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Na een lange tijd van beperkingen door Corona, 

mag bijna alles weer. We kunnen u als ouders 

en/of verzorgers weer ontmoeten op school, 

we mogen weer door elkaar werken en spelen. 

Hartstikke fijn!! 

De afgelopen tijd heeft u het portfolio ontvangen 

en zijn de oudergesprekken gevoerd. De komende 

periode zullen we de activiteiten in de units 

weer oppakken en weer uitbreiden. Ook is er 

op school aandacht voor de situatie in Oekraïne 

en zullen we ook bij ons op school voor een 

aantal van deze kinderen het onderwijs gaan 

verzorgen. De komende periode staan Pasen en 

de koningsspelen op het programma. Binnenkort 

volgt hierover meer informatie. 

Nu eerst heel druk met het thema kunst. Deze 

week wordt dit thema in alle units geopend en 

op 13 april zullen we dit thema afsluiten met een 

mooie tentoonstelling door de hele school. Houd 

die datum alvast vrij in uw agenda! De informatie 

hierover krijgt u nog van ons.

Veel leesplezier!

ALGEMEEN



Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN!

Van 14 tot 25 maart gaat onze school meedoen 

met een bijzonder project Beeldende vorming: DE 

KUNSTWEKEN.

Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren 

tot het maken van een ècht kunstwerk. Dat 

doen we door hen kennis te laten maken met 

wereldbefaamde artiesten en hun werk. We zullen 

daarvoor op museumbezoek gaan en met iedere 

groep een workshop volgen. 

Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een 

echte kunstenaar. 

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen 

alle deelnemers gratis een gedrukte kaart van 

hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een 

persoonlijk Museum op internet krijgen waarvoor 

ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden 

mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een 

Museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens 

worden besteld met de tekening van uw 

kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op 

een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!? 

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de 

hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor 1 en 2 is 

dat dit jaar Piet Mondriaan of Kandinsky, voor 3 

en 4 Keith Haring of Andy Warhol, voor 5 en 6 Van 

Gogh of Miró en voor 7 en 8 Picasso of Matisse. 

Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben 

kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf 

aan de slag aan de hand van een uitdagende 

opdracht. 

Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet 

te verrassen met prachtwerk. We houden u op de 

hoogte! 

Met de vrijblijvende verkoop van kunstsouvenirs in de 

Museumshops worden alle kosten van DE KUNSTWEKEN 

gedekt. Onze school hoeft hiervoor verder niets te betalen. 

Bovendien steunt u met uw aankoop direct het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur.

Themaweek
KUNST



Nu alle maatregelen rondom cohorten zijn 

opgeheven, zijn we in unit 1 gelijk van start gegaan 

met een talentenjacht. Elke 

donderdagmiddag krijgen 

de kinderen een keuze uit 

drie activiteiten en mogen 

zij zelf beslissen waar zij aan 

deelnemen. Op deze manier 

kunnen de kinderen hun 

talenten gaan ontdekken.  Deze 

week zijn we simpel begonnen 

om de organisatie op de 

goede manier neer te zetten. De 

kinderen konden kiezen uit spelen 

in de zandbak, luisteren naar een 

prentenboek of zelf klei maken. 

Uw kind heeft u er vast het een en 

ander over verteld. Om de twee 

weken wisselt het aanbod van de 

activiteiten. 

Zelf klei maken was deze week een 

topper, wilt u dit thuis ook eens doen? Hieronder 

vindt u het recept. Veel plezier ! 

Ingrediënten: 

1 kopje bloem 

1/4 kopje zout 

1 eetlepel bakingsoda 

1 eetlepel zonnebloemolie. 

Recept:

Roer alles goed door elkaar. 

Doe er daarna 1/3 kopje lauw water bij en voeg 

eventueel kleurstof toe. 

Hierna weer even roeren. 

Is het nog te plakkerig? Voeg  dan nog wat bloem 

toe. Is het te droog voeg dan wat water toe. 

Na het roeren nog even kneden en klaar is de klei! 

