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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hier volgt het vierde schoolbericht in dit
schooljaar, nr. 4.

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)

KinderKunstWeek

Schoolvoetbal

Van 20 t/m 31 maart zal onze school weer
deelnemen aan de KinderKunstWeek. Het
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”. We zullen met de groepen 3 t/m 8
een bezoek brengen aan Toonbeeld in
Terneuzen. We zijn nog op zoek
ouder(s)/verzorger(s) die kunnen rijden
naar Terneuzen. In de klassen zal ook
gewerkt worden rondom het thema.

Ook dit jaar zal SV Oostburg het
schoolvoetbaltoernooi weer gaan
organiseren. Het schoolvoetbaltoernooi zal
gehouden worden op woensdagmiddag 3
april (uitwijkdatum 10 april). De
Schuttershoek speelt dit jaar mee met een
jongens en een meiden team. Het toernooi
vindt plaats op de gemeentelijke
sportvelden in Oostburg. Supporters zijn
natuurlijk van harte welkom!

Mad Science

De Koningsspelen worden dit jaar op
vrijdag 12 april gehouden. De
Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief
en sportief Oranjefeest voor alle
basisschoolleerlingen en hebben het doel
te laten zien dat samen actief bewegen
belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.
Onze school zal deze dag openen met een
koningsontbijt. Alle kinderen mogen deze
ochtend op school ontbijten.

Er is ontzettend enthousiast gereageerd op
het aanbod van de lessen van Mad
Science. Er hebben zich veel kinderen
ingeschreven. De cursus zal plaatsvinden
op de volgende momenten:
Data van de cursus:
Dag 1  donderdag 21-03-2019

Koningsspelen

Daarna zullen de groepen 1 t/m 4 een
spellencircuit gaan doen. De groepen 5 t/m
8 zullen een fietstocht gaan maken. De
schooltijden blijven deze dag ongewijzigd.
We zijn nog op zoek naar
ouder(s)/verzorger(s) die deze
vrijdagochtend 12 april zouden willen
komen helpen bij het ontbijt en bij het
begeleiden van de spelletjes en de
fietstocht. Opgeven kan bij juf Nanet
(graag uiterlijk 5 april).

en tantes, opa’s en oma’s, buren en
bekenden uit om op deze dag tussen 18
uur en 20 uur onze school te bezoeken.
We zullen een sponsorloop houden en op
het plein zullen verschillende feestelijke
activiteiten worden georganiseerd. Deze
zullen overdag samen met de kinderen
voorbereid worden. We hopen er een feest
van te maken. Zet de datum dus vast in de
agenda! Meer informatie volgt t.z.t.

Activiteiten en vrije dagen
Paastochten en paaslunch
Op woensdag 17 april is het paastocht voor
groep 1 en 2. Op donderdag 18 april is het
paastocht voor de groepen 3 t/m 8.
Donderdag tussen de middag verzorgen
we voor alle kinderen een paaslunch. Alle
kinderen eten deze middag dus op school
en voor de lunch wordt gezorgd. Op
donderdag gaan we ook weer traditioneel
eieren zoeken op het veldje. De kleuters
gaan dan ook mee. Let op! Alle kinderen
zijn donderdag 18 april om 14 uur uit en
vrijdag 19 april vrij (goede vrijdag)!

Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april
2019 is voor groep 8 de landelijke
Eindtoets ingepland. De kinderen op onze
school maken de IEP-eindtoets. Kijk voor
meer informatie over de eindtoets bij
“nieuws uit groep 7 & 8”. Ook op de
website https://www.toets.nl/voorouders
kunt u informatie vinden over deze toets.

Aankondiging Schuttershoekdag
Op vrijdag 24 mei organiseren wij de
allereerste Schuttershoekdag! Wij nodigen
alle kinderen, ouders en verzorgers, ooms

Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten en vrije dagen voor de
komende periode.
Activiteiten:
 20 t/m 31 maart
KinderKunstWeek
 Woensdag 3 april
Schoolvoetbaltoernooi
 Vrijdag 12 april
Koningsspelen
 Dinsdag en woensdag
16 en 17 april
Eindtoets groep 7/8
 Woensdag 17 april
Paastocht groep 1 en 2
 Donderdag 18 april
Paastocht groep 3 t/m 8, eieren
zoeken & paaslunch
 Vrijdag 24 mei
Schuttershoekdag
Vrije dagen
 Vrijdag 27 maart
Studiedag kleuterjuffen (groep 1 en
2 vrij)
 19 april
Goede vrijdag
 22 april t/m 3 mei
Meivakantie

