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In de periode vanaf de 

herfstvakantie hebben 

de kinderen les gehad 

van Anne van Strien. 

Doordat zij diverse 

keren afwezig was o.a. door ziekte en wij de invulling 

intern moesten regelen, stonden er verschillende 

mensen voor de groep. Dit is uiteraard niet 

wenselijk. Wij hebben besloten de vervanging  

anders te gaan invullen en de vervanging door juf 

Anne te beëindigen. Dit is mede mogelijk doordat 

meester Guido een deel van zijn taken weer oppakt 

en wij intern wat kunnen schuiven. Voor groep 

3A betekent dit, dat sinds deze week juf Marilene 

op maandag en dinsdag in de groep lesgeeft. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag blijft juf Eveline 

in de groep. Een keer in de drie à vier weken is er 

stuurgroepoverleg. Juf Eveline zal de groep op die 

dinsdagen nemen, omdat juf Marilene dan groep 

5A voor haar rekening neemt. Deze week was dit 

het geval.

Omdat juf Marilene op dinsdag lesgeeft in groep 

3A, zal meester Brian voorlopig ook op dinsdag 

in de klas zijn. Zodra meester Guido volledig is 

hersteld, zal hij de dinsdag gaan invullen. Op de 

dinsdagen dat meester Brian stuurgroepoverleg 

heeft, is juf Marilene de leerkracht totdat meester 

Guido zijn taken volledig heeft opgepakt.

Meester Guido zal op vrijdag om de week het 

ouderschapsverlof van meester Tijs in groep 7A 

invullen en daarnaast op maandag lesgeven in de 

groep 8B.  

Wij hopen met deze aanpassingen voor alle 

groepen een structurele oplossing te hebben 

gevonden. Het uitgangspunt is om deze invulling 

voor de rest van het schooljaar te laten gelden. 

PERSONEEL



Het vakantierooster 2023-2024 is bekend. Dit roos-

ter wordt Zeeuws breed afgestemd. Het advies is 

om dit goed te lezen, want soms wijken de data af 

van de landelijke adviesdata. M.n. de herfstvakan-

tie en de meivakantie geven bij zoekopdrachten 

soms andere data aan. Het vakantierooster is ook 

op onze website terug te vinden.

Vakantierooster 2023-2024
Herfstvakantie

Ma. 23 t/m vr. 27 oktober 2023

Kerstvakantie 

Ma. 25 december t/m vr. 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Ma. 12 t/m vr. 16 februari 2024

Paasvakantie

Vr. 29 maart t/m ma. 1 april 2024

Meivakantie

Ma. 22 april t/m vr. 3 mei 2024

Hemelvaart 

Do. 9 en 10 mei 2024

Pinksteren

Ma. 20 mei 2024

Zomervakantie

Ma. 8 juli t/m vr. 16 augustus 2024

VAKANTIEROOSTER



Voor het tweede jaar nemen we de toetsen van 

het leerlingvolgsysteem van IEP af. IEP staat voor 

Inzicht Eigen Profiel.

Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten 

die verder kijken dan taal en rekenen, zo wordt

er ook gekeken naar leeraanpak, sociaal-

emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen. 

IEP noemt dat hoofd, hart én handen: u krijgt een 

beeld van wat uw kind weet, maakt, hoe uw kind 

zich voelt. Met andere woorden een completer 

beeld van uw kind.

Hoofd

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 maken 2 keer per 

jaar een toets taalverzorging (spelling),

rekenen. De toets begrijpend lezen wordt in de 

groepen 4 (einde schooljaar) en de groepen 5 

t/m 8 ook 2 keer per jaar afgenomen.  De toetsen 

worden adaptief afgenomen, dit houdt in op het 

niveau van het kind. 

Hart en handen

Hart en handen bestaat uit de vragenlijsten: 

leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

creatief vermogen. Deze zelfevaluaties vullen de 

leerlingen zelf in op de computer. De resultaten 

geven wij weer in spindiagrammen. Ze bieden de 

leerling aanknopingspunten om samen met de 

leerkracht en/of ouders, doelgericht te werken 

aan zijn of haar ontwikkeling. 

IEP LEERLINGVOLGSYSTEEM



De uitslag van de Batterijenbattle van Stibat is 

bekend. We hebben helaas niet gewonnen, want 

de winnaars hadden maar liefst 70 kg batterijen 

per leerling opgehaald. Bij ons op school werd er 

een fantastisch aantal kilo’s van maar liefst 536,4 

kg opgehaald, maar omdat wij 450 leerlingen heb-

ben, was dit bij ons 1,2 kg per leerling. Iedereen 

die heeft meegedaan met de actie, ontzettend be-

dankt. De reguliere batterijenactie loopt nog ge-

woon door. We helpen het milieu en de batterij-

enbattle leverde de school een opbrengst op van 

€ 133,75. Dit bedrag komt ten goede aan het potje 

voor het schoolplein en is inmiddels besteed. 