Unit 1



Wat fijn dat alle ouders weer de de school 

binnen kunnen komen. Zeker als we praten 

over de vorderingen van uw kind, is een fysiek 

gesprek heel waardevol. Na alle citotoetsen en 

portfoliogesprekken zijn we op dit moment bezig 

met een project over Kunst. Door de hele school 

werken we aan mooie kunstwerken, we leren 

over de achtergronden van Kunst en maken leuke 

uitstapjes. Groep 4 werkt over de kunstenaar Keith 

Haring. Groep 5 werkt over Joan Miró.

De groepen 4 en 5 gaan met de cultuurbus naar 

de Vleeshal in Middelburg. In deze workshop 

gaat de klas aan de slag met Sutter’s ‘Worm in 

een Water Glas’. Het bezoek bestaat uit drie 

delen. In het eerste deel gaan de leerlingen 

de tentoonstelling bezoeken, ontdekken en 

beleven, waarna de klas in gesprek gaat over 

de kunstwerken. In het tweede deel gaan 

de leerlingen actief aan de slag met een 

schilderworkshop, waarin ze werken op grote 

doeken. Door middel van een uitdagende 

werkvorm komen de leerlingen tot bijzondere 

werken. Ten slotte bestaat het derde deel uit een 

kinder finissage! Een tentoonstelling waarin de 

schilderdoeken van alle workshops gezamenlijk 

worden getoond in de Vleeshal.

Ook hebben we in de klas een kunstenaar op 

bezoek gehad. Groep 4 heeft kennis gemaakt met 

botanisch tekenen, dat wil zeggen hoe ziet een 

bloem of een vrucht er nu echt uit en hoe laat je 

dat zien met verschillende technieken? Groep 5 is 

aan de slag geweest met ‘de stad binnenstebuiten’, 

hierbij gaat het over druktechnieken.

Naast het project gaan de lessen met rekenen, 

spelling en taal ook gewoon door. Groep 4 

leert met rekenen wat de waarde is van grote 

getallen. Honderdtallen, tientallen en eenheden. 

Bijvoorbeeld 234: wat betekent de 2, wat betekent 

de 3 en de 4? We noteren dit in een schema. 

Groep 5 leert met behulp van hetzelfde schema 

cijferend op te tellen. 

Met spelling zijn we volop bezig met open 

lettergrepen (ja-ger) en gesloten lettergrepen 

(bak-ker). We noemen dit dan ook jager- en 

bakkerwoorden. In groep 4 introduceren we 

deze woorden en in groep 5 oefenen we hier nog 

intensief mee. 

Om alles te leren is een goede mindset van 

belang. 

“Dat kan ik niet!”

Deze zin horen we zo af en toe in de klas. Een kind 

schrikt van een opdracht of activiteit en de eerste 

reactie is dan soms negatief. We leren de kinderen 

om een gedachte als deze om te buigen naar: “Ik 

kan het NOG niet!” 

Dit heeft te maken met je mindset!

Ook dit jaar zijn er weer een aantal kinderen die 

mindset lessen volgen bij juf Hanneke. In een klein 

groepje werken ze met behulp van het werkboek 

Mindset (van Talentenlab) aan het ontwikkelen 

van een groeimindset.

Dit is wat er zoal besproken wordt:

->Wat zijn mijn kwaliteiten? 

->Waar zitten de uitdagingen voor mij?

->fouten maken moet!

->doorzettingsvermogen

->hoe werken mijn hersenen als ik leer?

->wat doe ik als ik in een leerkuil kom?

->denken als Growie in de klas

Rode draad in de lessen zijn de robots Fixie en 

Growie. Ze staan voor de vaste mindset en de 

groeimindset. Is het erg om te denken als Fixie?  

Nee hoor, want dat doet iedereen wel eens! 

Maar als je in staat bent om een Fixie gedachte 

of reactie te herkennen dan is het daarna veel 

makkelijker om daar een Growie gedachte voor in 

de plaats te zetten!

En deze Growie gedachten helpen je om te 

groeien!  

Tegenslagen kun je makkelijker opvangen als je 

er met een groeimindset naar kijkt.  Pas als het 

terugkomt in je denken en je handelen is er sprake 

van een groeimindset. Dus: ik kan het NOG niet, 

maar ik ga het proberen!

Ook is het heel belangrijk om een kind feedback 

te geven op het proces en niet op het resultaat. In 

de klas proberen we dit steeds toe te passen. We 

spreken ‘ groeitaal’!

Zo integreren we het geleerde uit de mindset 

lessen in de klas.

