
 
 

 Datum: 28 mei 2021, Nr. 23 

 

    
           Dinsdag 1 juni – Lois de Jong 
           Donderdag 10 juni – Carmen Hoogerheide 

 

Plantjes schooltuin 
 
De Groene Vakwinkel in Schuddebeurs heeft ons verrast met een 
mooie korting op de aankoop van plantjes voor onze schooltuin. 
Familie Mol, heel erg bedankt voor jullie bijdrage! We waarderen 
het zeer dat we plantjes tegen een gereduceerd tarief mochten 
uitkiezen in jullie mooie Vakwinkel. 
 

We kochten o.a. (veel) slaplantjes, paprika plantjes, 
tomatenplantjes, bloemkool, peperplantjes en peterselie.    

 
 

Meer muziek in de klas 
 

Twee weken geleden zijn Yfke, Tirza, Nina en Sam samen naar een muziek evenement geweest, waar 
ook Koningin Maxima aanwezig was. De kinderen hebben samen met 
andere kinderen van andere scholen muziek voor haar gemaakt.  

Hieronder vind u de link van de campagne Muziek in de klas.  
'In de Music Playground Sessions Ext. wordt de nadruk gelegd op het zelf 
creëren van muziek zonder voorkennis. De kinderen van Muziekschool 
Zeeland hebben hun eerste kennismaking met muziek in deze Playground. 
Alles mag en niks moet. Lekker kliederen met muziek! 

https://50dagen.meermuziekindeklas.nl/inzendingen  

 

 

https://50dagen.meermuziekindeklas.nl/inzendingen


 
 

 

 

Agenda 
 
Donderdag   10-06  Groep 8 op de fiets naar Pontes (tevens actie fietspad) 
Vrijdag   11-06  Volgende Kletskop  
Maandag  28-06  Presentatie project biodiversiteit in Goemanszorg 
 
      

Vrijliggend fietspad 

De meeste inwoners van Dreischor vinden dat de Zuiddijk en de Roterijdijk voor fietsers een 

levensgevaarlijk traject is. Al in 1999 werd hiervan melding gemaakt in de Reisenaer. De volgende 

oorzaken liggen hieraan ten grondslag: 

· Er ligt geen vrijliggend fietspad; 

· Beide dijken zijn erg smal; 

· Op de dijken wordt te hard gereden; 

· Het wegdek is op veel plaatsen in een zeer slechte conditie; 

· Bij harde wind ligt de Roterijdijk vol met afgewaaide takken. 

Een groepje bezorgde mensen zijn een aantal keren bijeen geweest om de situatie te bespreken. In 

het werkgroepje zitten een lid van de Dorpsraad van Dreischor, een teamlid + MR-lid vanuit onze 

school en 2 bezorgde dorpsbewoners. Gezamenlijk hebben we besloten om de publiciteit op te 

zoeken en hopen zodoende een krachtig signaal af te geven. Hopelijk leidt dit tot een versnelde 

aanleg van een vrijliggend fietspad.  

Hoe gaan we dit aanpakken? Op donderdag 10 juni gaan de kinderen van groep 8 naar Pontes Pieter 

Zeeman in Zierikzee voor een kennismakingsbezoek. We grijpen dit bezoek aan om actie te voeren. 

De kinderen gaan op de fiets naar Zierikzee en zullen het traject Zuiddijk/Roterijdijk lopend afleggen 

met hun fiets aan de hand. Naast elk kind loopt een bezorgde ouder/dorpsbewoner. Tijdens de actie 

willen we goed zichtbaar de Kloosterweg bereiken. Alle deelnemers (kinderen en volwassenen) 

moeten dus een veiligheidshesje dragen. Na aankomst bij de Kloosterweg fietsen de kinderen over 

het fietspad naar Zierikzee en wandelen de overige actievoerders terug naar Dreischor. 

Uiteraard lichten we de pers in en hopen via de media veel aandacht te genereren voor de huidige, 

zeer onveilige, situatie. Mocht u op donderdagmorgen 10 juni vanaf ± 9.30 uur in de gelegenheid zijn 

om onze actie te ondersteunen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar André Koster 

( a.koster@obase.nl ). Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de actie. 



 
 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema bloemen en bijen 

We hebben heel veel verschillende werkjes en activiteiten rondom het thema bloemen en bijen 

gedaan. Leuke boeken lezen, knutselwerkjes maken, de letter b leren, de kamertjes in de honingraat 

tellen en nog veel meer. Door alle werkjes ziet het er weer heel mooi en gezellig uit in de klas en op 

de gang! 

