenbol
en ‘champagne’. In groep 1-2 heeft juf

Sophie voorgelezen en juf Diny had
heerlijke cakejes gemaakt. Het was een
gezellige ochtend. Op onze site staan
hiervan enkele foto’s.

Sneeuwpret
Wat een verrassing van onze weergoden
deze week. Eindelijk konden de kinderen
sneeuwbal gooien en sneeuwpoppen
maken. Wat genieten ze van de
sneeuwpret. Ook hiervan staan enkele
foto’s op de site. Een redacteur van het
ZVA heeft ook enkele foto’s gemaakt. We
zijn benieuwd of deze in het ZVA komen.

Trek aan de bel!
We doen ook dit jaar weer mee met de
actie ‘trek aan de bel’. Alle kinderen naar
school ! Veel leeftijdsgenootjes van onze
leerlingen hebben geen toegang tot
onderwijs. Kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden kunnen niet naar
school vanwege hun beperking, of omdat
het gebouw niet toegankelijk is. Ook
omdat hun omgeving denkt dat ze niets
kunnen leren. Samen met scholieren in
Nederland wil het Liliane Fonds daarbij
stilstaan.
Op 13 maart trekken basisschoolleerlingen
in heel Nederland één minuut aan de bel.
Zo vragen zij aandacht voor het recht op
onderwijs van leeftijdsgenoten met een
handicap in ontwikkelingslanden. Voor elke
school die meedoet gaat er 250 euro naar
een school in een ontwikkelingsland. De
Schuttershoek heeft zich evenals vorige
jaren aangemeld en steunt zo het
onderwijs en de kinderen in
ontwikkelingslanden.
T.z.t. krijgt u een herinneringsmail waarin
we de leerlingen oproepen
’lawaaimateriaal’ mee te nemen.

KinderKunstWeek

Facebook en website

Van 20 t/m 31 maart zal onze school weer
deelnemen aan de KinderKunstWeek. Het

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.

doel is om kinderen van vier tot twaalf jaar
tijdens de jaarlijkse KKW in aanraking te
brengen met moderne en hedendaagse kunst.
Het thema is dit jaar “Energieke kunst”. Mocht

u nog kunstenaars weten die het leuk
zouden vinden om op school over hun
werk te vertellen of kent u mensen die het
bijvoorbeeld leuk vinden om een gastles te
komen geven, dan horen wij het graag.

Activiteiten en vrije dagen
Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten en vrije dagen voor de
komende periode.
Activiteiten:
 Woensdag 30 januari
oudergesprekken groep 1 en 2
 Donderdag 14 februari
Bonte avond groep 1 t/m 4
 Vrijdag 15 februari
Bonte avond groep 5 t/m 8
 Woensdag 20 februari
Opa en Oma ochtend groep 1 en 2
 Vrijdag 1 maart
Verkleedfeest
 Woensdag 13 maart
Trek aan de bel!
 20 t/m 31 maart
KinderKunstWeek
Vrije dagen
 Vrijdag 25 januari
Kleuters vrij
 Vrijdag 15 februari
Groep 1 t/m 4 vrij
 Vrijdag 22 februari
Kleuters vrij
 4 t/m 8 maart
Voorjaarsvakantie

Hartelijke groet,
Het schoolteam van OBS De Schuttershoek.

Nieuws uit groep 1 en 2
Na de gezellige feestmaand in december
zijn we na de vakantie weer aan de slag
gegaan. Vorige week hebben we bezoek in
de klas gehad. Namens “Cultuur educatie
Zeeuws Vlaanderen” kwam muziekdocent
Hetty Mens de kinderen les geven met als
thema “dierenfeest”. In de gymzaal gingen
we aan de slag. Hetty vertelde een verhaal
waar dieren in voorkwamen. En natuurlijk
heeft elk dier zijn eigen instrument en
liedje waar de kinderen dan weer lekker op
konden bewegen. Ze waren allemaal erg
enthousiast. Gelukkig voor ons komt Hetty
volgende week nog een keertje terug om
het verhaal af te maken.
Ook hebben we de afgelopen weken al
twee feestjes in de klas gehad van Linde en
Matthieu! Daarom nog van harte
gefeliciteerd!! Maar Jens Swaanen en Jens
de Houck zijn binnenkort ook jarig, dus ook
voor jullie alvast van harte gefeliciteerd!!
En wat een geluk hadden we deze week!
Juf Sophie kwam bij ons in de klas
voorlezen. Dit vonden we erg gezellig. We
hebben dan ook genoten van het mooie