Unit 2



Het is langer licht buiten en het wordt weer 

warmer, heerlijk! Ook boven in het hoge gebouw 

van Louise de Coligny zijn we na de vakantie goed 

gestart. We hebben alle CITO-Toetsen achter de 

rug en de meeste oudergesprekken, aan de hand 

van het portfolio, zijn gevoerd. Fijn om u weer 

te spreken en samen de afgelopen periode te 

evalueren en plannen te maken voor de komende 

periode.

Unitonderwijs

De komende periode starten we  het 

unitonderwijs weer op. Er is een hele kast vol met 

nieuwe leesboeken besteld. De boeken hebben we 

samen met de kinderen uitgezocht. De kinderen 

maken duo’s met een leerling uit groep 6, 7 of 8 op 

hetzelfde niveau. Het duo gaat samen hardop uit 

hetzelfde boek lezen en als dat boek uit is, geven 

de duo’s een presentatie over het boek. Hierdoor 

hopen we dat de leerlingen elkaar inspireren en 

oefenen ze presentatievaardigheden. Win-win dus.

Begrijpend Lezen pakken we ook weer op in de 

unit.  Tijdens Begrijpend Lezen gaan alle kinderen 

weer op hun eigen niveau aan het werk bij een 

andere meester of juf en in een andere klas. 

Hierdoor krijgen ze nog gerichter instructie en 

uitleg op hun niveau.

Situatie Oekraïne

Leren gaat niet alleen 

over sommen maken 

en spelling. Ook wordt 

de actualiteit in de klas 

gevolgd en besproken. De 

afgelopen weken 

volgden we de 

situatie in Oekraïne 

en voeren we hier 

gesprekken over.

Schoolvoetbal

Het schoolvoetbaltoernooi komt er weer aan! 

Unit 3 doet met 5 teams mee. De jongens op 

woensdagmiddag 6 april en de meisjes op 

woensdagmiddag 13 april. We zoeken nog 

ouders die willen begeleiden en willen fluiten die 

middagen. Opgeven kan bij de eigen leerkracht.

Centrale Eindtoets

Afgelopen week zijn de adviesgesprekken geweest 

voor de leerlingen van groep 8. We hebben 

geprobeerd om zo kansrijk mogelijk te adviseren. 

Op woensdag 20 en donderdag 21 april nemen we 

in groep 8 de centrale eindtoets af. Wilt u rekening 

houden met het plannen van afspraken bij de 

huisarts / orthodontist of de tandarts? 

Unit 3



Thema Peutergroep ‘’Puk eet smakelijk’’

Bij het vorige thema was Puk ziek geworden en 

werd hij gelukkig beter! Nu weet Puk dat hij goed

moet eten, om gezond te blijven. Dit gaan we de 

komende tijd bespreken met het thema ‘’Puk eet

smakelijk’’.

Vakantieactiviteiten voorjaarsvakantie

Deze voorjaarsvakantie was het 

thema bij de BSO ‘Dát kan beter!’ 

en waren de activiteiten gericht 

op gezonde voeding, milieu en 

bewegen. Er werden verschillende 

activiteiten gedaan, waaronder ook

het uitje naar Kaasboerderij 

Schellach. Daar konden de 

kinderen het boerenleven 

ontdekken!

Wilt u in 2022 ook uw kind(eren) op de 

peutergroep of BSO spelend laten leren?

Kijk op https://www.kinderopvangwalcheren.nl/ 

voor meer informatie.

IKC

https://www.kinderopvangwalcheren.nl/ 


VAKANTIEROOSTER
schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie 
Maandag 26 december  t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 
Maandag 20 februari  t/m vrijdag 24 februari 2023

Goede Vrijdag 
Vrijdag 7 april 2023

2e Pasen 
Maandag 10 april 2023

Meivakantie 
Maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart 
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag 
Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 
Maandag 17 juli  t/m vrijdag 25 augustus 2023



AGENDA 
maart/april 2022

Woensdag 30 maart 2022
Studiedag (alle kinderen vrij)

14 april 2022
Paasviering

15 april 2022
Vrij i.v.m. goede vrijdag

18 april 2022
Vrij i.v.m. tweede paasdag

22 april 2022
Koningsspelen

25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie