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
Voor de vakantie hebben we hard gewerkt
aan ons project kleding. Dit hebben we
feestelijk afgesloten met een geslaagde
modeshow voor onze opa’s, oma’s, papa’s
en mama’s. De kinderen hebben het super
gedaan. Het waren net echte mannequins!
De kinderen hebben heel veel geleerd over
allerlei kledingstukken, maar ook over hoe
je nu kleding maakt.
De opa’s en oma’s mochten deze ochtend
wat langer blijven. Zij hebben nog heerlijk
met de kleinkinderen kunnen spelen in de
klas. En daar heeft iedereen van genoten.
In die zelfde weken moest er ook heel hard
geoefend worden voor de Bonte avond. En
ook die was heel geslaagd. Het was een
echt dierenfeest.
En omdat we van al dat verkleden geen
genoeg konden krijgen hebben we de
vrijdagochtend voor de vakantie ons nog
een keer verkleed, maar nu lekker gek!
Voor de carnaval. We hebben samen met
groep 3 en 4 weer eerst een modeshow
gedaan en daarna spelletjes gespeeld,
waarbij spekhappen wel favoriet was!

Nu zijn we begonnen aan het thema “Fiet
wil rennen”. Dit sluit aan bij de Kinder
kunst week gisteren officieel start ging. Dit
gaat over energieke kunst.
Tussendoor bieden we de kleuters ook
letters aan die horen bij het thema. Voor
de vakantie ging het bijvoorbeeld over de
“b” van bever. En nu staat de “k” van kunst
centraal. Kijk maar eens op het raam in de
klas naar de andere letters die al eerder
aan bod kwamen.
Woensdag 27 maart is groep 1 en 2 vrij
vanwege een Escalda studiedag.

Nieuws uit groep 3 en 4
Kern 9
Na de voorjaarsvakantie is groep 3 gestart
met kern 9. Het thema is “hé, hoe kan dat?
( Techniek) We leren nu woorden als strik
en korst lezen. Aai-ooi en –oei woorden.
Daarnaast proberen we op verschillende
manieren leeskilometers te maken. Hoe
meer we lezen, hoe beter het gaat!
We sluiten het thema af met een
proefjes/techniekmiddag voor beide
groepen.
Groep 4 heeft bij taal geleerd hoe je een
vraagzin kan herkennen en dit kan
omzetten naar een vertelzin of net
andersom. Wat zijn zelfstandige
naamwoorden? Het alfabet en
tegenstellingen!

Boekpromotie
Vorige week zijn we begonnen met de
“boekpromotie”. De kinderen van groep 4
proberen de kinderen van de klas te
motiveren voor het lezen van hun boek
door leuke plaatjes te laten zien, een
samenvatting te geven en een spannend,
grappig, zielig of avontuurlijk stukje uit hun
boek voor te lezen. Bruce heeft met “Joris
en de geheimzinnige toverdrank” van
Roald Dahl iedereen enthousiast gemaakt.
Hopelijk neemt hij het boek nog eens mee
naar school, want we willen zo graag
weten hoe het afloopt. Kun je niet meer
wachten, dan gauw naar de bibliotheek!
Rekenen
Er is nu veel aandacht voor
rekenkilometers. Hoeveel sommen kan je
in een minuut maken? Zowel met
keersommen als met sommen tot 10 in
groep 3. Dit oefenen we regelmatig en
worden dan steeds beter en sneller!
Verliefde harten ( welke getallen maken
samen 10) oefenen we regelmatig door
een simpel tikspel. Je krijgt een sticker met
een getal, ben je af, ga aan de kant staan.
Is er nog iemand af en vorm je samen 10?
Dan mag je weer mee doen. Op het plein
bij bewegend leren of in de gymzaal als
opwarmer.
Cultuurmenu
Donderdag 27 maart is de eerste les vanuit
het cultuurmenu: “Raar maar waar! ”
Aan de hand van het liedje ‘Raar is Leuk’
van het Klein Orkest (cd ‘Roltrap naar de
maan’) ga je met elkaar in gesprek. Wat
hebben we gehoord? Wat is raar? Wat is
gewoon?
Gewoon doen. Wat is dat eigenlijk? ‘Ga
eens gewoon op je stoel zitten’, ‘loop eens
gewoon’, je vinger opsteken als je een
vraag hebt, in de rij naar de gymles, je jas
aan de kapstok en je stoel op 4 poten. We

weten het allemaal, maar waarom doen
we dat eigenlijk?
Met Elleke, Corine en elkaar bespreek je
wat raar is en wat gewoon. Dat kan zomaar
verschillend zijn per persoon, per plek of
per land. In de speeltuin zou het heel raar
zijn als je daar stil op een bankje gaat zitten
en je vinger op steekt als je iets wil zeggen.
Aan de hand van verschillende

