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AGENDA          februari, maart, april
Di. 31 jan.   ColumBus 
Vr. 10 febr. Rapport uitgave 

Einde schoolfuit 
Zo. 12 febr.  Schooldienst 10.00 – 11.00 uur Johanneskerk 
Ma. 13 t/m  Rapportgesprekken 
vr. 17 febr. 
Di. 14 febr. ColumBus 
Ma. 20 t/m  Voorjaarsvakantie 
Vr. 24 febr. 
Di. 28 febr. ColumBus 
Wo. 8 maart Juffenfeest groep 5/6 
Vr. 10 maart Vogelexcursies alle groepen 
Di. 14 maart Kinderraadvergadering 

ColumBus 
Wo. 15 maart Start Kinderkunstweek 
  Van druppel tot tsunami 

Water in de kunst 
Ma 27 maart Schoolfotograaf 
Di. 28 maart Schoolfotograaf 
  ColumBus 
 
 
 

Wo. 29 maart Kijkavond Kinderkunstweek 
  18.30 – 19.45 uur 
Do. 30 maart Theorie examen verkeer gr. 7/8 
Di. 4 april  Nationale Buitenlesdag 
Wo. 5 april Schoolvoetbal jongens gr. 5/6 en 7/8 
Do. 6 april  Paasontbijt/-viering 
Vr. 7 april  KinderMattheus(“gewone” schooldag) 
Ma. 10 t/m  Pasen 
Di. 11 april  vrij 
Wo. 12 april Schoolvoetbal meisjes gr. 5/6 en 7/8 
Di. 18 april  IEP-eindtoets groep 8 
Wo. 19 april IEP-eindtoets groep 8 

Juffenfeest groep 1/2 
Do. 20 april Praktijkexamen verkeer gr. 7/8 
Vr. 21 april Koningsspelen 
  Kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
Ma 24 april t/m Meivakantie 
Vr. 5 mei 
Di. 9 mei  ColumBus 
Wo. 10 mei Studiedag. Kinderen zijn vrij. 
 
  

Rapportgesprekken 
Op vrijdag 10 februari gaat het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. U wordt vanaf 6 
febr. uitgenodigd voor de rapportgesprekken van 13 t/m 17 februari.  
Voor woensdag 15 febr. staat de gezamenlijke gespreksavond gepland.  
De ouders/verzorgers met meerdere kinderen kunnen vanaf maandag 6 febr. hiervoor via Parro 
intekenen. De overige ouders vanaf dinsdag 7 febr.  
Vanaf groep 6 mogen de kinderen ook meekomen naar het gesprek. 
 

Rapporten vernieuwd 
Tweemaal per jaar nemen we in de groepen 3 t/m 8 methode-onafhankelijke toetsen af op het 
gebied van spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. Deze toetsen laten zien wat de 
vaardigheden zijn van een leerling op een vast moment en hoe deze in de loop van de tijd 
worden ontwikkeld. Ook kunnen we zo de schoolontwikkeling in de gaten houden t.o.v. het 
landelijk gemiddelde. 
De opzet van het rapport is dit schooljaar iets veranderd met betrekking tot de methode-
onafhankelijke IEP-toetsen.  
U bent hierover al eerder geïnformeerd. In de rapportmappen vindt u straks een toelichting hoe 
u deze weergave moet 'lezen'. Ook kunt u meer informatie vinden over de zogenaamde 
'talentkaart' via de onderstaande links: 
 
Groep 3 t/m 5 
Groep 6 t/m 8 
 
Let op: wij maken nog geen gebruik van de volledige talentenkaart, dus in bovenstaande 
toelichting leest u wellicht informatie die op dit moment (nog) niet van toepassing is. 
De rapporten voor de kinderen van groep 1/2 blijven ongewijzigd.  

https://www.bureau-ice.nl/leeswijzer-talentenkaart-ouder-versie-groep-3-tm-5/
https://www.bureau-ice.nl/leeswijzer-talentenkaart-leerkracht-versie-6-tm-8_20-04-2020/


 

    
 

Schooldienst 
Dit jaar organiseren we weer in samenwerking met PKN Serooskerke een schoolkerkdienst op 
zondag 12 februari om 10.00 uur in de Johanneskerk(toren).  
In alle groepen wordt deze dienst voorbereid rondom het thema 'Samen dapper!' 
Er wordt hard gewerkt om er iets moois van te maken.  
We hopen natuurlijk dat er veel ouders/kinderen komen. 
U bent dan ook hartelijk welkom! 
De kinderen zitten overigens gewoon bij hun ouders. 
 

Maandaggelden 
Elke maandagmorgen mogen de kinderen een klein bedrag mee naar school nemen om zo te 
sparen voor een goed doel. We hebben in overleg met de Kinderraad een nieuw doel gekozen! 
De komende maanden gaan we sparen voor kansarme kinderen in Nicaragua.  
De organisatie Juntos Contigo zet zich in om deze kinderen een betere toekomst te geven met 
behulp van diverse projecten op o.a. onderwijs, sport/spel en coaching. 
(https://juntoscontigo.com/)  
De oma van een leerling uit groep 4 komt de kinderen morgen hier meer over vertellen en laten 
zien, zodat zij weten waar het geld naar toe gaat! Wij vinden het belangrijk dat ze weten dat ook 
zij een kleine bijdrage kunnen leveren. Helpt u ook mee? 

