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 Datum: vrijdag 16 september 2022, Nr. 2 

 

 

 

Woensdag 21 september – Karolina Bojarska  
Donderdag 22 september - Djezlin Nuijens 
Vrijdag 30 september - Annemijn van Vossen 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Agenda 
 
Dinsdag  20-09 Groep 4/5 gaat naar Fizi-theater (Film by the Sea) 
Donderdag  29-09 Scholreizen groep 1 t/m 8 
Vrijdag  30-09 Volgende Kletskop 
Dinsdag 04-10 Jaarlijkse ouder- en informatieavond 
Woensdag 05-10 Start Kinderboekenweek 
Donderdag  13-10 MR/OR-vergadering (19.30 uur) 
Vrijdag  14-10 Kletskop 
Donderdag  20-10  Studiemiddag: Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 
Maandag 24-10 Start herfstvakantie (t/m vrijdag 28 oktober) 
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Bibliotheek  

Ook dit schooljaar is er regelmatig een leesconsulente op school. Zij staan wederom te popelen om 
leerlingen te enthousiasmeren op het gebied van lezen. De bibliotheek heeft ons gevraagd om een 
actueel leerlingenbestand aan te leveren.  De Bibliotheek gebruikt de persoonsgegevens van de 
leerlingen voor een gratis lidmaatschap. Voor de school en de ouders een extra service van de 
Bibliotheek om kinderen heel gemakkelijk ook thuis in aanraking te brengen met een actuele collectie 
boeken en digitale informatie.  
 
Indien u geen toestemming geeft om de persoonsgegevens van uw kind(eren) te delen met de 
bibliotheek, wilt u dit dan z.s.m. kenbaar maken door een e-mail te sturen naar a.koster@obase.nl 
 

Studiemiddag (herhaling): 

Donderdag 20 oktober 2022 is er een studiemiddag. Het betreft een BLOEI!-training voor het hele 
schoolteam. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 
 
 

Fruitdagen 

Volgende week worden de kinderen, achtereenvolgens op 

dinsdag, woensdag en donderdag, getrakteerd op het 

volgende schoolfruit: watermeloen – appel – peer. 

 

 

Luizenpluizen: 

Afgelopen dinsdag zijn de kinderen gecontroleerd op luizen. Iedereen was luizenvrij. 

 

Schoolvakanties 2022-2023 (herhaling) 
 
Herfstvakantie    ma   24-10-2022 t/m 28-10-2022  
Kerstvakantie:    ma   26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie   ma   20-02-2023 t/m 24-02-2023 
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag vr     07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie    ma   24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna do    18-05-2023 t/m 19-05-2023 
2e Pinksterdag    ma   29-05-2023 
Zomervakantie 2023   ma   17-07-2023 t/m 25-08-2023 
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Nieuws uit groep 1-2-3 

Appels, appels en nog eens appels 

In de mooie, grote appelboom op ons schoolplein zaten heel veel appels. Daar hebben we deze week van alles 

mee gedaan. We hebben ze opgehangen en neergelegd voor de vogels en andere dieren. De papa van Milou 

en de mama van Amy kwamen helpen met schillen, zodat wij konden helpen met de appels in stukjes snijden 

voor heerlijke appelmoes. Toen waren de appels nog lang niet op! De mama van Mitch en Loïs en de mama en 

papa van Sèrah hebben daar thuis appelflapjes voor heel de school van gebakken! Hmmm dat was lekker! 

Bedankt voor alle hulp papa’s en mama’s! 

Naar de bioscoop 

Met de bus naar de bioscoop in Zierikzee. Het was een mini schoolreisje! We hebben naar een aantal korte 

films gekeken en tot slot naar De slak en de walvis. De slak wilde wat meer van de wereld zien en mocht mee 

met de walvis op zijn staart! 

 

Thema ‘Wij gaan weer naar school’ 

Na twee weken zit het eerste thema er al weer op. We hebben van alles over weer naar school gaan, vriendjes 

maken en Jip en Janneke gedaan en geleerd.  

Groep 3 heeft ook thema start van Veilig leren lezen (onze leesmethode) af. We leerden de letters i-k-m-s. 

Volgende week beginnen we met kern 1 en daarin leren we de letters p-aa-r-e-v. Van rekenen hebben we zelfs 

al de eerste toets al gemaakt! Het volgende blok van rekenen gaat onder andere over  splitsen t/m 10, de 

getallenlijn en meer/minder/evenveel.  

We hebben weer een fijne klas met gezellige, hardwerkende, spelende kinderen! 
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Thema De dierenwinkel 

Volgende week beginnen we met het nieuwe thema: de dierenwinkel. Daar zal weer veel leuks mee te doen 

zijn! 