speloefeningen komt de groep in de goede
vibe (afhankelijk van de groepsdynamiek
wordt gewerkt aan losser en actiever te
maken of juist meer te laten focussen (of
een combinatie hiervan).
Daarna gaan de kinderen met
Elleke/Corine scènes maken en spelen
waarin er steeds een herkenbare situatie
met veel gewoontes verandert in iets
raars, iets leukers. Raar met de nadruk op
leuk, het moet immers leuk zijn voor
allemaal. Zo bouw je samen een feestje!
Er wordt toegewerkt naar een
presentatievorm in video/foto.

Nieuws uit groep 5 en 6
Schrijfster in de klas
Dinsdag 12 februari kregen we bezoek in onze
klas van schrijfster Victoria Farkas.
http://www.victoriafarkas.nl
Ze vertelde ons hoe ze schrijfster geworden
was en liet ons nadenken welke ingrediënten
er nodig zijn om een goed verhaal te schrijven.
Daarna kregen we de opdracht om een stukje
vervolg te schrijven a.d.h.v. een beginzin.

De tweede opdracht leek op de eerste, maar
nu probeerden we het vervolg nog
interessanter te maken voor de lezer. Dit
deden we door er een ‘probleem’ aan toe te
voegen.
Als afsluiting stelden we nog wat vragen en
helaas moest Victoria toen alweer afscheid van
ons nemen.

Nieuwe leerling
We heten Levy van harte welkom in onze klas.
Levy zit in groep 5 en verhuist binnenkort naar
IJzendijke. We hopen dat hij zich gauw thuis
voelt bij ons en een fijne schooltijd mag
hebben op De Schuttershoek!
Cultuureducatie
Dinsdag 26 maart staat er een waanzinnig leuk
uitstapje op de planning. Iets met een
boomhut en 13 verdiepingen… !!!
Belangrijk: De kinderen die thuis eten tussen
de middag verwachten we om 12.50u op het
17 Oktoberplein.
We vertrekken nl.
om 12.55u per bus
vanaf de
brandweerkazerne
richting het
Scheldetheater in
Terneuzen. We
verwachten tegen
15.15u weer terug
op school te zijn.

Nieuws uit groep 7 & 8
Nieuwe leerling
Ook in groep 7 hebben we een nieuwe leerling,
namelijk de broer van Levy. We heten Wesley
van harte welkom in onze klas en hopen dat hij
zich natuurlijk ook gauw thuis voelt bij ons en

een fijne schooltijd mag hebben op De
Schuttershoek!
Pannenkoeken!!!
We rollen van de ene
activiteit in de andere!
Dinsdag 26 maart gaan we
lekker pannenkoeken bakken
voor de bewoners van
Zorgcentrum Emmaus. Dit in
het kader van de nationale pannenkoekendag.
We hopen op een smakelijke middag en willen
alvast de medewerksters van Emmaus
bedanken voor deze uitnodiging!

Verbeke Foundation
Vrijdag 29 maart zullen we in het kader van
de KinderKunstWeek een bezoek brengen
aan de Verbeke Foundation. Met zijn meer
dan twintigduizend m² overdekte ruimtes
(heringerichte industriële loodsen en
glazen serres) op een terrein van 12 ha, is
de Verbeke Foundation de grootste en
spectaculairste privé kunstsite in België.
We zullen het museum bezoeken en we
krijgen een workshop aangeboden. We
zullen met een bus worden opgehaald en
weer terug naar school worden gebracht.

Iep eindtoets
Dinsdag 16 en
woensdag 17 april
2018 is voor groep 8 de
landelijke Eindtoets
ingepland. De eindtoets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen
aan het einde van groep 8. Op onze school
nemen we de IEP-eindtoets af. De IEP
Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de
eindtoets kan maken. Er wordt niet vooraf
geselecteerd op niveau. Uiteraard lopen de
opgaven in de IEP Eindtoets wel op in

moeilijkheidsgraad. Het begint met
gemakkelijke opgaven en eindigt met
moeilijkere opgaven. Zo krijgt iedere leerling
de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook
open vragen gebruikt. Deze manier van vragen,
waar de leerling zelf het antwoord mag
invullen, verhoogt de validiteit van de toets. De
IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee
ochtenden. Voorafgaand aan de eindtoets
zullen we met de kinderen de oefenversie
maken, zodat kinderen weten wat ze te
wachten staat en kunnen inschatten welk
niveau er op de eindtoets wordt gevraagd.
Voorbeeldopgave:

