
 
 

 Datum: 9 april 2021, Nr. 20 

 

      Zaterdag 10 april – Dylan Waas 
                                                             Zondag 11 april – Sophie Rietdijk 
            Woensdag 14 april – Bram van 't Hof 
            Maandag 19 april – Fleur Vielvoije 
            Vrijdag 23 april – Yfke Driessen 

Opening Schooltuin 

Gisteren heeft provinciaal gedeputeerde Jo-Annes de Bat het moestuinseizoen en onze schooltuin 
geopend. Onze leerlingen Yfke, Jaimy, David en Yasmine gaven de heer de Bat een rondleiding. Yfke 
legde hem uit wat biodiversiteit nu eigenlijk inhoudt. Yasmine vertelde over de activiteiten waarmee 
we de komende periode in de groepen aan de slag gaan. Jaimy gaf uitleg over de zeespiegelstijging, 
die onvermijdelijk lijkt te zijn als we niet anders met ons milieu omgaan. David informeerde de 
gedeputeerde uitgebreid over alle werkzaamheden bij de totstandkoming van onze schooltuin. Er 
werden 3 fruitboompjes en een aantal tomatenplanten geplant en er werden ook rode bietjes 
gezaaid. De heer de Bat verraste alle kinderen van de school met een zaaipakketje (een 
bijenmengsel). Ook kreeg de school nog een prachtige materialenkist die we uitstekend bij ons 
project kunnen gebruiken. Zie ook: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/jaimy-11-vindt-
moestuinieren-leuk-en-lekker-maar-het-liefste-eet-ik-hertenbiefstuk-met-gebakken-champignons-
br~a43cf606/  
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Dank voor alle hulp 

We willen iedereen die ons heeft geholpen bij de realisatie van onze 
schooltuin hartelijk bedanken voor alle hulp. Het is een grote klus 
geweest, maar het resultaat mag er zijn. Ook dank aan onze 
sponsoren. Het Kikkertje in Dreischor leverde gratis vijverfolie 
waarmee de bakken aan de binnenkant zijn bekleed. Lankor bracht 
ons gratis houtsnippers. De Zuidhoek in Zierikzee leverde gratis 
worteldoek en nam de vervoerskosten van de 9 m3 grond voor zijn 
rekening. De Hillegomse houthandel in Zierikzee leverde hout en schroeven tegen inkoopsprijzen. De 
houtzagerij in Dreischor zaagde voor ons alle houten hoekprofielen op maat. Zeelandia leverde een 
1000 liter “regenton”, waarmee we regenwater willen opvangen voor onze schooltuin.  
Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie sponsoring!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag  13-04  Buitenlesdag 
Dinsdag  20-04  IEP-eindtoets groep 8 
Woensdag 21-04  IEP-eindtoets groep 8 
Vrijdag  23-04  Koningsspelen / sponsorloop 
Vrijdag    23-04  Nieuwe Kletskop 
Vrijdag  23-04  Start meivakantie (ma 26 april t/m vr 7 mei) 
 

 

 



 
 

Koningsspelen 

 
Op vrijdag 23 april houden we met onze school 

koningsspelen. In de 3 combinatiegroepen zullen we dan 

langs 3 verschillende activiteiten gaan.  

Eén ervan is een sponsorloop. De kinderen zullen hier aan 

het begin van volgende week een brief met de benodigde 

informatie over meekrijgen. Het is niet de bedoeling dat de 

kinderen bij willekeurige mensen langs de deur gaan, maar 

gebruik maken van de directe omgeving van het gezin. 

Door de maatregelen die gelden omtrent corona is het jammer genoeg ook niet mogelijk om als 

ouders bij de activiteiten te komen kijken.   

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Hier wordt door de Ouderraad 

voor gezorgd.  

En 's middags zijn we allemaal vrij om aan de meivakantie te gaan beginnen.  

Meester- en juffenfeest 

 

Woensdag 12 mei vieren we de gezamenlijke 

verjaardagen van de meesters en de juffen. Natuurlijk 

zorgt het team op deze dag voor een gezellig 

programma en wat lekkers. U zult als ouder door 

enkele leden van de Ouderraad benaderd worden 

over dit feestje. 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Schooltuin 
Ook wij mogen een aantal bakken in de schooltuin gaan verzorgen. In de klas zijn we al bonenplantjes 

aan het kweken. Super leuk om de boon te zien ontkiemen en te verzorgen. De plantjes komen al 

helemaal boven het potje uit! We zullen nog meer gaan zaaien in de klas, zodat we daarna de kleine 

plantjes in onze bakken kunnen gaan zetten. We hebben alvast mooie naambordjes voor in de 

schooltuin gemaakt, zodat we weten wie welke bak mag verzorgen én het ziet er ook nog eens leuk 

uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nieuw thema 

Deze week hadden we het over de landbouwwerktuigen van de boerderij. We knutselden, vertelden 

bij praatplaten, keken filmpjes, lazen boeken en maakten werkbladen.  

