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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hier volgt het vijfde schoolbericht in dit
schooljaar, nr. 5.

We zijn nog op zoek naar mensen die het
leuk vinden om deze dag vanaf 16.30 te
helpen bij de spelletjes, de sponsorloop of
bij de verkoop van hapjes en drankjes. U
kunt zich opgeven bij juf Nanet.

Schuttershoekdag 2019
Schoolreis
Op vrijdag 24 mei organiseren wij de
allereerste Schuttershoekdag! Wij nodigen
alle kinderen, ouders en verzorgers, ooms
en tantes, opa’s en oma’s, buren en
bekenden uit om op deze dag tussen 17
uur en 20 uur onze school te bezoeken.
We zullen om 17.30 uur een sponsorloop
houden en op het plein zullen
verschillende feestelijke activiteiten
worden georganiseerd.
Zo is er een springkussen, zijn er spelletjes,
kun je een stoere “tattoo” laten zetten en
kun je geschminkt worden. Er zal een
enveloppekraam zijn waar u mooie prijzen
kunt winnen. Verder is er de gelegenheid
tot het nuttigen van door de kinderen
gemaakte hapjes, hamburgers en een
drankje. Ook zullen er zelfgemaakte
werkjes verkocht worden.
De knutselwerkjes en de hapjes zullen
overdag samen met de kinderen
voorbereid worden. We hopen er een feest
van te maken.

De schoolreizen komen er weer aan. Op
dinsdag 21 mei gaat groep 1-2 naar
Provinciaal domein Puyenbroeck. Het
vervoer zal met auto’s plaatsvinden.
Op donderdag 13 juni gaan groep 3 t/m 8
naar Plopsaland te België. Het vervoer gaat
per luxe touringcar. Nadere info over
vertrek en wat je zoal kunt meenemen
volgt in de week vooraf.

Schoolreisbijdrage groep 3 t/m 8
Zoals elk jaar is er aan de schoolreis een
bijdrage verbonden ( zie schoolgids ). Dit
geldt dit jaar voor de groepen 3 t/m 8. De
ouders/kinderen kunnen dit bedrag
meenemen naar school.
Voor de groepen 3 t/m 8 vragen we een
bijdrage 17,50 per kind.
Op woensdagochtend 5 juni (8.25u.8.45u.) en op vrijdagochtend 7 juni (
8.40u.-9.00u. ) is de penningmeester (

Angelique, mamma van Lynn ) van de
ActiviteitenCommissie ( AC ) op school
aanwezig om de bijdrage in ontvangst te
nemen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze data
in uw agenda te zetten, zodat alle
schoolreisbijdragen in diezelfde week
geregeld zijn.

Schoolfotograaf
Op woensdagochtend 29 mei komt de
schoolfotograaf op school. De fotograaf
maakt de foto’s tussen 8.30 en 12.00 uur.
Broertjes/zusjes foto’s, waarbij één of
meerdere broertjes/zusjes nog niet op
school zitten of al van school af zijn,
vinden plaats tussen 8.30 en 9.00 uur.
Klassenfoto’s, individuele foto’s en
broertjes/zusjes die allen op school zitten
worden gefotografeerd tussen 9.00 en
12.00 uur.

Avondvierdaagse
Dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni vindt de
16e wandel avond 4-daagse van IJzendijke
plaats. De kinderen hebben inmiddels het
inschrijfformulier mee naar huis gekregen.
Het inschrijfformulier kan samen met het
verschuldigde bedrag ingeleverd worden
op school.

Vakantierooster 2019 - 2020
In de bijlage is het vakantierooster voor
het schooljaar 2019 – 2020 nogmaals
bijgevoegd. Wij vragen u de data goed in
uw agenda te noteren.
Het jaaractiviteitenoverzicht van het
nieuwe schooljaar krijgt u zoals gewend
weer begin volgend schooljaar van ons
mee.