 

Nieuws uit groep 4-5 

Start schooljaar 2022-2023: We hebben in groep 4/5 een fijne en prettige start van het schooljaar gehad. De 

leerlingen werken goed en de sfeer in de gehele groep is heel fijn. De startgesprekken zijn bijna afgerond en 

alle ouders/ leerlingen hebben een kaartje met wachtwoorden van Gynzy en Cloudwise meegekregen voor 

thuis.  

 

Rekenles groep 4: lengtematen. Hoe lang is je tafel? het digibord? De kast? De leerlingen van groep 4 gingen 

spontaan samenwerken en hebben zelf een oplossing gevonden om de kast op te meten.  
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Juf Marissa: Hallo ik ben Marissa Vermue en ben 19 jaar oud. Ik volg de 

opleiding Kindprofessional op het Scalda in Goes waarvoor in stage moet 

lopen. Dit jaar loop ik stage bij Basisschool De Klimop in Dreischor en ben 

aanwezig op de dinsdagochtend en woensdag. In mijn vrije tijd houd ik er van 

om te dansen, naar muziek te luisteren, iets gezelligs te doen met vrienden en 

lekker op de bank Netflix kijken. Ik woon op een boerderij samen met mijn 

ouders en twee zussen, een tweelingzus en een oudere zus. Ik hoop een leuke 

tijd tegemoet  te gaan. Ik heb er in iedere geval veel zin in. 

 

 

 

Groep 4/5 naar fiZi Filmtheater Zierikzee.   

Op dinsdag 20 september brengen we met de klas een bezoek aan het fiZi filmtheater in Zierikzee. We gaan in 

de bioscoop naar een gezellige en leerzame film kijken; we zijn erg benieuwd. We gaan met de bus, de busrit 

wordt mogelijk gemaakt door de regeling Busvervoer cultuurbezoek van Provincie Zeeland. We zijn in groep 

4/5 met 18 leerlingen en 2 begeleiders (juf Marissa en meester Tim).  

Ritprogramma:  

08.30 uur: Begin schooldag. Lopen naar de bushalte.  

08.50 uur: Vertrek groep 4/5 bij bushalte dorp Stoofweg.   

09.15 uur: Aankomst bij filmtheater in Zierikzee. 

09.30 uur: Aanvang film.  

11.00 uur: Einde film.  

11.20 uur: Vertrek.  

11.45 uur: Aankomst op school.  

Eerste reacties van de leerlingen uit de klas:  

Fleur: Hoi ik ben Fleur en  we gaan naar een film. Op vrijdag hebben we tosti dag en mijn lievelingsvak is 

rekenen.  

Dagmar: Ik vind het leuk in groep 4/5, het is wel even anders. Het 

allerleukste vind ik tekenen, tafels oefenen en schaken.  

Amber: Rekenen is soms makkelijk en soms moeilijk, schaken vind ik heel 

leuk en spelen met Lou vind ik ook leuk.   

Django: Alles is leuk en alles is makkelijk. De Gynzy lessen zijn het 

makkelijkst en schaken het leukst.  

Lou: Ik vind het leuk op school, heel leuk. Ik heb leuke klasgenoten en ik ben 

Lou. Ik vind juf Marissa en de meester ook heel aardig. We werken veel en hebben schaken geleerd. Het is 
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geweldig op school.  

Ted: Het is leuk op school omdat we veel leren en ik wil later heel slim worden en later een goede baan 

hebben en een mooie auto. Ik heb leuke en lieve klasgenoten.  

Annemijn: Het is leuk in groep 5. We hebben al veel geleerd en gewerkt. Op de eerste dag waren we aan het 

schaken en hebben we het aan groep 4 geleerd.  

Jarne: Ik vind het leuk en heb leuke klasgenoten. Ik vind het leuk om te werken en om te schaken.  

Luke M: Ik hou van veel gymmen, de krabbendans dansen en schaken vind ik leuk. School is leuk.  

Dylan: Het is leuk in groep 5, we doen rekenen en spelling en tekenen en gym en ook soms schaken. Ik ben 

ook heel blij dat ik nu alleen naar school mag fietsen.  

Maudy: Hoi ik ben Maudy en ik hou van school, ik hou van rekenen en spelling. School is het leukste wat er 

bestaat, ik hou ervan! JOEHOE. Groeten Maudy.  

Julie: Ik vind het leuk om in groep 5 te zitten, het voelt anders, het werk is wat moeilijker. Ik hoop dat dit jaar 

ook heel leuk wordt. Groeten Julie.  

Jinte: Ik ben Jinte. Ik vind het superleuk op school. We doen af en toe een spelletje en een dansje. Rekenen 

vind ik erg leuk en iedereen is lief en ik hoop nog veel te leren.  

Luke B: Ik vond het afgelopen schooljaar super leuk in groep 4 

maar dit jaar wordt veel leuker omdat we op vrijdag tosti’s 

mogen eten.   