verhaal. Daar moest natuurlijk ook op
getoost worden met een lekker cakeje
erbij. Dat smaakte heerlijk!
Binnenkort starten we met ons nieuw
project kleding. Dit doen we in
samenwerking met groep 1 en 2 van het
Molenbolwerk, Het Gabbertje en
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap. In het kader
van het VVE project.
Als afsluiting van ons project willen we
graag in week 8 een modeshow houden
waarbij alle vaders en moeders , opa’s en
oma’s van harte welkom zijn om te komen
kijken. De uitnodiging volgt nog!
Aangezien er tijdens onze projecten volop
geknutseld wordt kunnen wij altijd nog
grote tassen gebruiken om alles mee naar
huis te kunnen nemen. Mocht u thuis nog
zakken over hebben houden wij ons
aanbevolen.

antwoord weten, dan is het
geautomatiseerd). Bij sommige gaat het
vanzelf!
Om extra spelling (groep 4) te oefenen
maken we sinds kort gebruik van het
computerprogramma Bloon. Op een
simpele en vaak in spelletjesvorm oefenen
ze de spellingwoorden.
Afgelopen week hebben we in 1 keer de
analoge klok uitgelegd. Wat is een minuut,
hoe lang is dat ongeveer? Hoe gaan de
wijzers etc. Dat lijkt veel om al die
informatie in 1x te krijgen, maar voor
kinderen die leren vanuit het
totaaloverzicht is dit een goede manier.
Kinderen die op deze manier leren kunnen
nu stap voor stap terug redeneren. Dus nu
kunnen we opbouwen (groep 3 de hele
uren, groep 4 de halve en kwartieren).
Binnenkort doen we dat ook met de
digitale klok.

Nieuws uit groep 3 en 4!
Na de kerstvakantie heeft groep 3 kern 6
van Veilig Leren Lezen afgerond. Dat
betekent dat we alle letters hebben
geleerd! Dit sluiten we af met een
letterspeurtocht op het plein, deze week of
anders volgende week, afhankelijk wat het
weer doet. Hierna gaan we verder in kern
7. Daar leren we de hoofdletters lezen,
sch- en –ng klank, woorden als stoel en
zakmes. Veel oefenen met lezen blijft
belangrijk. Na afronding van kern 6 nemen
we de wintersignalering af. Een lettertoets
waarbij ze alle geleerde letters en klanken
moeten opnoemen en een leestoets. Ook
de Cito’s worden de komende week
gepland en afgenomen.
Groep 4 heeft afgelopen week de tafel van
4 geleerd. Nu nog laten beklijven. Dan
hebben ze de tafels 1 t/m 5 en 10 geleerd.
Nu is het blijven herhalen tot ze goed
geautomatiseerd zijn. Dus vraag geregeld
tussen door, plak ze op de trap, elke keer
sommend naar boven en weer terug! Het
vergt bij sommige kinderen tijd om ze
eigen te maken (binnen 4 seconden het

Over een klein maandje is het Bonte
Avond. We beginnen deze week met de
voorbereidingen voor de klassenact. Daar
hoort u later nog meer over!

Nieuws uit groep 5 en 6
Wist je dat….
-

het voorleesontbijt afgelopen
woensdag erg geslaagd was?
meester Evert voorgelezen heeft
uit ons voorleesboek: “De
verschrikkelijke steen” van Tosca
Menten.

-

-

-

-

-

-

-

voorlezen aan kinderen belangrijk
is? Zoals u al eerder heeft kunnen
lezen, prikkelt het de fantasie,
ontwikkelt het hun taalgevoel,
vergroot het hun woordenschat en
draagt het bij aan hun interactieve
vaardigheden.
het hun bovenal bezorgt heel veel
plezier bezorgt?
we 12 februari een schrijfster in de
klas op bezoek krijgen?
zij Victoria Farkas heet?
juf Dagmar naast maandag en
dinsdag voortaan ook op woensdag
stage komt lopen in groep 5 en 6?
er dan elke dag extra handjes zijn in
de klas?
wij daar heel blij mee zijn?
de kinderen na de kerstvakantie
weer allemaal een nieuwe plaats
hebben gekregen?
we deze week begonnen zijn met
de Cito-toetsen?
er de komende weken ook nog
citotoetsen afgenomen zullen
worden?
we het over het heelal hebben
gehad en de kinderen het
zonnestelsel hebben nagemaakt?

dat we op vrijdag soms voor de
lunch gaan gymmen i.p.v. erna
zodat we 's middags kleine
projectjes doen zoals het heelal.
dat juf Michelle er volgende week
niet is omdat zij met school is gaan
skiën in Italië.