Activiteiten en vrije dagen
Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten en vrije dagen voor de
komende periode.
Activiteiten:
 Dinsdag 21 mei
Uitstapje kleuters
 Vrijdag 24 mei
Schuttershoekdag
17 uur tot 20 uur
 Woensdag 29 mei
Schoolfotograaf
 Donderdag 13 juni
Schoolreis 3 t/m 8
 Woensdag 26 juni
Oudergesprekken kleuters
 Woensdag 26 juni
Rapport groep 3 t/m 8
 Maandag 1 juli
Rapportgesprek 3 t/m 8
(op verzoek)
 Woensdag 3 juli
Afscheid groep 8
 Donderdag 4 juli
Viering einde schooljaar

Vrije dagen
 Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Vrij i.v.m. Hemelvaart
 Maandag 10 en dinsdag 11 juni
Vrij i.v.m. Pinksteren
 Vrijdag 21 juni
Vrij i.v.m. studiedag
 Vrijdag 5 juli
Groep 1 t/m 4 en 8 vrij
Groep 5 t/m 7 middag vrij
 8 juli t/m 16 augustus
Zomervakantie

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 dat het vakantie was hebben we met
de kinderen nog een paar leuke dingen
gedaan. We zijn met de kinderen naar de
lammetjes gaan kijken. Dit was voor hun
een hele ervaring. Na eerst alleen achter
het hek te kijken en wat kennis te maken,
mochten ze al snel de eerste lammetjes op
schoot nemen en knuffelen. Daarna
hadden de lammetjes honger en mochten
ze flesjes melk geven aan de lammetjes.
Dit vonden ze super om te doen. Iedereen
heeft dan ook ontzettend genoten van
deze ochtend die natuurlijk werd
afgesloten met beschuit met muisjes.
Ook tijdens de paastocht was het weer
gezellig. Een rondje lopen waarbij we van
alles hebben gezien, geroken, geproefd,
gevoeld en spelletjes mochten doen. Als
afsluiting van deze ochtend in de klas nog
een vrolijk paasmandje geknutseld. Toen
kon Pasen bijna beginnen. Want natuurlijk
hebben ze ook nog genoten van de
jaarlijkse eierzoekwedstrijd en de lunch
daarna.

Nu zijn we gestart met een nieuw project
over sprookjes. En genieten daar volop
van. Prins of prinses zijn en wonen in een
kasteel spreekt toch tot de verbeelding. Ze
kunnen zich dan ook goed uitleven in onze
zelf gebouwde “sprookjeshut”. Hier
kunnen ze hun eigen sprookjes uitspelen.
Daarnaast zijn we begonnen met “Leesdas
Lettervos”. Dit is een school tv programma
dat gericht is op het voorbereidend lezen.
Het bereid de kinderen uit groep 2 alvast
voor op wat in groep 3 komen gaat. Ze
zullen elke week een aflevering zien,
waarbij ze steeds een nieuwe letter
(woord) aangeboden krijgen. Afgelopen
week hebben ze de eerste aflevering
gezien. Het eerste woord was ik
Onze Tyn was in de vakantie jarig en is 6
jaar geworden, dus alsnog van harte
gefeliciteerd! En over een paar dagen is
Caralisa ook alweer 5 ook voor jou alvast
van harte gefeliciteerd!
Dan hebben we binnenkort ook onze
schoolreis gepland staan. Zoals eerder
vermeld is de datum wat naar voren
gehaald en zullen we dan ook dinsdag 21
mei naar Puyenbroeck in Wachtebeke
gaan. Meer informatie volgt binnenkort.
Hopelijk allemaal tot vrijdag 24 mei op
onze eerste Schuttershoekdag!

Nieuws uit groep 3 en 4
Algemeen
We gaan alweer de laatste periode in van
dit schooljaar! Voor groep 3 betekent dit
weer veel leeskilometers maken. We zijn
gestart met kern 11. Ook thuis veel lezen
blijft belangrijk, zodat het leesproces goed
op gang komt en blijft. Met rekenen
proberen we goed aan de basis te werken.
Hier ook ouderwets veel rekenkilometers
maken. We starten de rekenles dan ook
met 10 minuten zoveel mogelijk sommen
te maken. Met rekenen zijn we gestart in
het laatste blok. Dit betekent de getallen

tot 100 in vorm van geld rekenen en de
kralenketting.
In groep 4 is het met momenten zwoegen.
Keersommen zijn geautomatiseerd als je in
1 minuut veel keersommen kan maken.
Dat je het antwoord binnen 3 tellen weet.
We maken dus veel tempotoetsen. En dan
proberen we elke dag wat beter en sneller
te worden ten opzichte van de dag ervoor.
Van sommen over het tiental worden ze
ook niet altijd blij. Goed je getallenlijn
gebruiken en dan gaat het vanzelf beter!
Gelukkig doen we ook leuke dingen !
Spelling wordt ook was lastiger met die
soms ingewikkelde spellingregels! En wist
je dat groep 4 leuke verhalen kan
schrijven? Deze stelopdrachten vinden ze
leuk om te doen. Eerst in het schrift,
daarna werken ze het uit op de computer,
uitprinten, leuke tekening erbij! Talentvolle
verhalenschrijvers/illustrators zitten er in
groep 4!
Cursus:
Op dinsdag 14 mei zijn wij juffen op cursus.
We gaan in België de cursus deel 1 en 2
van ontwikkelingslab volgen: het belang
van beweging voor ontwikkeling van de
hersenen.
In de voormiddag gaan we de ontwikkeling
van kinderen in kaart brengen.
Wat zijn belangrijke vaardigheden die ze
dienen te ontwikkelen, hoe kunnen we
daarbij helpen...
Hoe kunnen we observeren of ze geen
belangrijke stappen overslaan...
Deze en nog veel meer belangrijke weetjes
komen aan bod in de voormiddag.
In de namiddag gaan we praktisch aan de
slag.
Er worden tientallen spelvormen
aangeboden die de deelnemers kunnen
ontdekken en uitproberen.
We zijn benieuwd!
Gastlessen van cultuurmenu’s

1. Raar is leuk - Dat wordt feest!
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!

De rest van de foto’s staan op onze
website: www.obsdeschuttershoek.nl
2. Kunst in de klas met KULT, wat een
feest!

Lenen en delen is heel erg hip. Waarom
zou je iets willen bezitten als je ergens met
veel meer mensen plezier van kunt
hebben?
Kunst kost best veel geld om te kopen.
Maar kunst kan je ook lenen.
In deze workshop gaan jullie samen met
Bianca Runge van KULT aan de slag met
het beschouwen van kunst.
Wat is kunst eigenlijk? Waarom is het zo
duur? Je ziet elke dag plaatjes, maar wat
maakt iets een kunstwerk? Zou jij een
kunstenaar willen zijn?
En het belangrijkst; welk kunstwerk zouden
jullie in de klas willen lenen?
Samen met Bianca mag de klas een
kunstwerk uitzoeken van de kunstuitleen
(dit gebeurt in de klas, Bianca neemt
kunstwerken mee de eerste gastles). Na 2
weken komt Bianca het kunstwerk ophalen
en hoort zij graag wat jullie ervan vonden?
We eindigden de les met maken van een
eigen broche!

experimenteren met allerlei materialen om
daar beweging in te brengen. Zo werd er een
molentje gemaakt van rietjes, met zelf
gemaakte zandmachientjes werden
schilderijen gemaakt en er werden
bewegende dierenfoto´s gemaakt. Ook met
knex en dominoblokjes werd veel beweging
veroorzaakt. De kinderen experimenteerden
er op los en ontdekten zo een hele andere
kant van kunst.

Een strandmonster van Theo Janssen

Amfibieënexcursie
Op woensdag 22 mei 2019 gaan we weer op
natuurexcursie! Bij ’t Molentje in IJzendijke,
op de boerderij van de familie Quist, gaan we
een veldonderzoek houden naar amfibieën
en het leven rond en in een oude drinkput.