 
 

Imker op school en het bijenpad  

Gisteren kwam er een echte imker op school. We hebben van alles geleerd over bijen; welke 3 
soorten bijen er in een kolonie zitten, wat hun taken zijn, hoe ze met elkaar communiceren en hoe zij 
van nectar honing maken.  
Ook deden we met het bijenpad allerlei activiteiten over bijen en hun honing. Zo hebben we honing 
geproefd, geroken of we de honing konden vinden, de bijendans gedaan bloemen met stuifmeel 
bekeken en net als een bij tussen het stuifmeel naar de nectar gezocht. Het was een leuke en 
leerzame dag!  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  



 
 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Spreekbeurt Jenthe en Vajen:  

Hoi allemaal, Wij hebben afgelopen dinsdag onze spreekbeurt over koeien gedaan. Het was voor de 

eerste keer en we waren best wel zenuwachtig maar het ging heel goed. Er kwam ook een kalfje naar 

school, mijn vader heeft het kalfje Anna gebracht met de kar. We hebben veel verteld over koeien en 

ook dingen uitgedeeld zoals een quizboekje, een poster, een melkpak van koeien. Alle kinderen uit de 

klas hebben nog een mooi koeien potlood van ons gekregen. We kregen voor onze spreekbeurt van 

de klas en de meester het cijfer 9,5 !!! en daar zijn we heel erg blij mee. Groetjes Vajen en Jenthe. 

 

                

                  

  

  

 

 



 
 

  

 

Bedreigde diersoorten:  

Bastijn gaf afgelopen week een leerzame spreekbeurt over allerlei bedreigde diersoorten. Het ging 

o.a. over tijger, neushoorn, olifant, rode panda. Ook het belang van biodiversiteit kwam aan bod. 

Bastijn heeft een erg mooie Powerpoint gemaakt met daarin een quiz met vragen over de bedreigde 

diersoorten. Heel goed gedaan Bastijn!!  

     

Ruben heeft zijn spreekbeurt gedaan over Rekenen. Ruben is 

zelf heel erg goed in rekenen. Hij leerde kinderen wat het 

zestig talig stelsel is en wat het Babylonische telsysteem is. De 

spreekbeurt ging heel erg goed en Ruben had er veel plezier in. 

Cijfer een keurige 9!! Super goed gedaan Ruben.  

 

Onderwerp en persoonsvorm uit een zin halen:  

Deze week hebben de leerlingen uit groep 4, 5 en 6 geoefend 

met de persoonsvorm en het onderwerp. Dit gaan we de 

komende weken regelmatig oefenen. 

Persoonsvorm 

 

Zin  Vraagzin / Andere tijd  Persoonsvorm 

Het blije kind hinkelt. → Hinkelt het blije kind? → hinkelt 

Het blije kind hinkelt. → Het blije kind hinkelde. → hinkelt 

Wie of Wat + de persoonsvorm. 

Onderwerp 

Zin   Wie / Wat + pv  Onderwerp 

Het blije kind hinkelt. → Wie hinkelt? → Het blije kind 

 

 



 
 

  

 

 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Huiswerkoverzicht blok 7: 

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

wordt meegenomen? 
 

 
Vrijdag 28 mei:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 
   leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 
Maandag 31 mei: leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 
   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid 
   deelwoord 
Dinsdag 1 juni:  maken: redactiesommen blad 20 
Woensdag 2 juni: maken: werkblad metriek stelsel 
Donderdag 3 juni: Groep 7: maken: rekenhuiswerk blok 3B 
Vrijdag 4 juni:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 
Maandag 7 juni: Groep 7: Rekentoets  
Dinsdag 8 juni:  maken: redactiesommen blad 21 
Dinsdag 8 juni:  Engels toets 
Woensdag 9 juni: maken: werkblad metriek stelsel 
Dinsdag 15 juni:  maken: redactiesommen blad 22 
Woensdag 16 juni: maken: werkblad metriek stelsel 
Dinsdag 22 juni:  maken: redactiesommen blad 23 
Woensdag 23 juni: maken: werkblad metriek stelsel 

Herhaling: 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: is je huiswerk niet 
gemaakt, maak je diezelfde dag je huiswerk tot het af is, na schooltijd.  



 
 

 

Rapporten 
 
Het schooljaar duurt nog maar een paar weken. De tijd vliegt. Begin juni 
starten we weer met de eindtoetsen van het schooljaar en volgt het rapport. 
We missen nog een aantal rapporten. Zouden de rapporten zo snel mogelijk 
mee naar school kunnen komen? 

 

IEP Eindtoets 
 
Voor de meivakantie heeft groep 8 de eindtoets van de basisschool 
gemaakt. We moesten een week langer wachten op de uitslag, maar deze 
is afgelopen woensdag met de kinderen meegegaan. Wij zijn hoe dan ook 
trots op iedere leerling in onze klas! Ieder heeft onwijs goed zijn best 
gedaan. Toppers! 

De laatste weken voor onze groep 8-leerlingen zijn dan nu écht 
aangebroken…… We gaan er fijne weken van maken!  

 

 

Site van de week: 

www.schoolspot.nl 

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het basisonderwijs. 
Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en 
andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor 
Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. 

 

 

 

http://www.schoolspot.nl/