-

-

-

-

dat we het bij verkeer hebben over
zichtbaarheid bij slecht weer en in
het donker en dat dit in deze
donkere maanden erg belangrijk is.
dat een squishy in groep 5 en 6 een
flubber heet omdat juf Karin de
naam maar niet kan
onthouden.
dat we boomwhackers
hebben aangeschaft
waarmee je heel leuk muziek
kunt maken.
dat we begonnen zijn met
oefenen voor de Bonte avond.

Nieuws uit groep 7 en 8
Winterwandeling Aardenburg
Dat er zo vlak in de buurt een leuke
wandeltocht is, die weer heel anders is dan
IJzendijke, wisten de meeste kinderen niet.
Daarom trokken we met de groep op
woensdagmorgen 19 december naar
Aardenburg. Vanaf de Markt eerst langs de
buitenrand via het schelpenpaadje naar de
skatebaan om halverwege bij juf Caroline
warme chocolademelk te drinken en
kerstkransjes te eten. Wat was het gezellig:
heel de groep in de zithoek en de
volwassenen aan de keukentafel! Na deze
welkome onderbreking ging de tocht
verder door het bos van de Elderschans,
waar we helaas niet de dure auto’s zagen
die de eigenaar van het kasteeltje daar
bezit. Vanuit het bos zijn we terug naar de
auto’s gelopen, want na bijna twee uur
wandelen waren er enkele kinderen toch
wel een beetje moe geworden.
We hebben erg genoten van deze
ontspannen ochtend, mede dankzij de hulp
en aanwezigheid van Christie, Patrick en
meester Niek!
Module Aangepaste Sporten

Op vrijdag 11 januari kreeg onze groep
bezoek van Linda Hulstein van Module
Aangepaste Sporten. Deze organisatie laat
de kinderen kennis maken met de
mogelijkheden van aangepast sporten. Hoe
gaaf is het om, bijvoorbeeld, vanuit een
rolstoel te sporten en te ontdekken wat er
juist allemaal wél kan?!
Tijdens de theorieles kregen de kinderen
uitleg over het leven met een handicap.
Hierbij kwamen thema’s als sport,
gezondheid, respect en integratie aan bod.
Daarnaast kregen de kinderen veel ruimte
om vragen te stellen. Linda vertelde hierbij
heel open over haar handicap.
Tijdens de gymles was het tijd voor het
praktijkgedeelte. Linda had een aanhanger
vol rolstoelen mee om de kinderen de
mogelijkheid te geven om te ervaren hoe
het is om te sporten met een handicap.
Door middel van een aantal spelletjes
leerden de kinderen hoe ze de rolstoel
konden gebruiken. De les werd afgesloten
met een wedstrijdjes rolstoelbasketbal. De
perfecte combinatie van plezier én een
waardevolle
ervaring! Op de
website van
onze school
staan foto’s van
deze gastles.

Chromebooks obs de schuttershoek
Hallo wij zijn Anne, Jort en Stan, wij gaan
een verslag maken over Chromebooks die

we in groep 7/8 gebruiken. Chromebooks
zijn superhandig je kunt er veel mee leren.
Het zijn laptops met touche screen. Ze
werken supersnel! Op de eind van de les
kan je zien hoeveel procent je hebt
gehaald. Onder de 80 is een onvoldoende.
Je kunt het altijd nog opnieuw maken per
opgave. Zo kan je leren van fouten. Het is
wel jammer dat ze zo streng zijn maar dan
kan je juist meer leren. We hebben er al
heel veel plezier mee gehad. Als we klaar
zijn en onze les is voldoende mogen we
een paar extra opdrachten maken, en als
wie die goed hebben gemaakt mogen we
een mini-spel spelen. Je kan leuk leren met
de Chromebooks! Dit was ons verslag!