.

Nieuws uit groep 5 en 6
Kinderkunstweek
Het thema van de kinderkunstweek was dit
jaar ´Beweging´! In groep 5 en 6 zijn we
aan de slag gegaan rond de kunstenaars Theo
Janssen en Zoro Feighl. Twee kunstenaars die
in hun kunst op zoek gaan naar uitingen van
beweging. De kinderen mochten zelf

Om half 10 hebben we afgesproken met de
gids van Natuur en Zo. We gaan op de fiets en
vertrekken om 9u op school. We zijn rond 12
uur weer terug. Het is verstandig om laarzen
en oude, makkelijke kleding aan te doen.
Denkt u eraan om uw kind achteraf te
controleren op teken! Op internet kunt u hier
informatie over vinden.
Slag om de Schelde

De kinderen van groep 5 en 6 van zowel de
Schuttershoek als het Molenbolwerk doen
mee aan een project t.b.v. De Stichting
IJzendijke Bevrijd in samenwerking met
Museum Het Bolwerk.
Eerst vindt er een bezoek aan het museum
plaats op maandag 20 mei en vervolgens op
maandag 27 mei een verwerkingsles. Deze
gastles zal worden gegeven door Anne Nobels
óf Yolenta Becude.
De groepen zullen bij het bezoek aan het
museum en de gastles opgesplitst worden.
Museumbezoek maandag 20 mei groep 5:

9.00-10.00u en groep 6: 10.30-11.30u
Gastles maandag 27 mei groep 5: 10.3012.00 en groep 6: 13.00-14.30u
Ook is het de bedoeling dat we in de klas
nog een activiteit doen rondom het
project.
De gemaakte werken zullen worden
tentoongesteld in het museum gedurende
de rest van het museumjaar.

Nieuws uit groep 7 & 8
Voor groep 8 zit de basisschooltijd er bijna
op. Alle leerlingen van groep 8 hebben een
klein stukje geschreven over hun
ervaringen op onze school.
Wij wensen Anne, Nick, Marissa, MillaRose, Stan, Marjan, Jort, Daisy en Samuel
namens het hele team van de
Schuttershoek heel veel succes en plezier
op de middelbare school.
Hallo ik ben Anne(nas) en ik ga het hebben
over mijn school jaren van Obs de
Schuttershoek.
Ten eerste heb ik er veel geleerd op een
leuke manier. (Dat wel logisch is denk ik). Ik
heb er veel plezier gemaakt en genoten
van de grappige juffen en meesters. Ik ben
ook wel blij met mijn klasje, we kunnen

veel lachen samen. En dat maakte mijn
schooljaren op deze school het leukst. En
we konden altijd terecht bij de juffen als
het nodig was. Ik zou er zo nog een paar
jaartjes willen zitten!
Nou dit was mijn kort verhaaltje over hoe
ik het vond op deze school.
Hoi ik ben Stan en ik zit vanaf groep twee
op Obs de Schuttershoek.
Ik vond de schoolreisjes van de school
altijd heel leuk. Omdat je met vrienden en
leuke juffen gezellig door het park aan het
lopen was. Het leukste schoolreisje vond ik
in Plopsaland. Want dan gingen we met
veel vrienden in het huis Anubis en nog in
andere achtbanen. Maar jammer genoeg
gaan we ook weer naar huis; alleen in de
bus zitten is ook leuk met vrienden.
Dit was mijn verhaaltje ik zou nog wel bij
de juffen willen blijven!