Merel: Ik vind het leuk in groep 4 en ik wil op schaakles. Ik vind 

het leuk om tafels te leren.  

Lars: Hoi ik ben Lars, het is leuk in de klas en ik vind het leuk dat 

ik kan schaken. Ik hou van Faqta. 

Katoo: Ik vind het heel leuk hier in groep 4. Mijn favorieten hier op school zijn schaken, knutselen, rekenen en 

Faqta.  

Iann: Het is leuk in groep 4 en groep 5. We leren de tafel van twee en 10 x 10 = 100. Schaken is leuk om te 

spelen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faqta | Op jouw manier  
 

 

 

https://faqta.nl/
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Groep 6-7-8 

 

Welkom in groep 6/7/8 
De eerste twee weken zitten er op. Wat hebben we een fijne start 
gemaakt. 
In onze klas zijn we met 20 kinderen. In groep 6 zitten: Noor, Lars, Izzy, 
Jenthe, Ruben, Sophie, Kuba, Amber en Maud. Groep 7 telt 6 kinderen: 
Sam, Bastijn, Vajèn, Naud, Timothy en Nina. Dan onze groep 8- leerlingen: 
Lennart, Karolina, Ruben, Ryan en Megallen. 
Juf Isabel is er heel de week en op de maandag is juf Franny er ook! Samen 
bouwen we aan een fantastisch schooljaar! 
 
Rapporten 
Er zijn al een aantal kinderen die het rapport hebben ingeleverd, maar we 
missen nog een boel rapporten. Graag ontvangen wij de rapporten zo snel 
mogelijk terug op school.  
 
Startgesprekken 
Deze week zijn de startgesprekken geweest met de ouder(s) van onze groep. Wat fijn om elkaar wat beter te 
leren kennen. De gesprekken zijn als heel prettig ervaren. We hebben nu een mooi beeld van uw zoon(s) en/of 
dochter(s) om hem/haar zo goed mogelijk te begeleiden, ondersteunen en te laten ontwikkelen. Op deze 
manier kunnen we alle kinderen tot bloei laten komen! Bedankt voor uw openheid. 
 
Kindgesprekken 
Na de startgesprekken gaan we van ook een begin maken met de kindgesprekken. Aan de hand van een 
format vullen kinderen allerlei weetjes over zichzelf in. Nadien wordt er individueel met ieder kind een 
(kennismakings)gesprek gehouden en worden er doelen opgesteld voor het schooljaar. Wat fijn dat we op 
deze manier nog meer over de kinderen te weten komen en kunnen inspelen waar de kinderen behoeften aan 
hebben.   

 
Film by the Sea 
Afgelopen dinsdag zijn we met de cultuurbus naar FiZi in Zierikzee gegaan om daar naar de 
film Captain Nova te gaan kijken. In het jaar 2050 is de Aarde een dystopische wereld 
geworden door een verwoestende milieuramp. Gevechtspiloot Nova gaat via een wormgat 
terug in de tijd rijzen om deze milieuramp te voorkomen. De onvoorzienbare neveneffect 
van tijdreizen maakt Nova weer jong en stort als twaalfjarige neer op de Aarde in het jaar 
2025. Een hele mooie film die ons aan het denken heeft gezet over ons klimaat.  
 

 
Juf Isabel afwezig 

Juf Isabel is aanstaande maandag 19 september en dinsdag 20 september niet aanwezig in verband met een 
tweedaagse training voor haar studie. Omdat juf Franny ook afwezig is, zal juf Fleur voor de klas staan deze 
twee dagen. Fijn juf Fleur!! 
 
Indigo preventiebus 
Op donderdag 22 september komt Indigo langs met een 
Amerikaanse schoolbus. Voor groep 8 is er een speciale 
voorlichting over alcohol, roken en 
energiedrankjes. Dit belooft een interessante ochtend 
te worden.  
 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dystopie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wormgat
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Nieuws vanuit Kibeo 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

De zomervakantie is voorbij gevlogen en wat hebben we genoten van het lekkere zomerweer. Na de zomer is 

het ook weer tijd voor een nieuw thema. Heel toepasselijk bij het weer van de laatste dagen is het thema 

regen aan de beurt. We hebben geluisterd naar het boekje Bobbi in de herfst. Gespeeld met de eerste 

herfstblaadjes door ze in lucht te gooien en we bliezen ze weg alsof we de wind waren. Ook leerden we 

nieuwe woorden door de woordkaarten van dit thema zoals: laarzen, paraplu, wolk en natuurlijk regen. 

 

 

We hebben vorige week alle BSO kinderen weer welkom mogen heten. Ook steeds meer kinderen komen bij 

ons in de middag spelen, wat we heel gezellig vinden. We gaan er weer een leuk jaar van maken en veel 

nieuwe dingen beleven en maken. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 
 

 

 