Mobiele telefoons                                                                                                                                                            

De laatste tijd nemen veel kinderen, met name uit de bovenbouw, mobiele telefoons mee naar 
school. Deze mobiele telefoontjes zijn voor veel kinderen bijna onweerstaanbaar om in hun tas 
of laatje te laten liggen. Ze leiden de kinderen af van hetgeen wij op school belangrijk vinden. 
Kinderen checken toch vaak stiekem hun berichtjes op de wc, bellen zonder medeweten van de 
leerkrachten even snel naar huis of starten games zoals Pokemon op de wc op.                                        
Voor lang niet alle leerlingen is het nodig om een mobiele telefoon mee te nemen. Voor hen 
waar het wel voor nodig is maken we duidelijke afspraken.                                                                                                                               
Op school maken we de afspraak dat de kinderen voor de les begint hun telefoon inleveren bij 
de juf/meester en om 14.00 uur krijgen zij deze weer terug. De ouders zijn zelf verantwoordelijk 
voor eventuele schade of diefstal. We hopen op uw begrip hiervoor. 

Natuuractiviteiten 
Vorige week heb ik u geïnformeerd over de komende natuuractiviteiten, mede georganiseerd 
door de Natuurouderwerkgroep. We zoeken nog hulp van ouders bij diverse activiteiten! 
Hieronder een overzichtje. 
Vrijdagmorgen 3 febr. 9.00 – 10.15 uur groep 1/2 vetbollen maken 
Vrijdagmiddag 10 febr. 12.30 – 13.15 uur groep 3/4 zaad plakken kop/schotel 

https://juntoscontigo.com/


Vrijdagmiddag 10 febr. 13.15 – 14.00 uur groep 5/6 zaad plakken kop/schotel 
Vrijdag 3 maart 10.45 – 11.45 uur groep 7 nestkastjes maken 
Vrijdag 3 maart 12.45 – 13.45 uur groep 8 nestkastjes maken 
Vrijdag 10 maart 8.45 – 10.00 uur groep 1/2 Vogelspeurtocht 
Vrijdag 10 maart 10.30 – 11.45 uur groep 3/4 Vogelspeurtocht 
Vrijdag 10 maart 8.45 – 10.00 uur groep 8 Vogelexcursie Zandvoortseweg 
Vrijdag 10 maart 9.45 – 11.00 uur groep 7 Vogelexcursie Zandvoortseweg 
Vrijdag 10 maart 10.45 – 12.00 uur groep 5/6 Vogelexcursie Zandvoortseweg 
 
Wanneer u kunt/wilt helpen horen wij dat graag! (als antwoord op deze mail) 
 

Actie “Geef een boek cadeau” 
Op vrijdag 10 februari is het weer zover. Het boek dat jaarlijks door de stichting ‘Geef een boek 
cadeau’ wordt uitgegeven zal worden uitgedeeld aan de kinderen van groep 4.  
De titel dit jaar is ‘Dolfje Weerwolfje’ van Paul van Loon. 
Rotary Club Vlissingen en Rotary Club Walcheren hebben daarvoor de handen ineengeslagen en 
zorgen ervoor dat ieder kind in deze doelgroep dit boek cadeau krijgt. De Rotary clubs bestellen 
de boeken, financieren de boeken en brengen de boeken naar onze school.  
Om de motivatie te vergroten, zodat het boek ook echt gelezen wordt, kunt u via de website 
www.geefeenboekcadeau.nl een aantal interessante handreikingen vinden. 
 

   
 

Wetenswaardigheden 
 

• Juf Birrit, onze vakleerkracht gym, is helaas voorlopig afwezig. Dat betekent dat de 
gymlessen zoveel mogelijk door de klassenleerkrachten gegeven gaan worden.  
Dat kan soms ook een spel-les op het schoolplein zijn. De kinderen die aan het begin van 
de maandag/woensdag bij de gymzaal moesten komen, komen voorlopig gewoon vanaf 
8.20 uur naar school. 

 

• Meulenberg Diervoeders heeft vogelzaad en meelwormen gesponsord voor het 
maken van vetbollen e.d. Waarvoor dank! 
 

• Juf Birrit heeft de afgelopen periode hele leuke lessen rondom voedselverspilling 
gegeven in groep 5/6 en groep 7. De kinderen hebben ook diverse experimentjes met 
voedsel gedaan. 
 

• Juf Bo geeft tot de voorjaarsvakantie op de dinsdagen leuke lessen beeldende 
vorming aan de kinderen van groep 3 t/m 8. 
 

https://www.geefeenboekcadeau.nl/


• Er is een enthousiaste groep ouders bezig om een Fancy Fair te organiseren. Deze 
staat gepland voor vrijdag 26 mei. Nadere info volgt! 

 

 
 
 

            Hartelijke groet, 
            namens het team, 
            Jacco Onderdijk. 
 

 

 