Hoi ik ben Marjan en zit al 8 jaar op obs de
Schuttershoek.
Ik heb wel bijna altijd mee gedaan aan
acties op school (behalve damtoernooi).
Het leukste van al die dingen vind ik:
Nr 1. Miniroparun
Nr 2. Schoolreis Plopsaland (waar we dit
jaar weer naartoe gaan!)
Nr 3. Schoolvoetbal daar heb ik 2 keer aan
meegedaan de ene keer was met gemengd
team de andere keer meisjes team (Ik vond
het allebei even leuk.)
Eigenlijk heb ik nog veel meer andere leuke
uitstapjes gedaan met de school!
Ik heb een HEEL leuke schooltijd hier
gehad en ga de juffen erg missen.
Hoi ik ben Nick. Ik woon in
Waterlandkerkje en ik ben op deze school
gegaan omdat mijn ouders dit een leuke
school vonden. Ik vind dat ik een erg leuke
klas heb. En ik zit ook in de klas met
vrienden waarmee ik grapjes kan maken. Ik

vind het ook altijd leuk om te voetballen in
de pauzes. En ik vind het ook altijd leuk om
op schoolreis te gaan met vrienden. Dan
vind ik het ook altijd leuk om met zijn allen
in een achtbaan te gaan. De leukste vakken
op deze school vond ik rekenen en gym. En
ik vond het altijd leuk op deze school. En ik
vond de juffen in 7-8 het leukst want daar
kon je vaak grapjes meemaken.

Hoi ik ben Marissa, en ik zit in groep 8 van
obs De Schuttershoek. Het is een leuke klas
en er zijn leuke juffen. Ik vind op school de
leukste vakken: handvaardigheid en gym.
De mindere vakken vind ik: rekenen en
spelling. Later wil ik ook juf worden. Ik vind
de schoolreisjes ook leuk, met zijn allen in
de achtbanen. De uitjes waren ook leuk,
bijv. een museum. Ik vond het
schoolvoetbal ook leuk. Ik vond 7/8 de
leukste jaren op de basisschool.

Hoi ik ben Milla-Rose, Ik vond Obs de
Schuttershoek een heel erg leuke school. Ik
heb er heel erg leuke jaren beleefd. Ik vond
spelling altijd erg leuk en geschiedenis.
Topo was ook heel erg leuk; alleen rekenen
vond ik niet zo leuk. Ik vond de gymlessen
van juf Reina altijd erg leuk, vooral toen we
op die hele grote schommelende mat
mochten lopen. Ook schoolreisjes waren
erg gezellig met de hele groep. De leukste
vond ik van vorig jaar, want toen ben ik
eindelijk eens in de Boomerang geweest. Ik
herinner me ook nog mijn eerste
schoolreisje, toen ging ik samen met
Marissa in de kevertjes in Bobbejaanland,
dat vond heel erg leuk daarom zijn we er
ook best wel vaak in geweest. Ik vond alle
klassen wel heel erg leuk, maar groep 7/8
was toch wel de allerleukste groep. Ik ga

iedereen heel erg missen, gelukkig hebben
we nog eventjes te gaan.

Ik ben Jort. Ik vond het school reisje in
bellewaarde en Plopsaland het leukst want
daar heb je snelle attracties en atracties
die over de kop gaan en de sweefmolen
vind ik ook altijd leuk het grappigst vond ik
in Plopsaland toen we in het huis Anubis
gingen de eerste keer verwachte ik niet dat
ik zo werd opeens zo snel gingen en de
boomerang vond ik Bellewaarde het leukst
omdat die zes keer overkop ging we zijn er
toen zes keer in geweest dat vond ik het
leukst.

Ik ben Daisy. Ik vond de schooljaren
geweldig leuke en grappige leeraren. De
vakken hier op school zijn wel leuk maar de
vakken die ik niet leuk vind zijn: rekenen,
taal en spelling. De schoolreisjes waren ook
leuk. Ik ben blij met de klas en de juffen.
Als er iets is kan je altijd bij hun terecht. En
k ga de juffen heel erg missen als ik op het
middelbaar zit.

Ik ben Samuel, ik vond het een heel leuk
schooljaar. In de pauze ben ik vaak aan het
voetballen. Toen ik hier op school kwam
ving iedereen me op dat was wel aardig.
De vakken vond ik ook wel leuk, maar het
allerleukste vak toch wel gym. De leraren
waren ook aardig. De schoolreisjes waren
wel grappig. Ik ga deze school wel missen.