Volgende week gaan we verder met grote machines, dan starten we met het thema grondwerkers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doosjes gevraagd 

We zijn op zoek naar kleine opvouwbare doosjes voor het knutselen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Presentaties biologie 

De leerlingen van groep 4,5,6 hebben in groepjes van vier zelf een hoofdstuk van biologie uitgewerkt. 

De afgelopen weken is er hard gewerkt en is er heel goed samengewerkt in de verschillende groepjes. 

Van de belangrijkste informatie uit het hoofdstuk zijn muurkranten gemaakt. Daarnaast hebben de 

groepjes een PowerPoint presentatie gemaakt om te gebruiken bij de presentaties. Deze week en 

volgende week gaan de groepjes presenteren voor een cijfer, ze geven hierbij leerzame informatie 

over het hoofdstuk en vertellen hoe ze hebben samengewerkt. Hebben alle kinderen meegedaan? Is 

er de hele tijd doorgewerkt? Is er goed naar elkaar geluisterd? Hebben we elkaar aangemoedigd? 

Hebben we elkaar geholpen? Hebben we elkaar complimentjes gegeven?  

 



 
 

   

Hoi ik ben Maud en ga jullie iets vertellen over ons biologie project. Wij werken en denken aan 

belangrijke dingen en ik ben samen met Sophie de schrijver. Ruben is de taakkapitein en Tim is de 

stiltekapitein en tijdbewaker. We hebben het over bijen, planten en andere dieren. We werken hard 

en zoeken in het boek en op de mini laptop naar belangrijke informatie over planten en dieren. Tim 

maakt de presentatie op PowerPoint en we werken goed, soms maken we een paar grapjes maar 

voor de rest werken we goed door. Van de week geven we de presentatie aan de klas, spannend!!  

Spreekbeurt  

Vorige week hebben Kuba en Fleur (groep 4) heel knap een eerste spreekbeurt gehouden over 

dingen onder de grond. Het was een interessante spreekbeurt en Kuba en Fleur hadden er plezier in 

ondanks dat het ook best spannend was, cijfer een keurige 9. Goed gedaan hoor! 

 

 



 
 

Paaseieren zoeken 

   

 

 

Geschiedenis toets 

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 5 en 6 de toets van geschiedenis gemaakt. Er is 

goed geleerd en alle leerlingen hebben een keurig cijfer gehaald. Goed gedaan! Nu gaan we verder 

met biologie en een nieuw thema van aardrijkskunde. Het volgende thema van geschiedenis gaat 

over de Middeleeuwse stad, de tijd van steden en staten - 1000 tot 1500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Huiswerkoverzicht blok 6: 

Wilt u de kinderen helpen herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de schooltas 
wordt meegenomen? 

 

Maandag 12 april:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 

   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 13 april: maken: redactiesommen blad 15 

Woensdag 14 april: maken: stenvert maten en gewichten blad 29 en 30 

Donderdag 18 april: Groep 7: maken: rekenhuiswerk blok 2B 

Vrijdag 16 april:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 

Maandag 19 april: Groep 7: Rekentoets  

Dinsdag 20 april: maken: redactiesommen blad 16 

Woensdag 21 april: maken: stenvert maten en gewichten blad 31 en 32 

Donderdag 22 april: Woorden en werkwoordendictee van blok 5 én 6 

Dinsdag 11 mei:  maken: redactiesommen blad 17 

Dinsdag 18 mei:  maken: redactiesommen blad 18 

Woensdag 19 mei: maken: stenvert maten en gewichten blad 33 en 34 

 

Spelling- werkwoordschema’s 
In groep 7 leren we het voltooid deelwoord. Daarom vragen wij de kinderen ook het kopje voltooid 
deelwoord in te vullen in de werkwoordschema’s. In groep 8 blijven we alle werkwoordsvormen 
inoefenen. Alle werkwoordschema’s gaan dit blok op papier. De kleur zwart is week 1, rood week 2, 
blauw week 3.  

Groep 8 heeft deze week een dubbele betekenissen van het werkwoord. Bijvoorbeeld het 
werkwoorden overkomen: kom voor en voorkom. Beide vormen moeten worden beschreven in de 
schema’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oeps, geen huiswerk 
Helaas merken we op dat er veel huiswerk niet wordt 
gemaakt. Dit gaan we op andere manier oplossen dan 
we voorheen deden. We hebben nu met de kinderen 
afgesproken dat ze tot aanstaande maandag de tijd 
hebben om het huiswerk van afgelopen twee weken 
bij te werken. Vanaf maandag 12 april geldt de 
volgende regel: is je huiswerk niet gemaakt, maak je 
diezelfde dag je huiswerk tot het af is, na schooltijd.  

 

 

Glazen potje 
Vanwege het project biodiversiteit zouden we graag het kiemproces willen onderzoeken. Zouden alle 
kinderen een glazen potje van thuis willen meenemen?  

 

 

 

 