Zoals u waarschijnlijk heeft gezien, zijn er drie 

nieuwe boompjes geplant op het plein. Het zijn 

Prunussen op stam, die in het voorjaar prachtige 

bloesems geven en in het najaar mooie roodbrui-

ne bladeren dragen. De boompjes zijn voor een 

belangrijk deel gesponsord door meester Brian 

en juf Miranda. Zij wonnen in 2021 bij LINGO een 

prachtig bedrag, waarvan ze ieder €500 beschik-

baar stelden voor vergroening van het school-

plein. Super bedankt hiervoor. Zodra de boompjes 

in bloei staan is er een moment om dit te vieren.

BATTERIJENBATTLE



Zoals u weet, doen wij jaar-

lijks mee aan het project EU 

schoolfruit. Hierdoor kan 

er op school op dinsdag, 

woensdag en donderdag 

fruit worden aangeboden aan de kinderen. Dit 

schooljaar is het project eerder gestart dan an-

ders. Dit betekent dat het ook eerder stopt nl. in 

februari. In de volgende nieuwsbrief laten wij u de 

exacte datum weten. Als Gezonde school met het 

certificaat ‘Voeding’ ondersteunen wij het eten van 

fruit en groente van harte. De drie fruitdagen blij-

ven ook na de schoolfruitperiode hetzelfde, alleen 

is dan de bedoeling dat u uw kind op die dagen 

zelf fruit of groente meegeeft.

Daarnaast vinden wij duurzaamheid ontzettend 

belangrijk. De kinderen uit de bovenbouw halen 

plastic in de groepen apart op en we proberen het 

afval in de school zoveel mogelijk te beperken. U 

kunt daaraan meehelpen door geen drinkpakjes 

mee te geven aan uw kind. Veel ouders doen het 

al, maar wij vragen u toch nog een keer in plaats 

daarvan een goedsluitende drinkbeker mee te ge-

ven. Zo kunnen wij samen helpen de afvalberg te 

verminderen. U doet toch ook mee? 

SCHOOLFRUIT 
EN PAKJES 



NATIONALE 
VOORLEESDAGEN

Van 25 t/m 4 februari zijn de Nationale Voorlees-

dagen. Elk jaar is er op school in deze periode  

extra aandacht voor boeken en voorlezen. Daar-

naast nodigen we veel mensen uit om voor te ko-

men lezen in de klas.

De Nationale voorleesdagen passen uitstekend bij 

ons speerpunt lezen. Wist u dat de kinderen van 

groep 3 t/m groep 8 van 10.30 - 11.00 uur vier da-

gen per week lezen? Ook houden we dan boeken-

babbels ter bevordering van het lezen. 



Via Rianne van Belzen 

ontvingen we van DPG 

Media / de PZC zo’n 

30 boeken uit hun 

minibieb voor onze 

Kinderzwerfboekkast. 

Het zijn allemaal 

recent verschenen boeken, die nu een nieuwe 

bestemming krijgen. DPG Media heeft een 

partnership met Stichting CPNB, de stichting 

achter de Kinderboekenweek en de Kinderjury. 

We zijn er blij mee, want het zijn echt allemaal 

leuke boeken. Bedankt voor het regelen Rianne.

Zoals bekend mogen kinderen uit de 

Kinderzwerfboekkast een boek kiezen om mee 

te nemen en thuis te lezen. Na het lezen mag 

het boek terug worden gezet en kan er weer een 

nieuw boek worden meegenomen. Zo willen we 

lezen stimuleren en voor alle kinderen mogelijk 

maken. Kijk gerust nog eens in de kasten, want het 

aanbod wordt regelmatig aangevuld.

BOEKEN VOOR 
ZWERFBOEKENKAST



 

Op zaterdag 4 en zondag 5 

februari is onze school ‘School 

van de week’ in het Vrijburgbad in 

Vlissingen. Kinderen kunnen dan 

tussen 12.00 en 15.30 uur voor € 3,50 zwemmen. 

Binnenkort ontvangen we hiervoor een uitnodiging 

die we aan de kinderen mee zullen geven, maar wij 

stellen u nu vast op de hoogte van de data, zodat u 

er rekening mee kunt houden.

SCHOOL VAN DE 
WEEK VRIJBURGBAD



NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Ook in het nieuwe jaar zijn er weer tal van verschil-

lende naschoolse activiteiten. 

Op 24 januari gaan we weer lekker klimmen en 

klauteren in de kleuterspeelzaal. Kinderen uit de 

groepen 1 tot en met 3 zijn van harte welkom. 

Dinsdag 31 januari gaat meester Martin weer op 

pad met de kinderen voor een nieuwe “Jachtsei-

zoen”. Weten de boeven een uur lang uit handen 

te blijven van de “Jagers”.

 

Woensdag 25 januari en 1 februari is het vaste 

voetbaluurtje voor leerlingen van groep 3 tot en 

met 8. Opgeven hiervoor is niet nodig. Kom ge-

woon gezellig langs. 

Donderdag 26 januari gaan de leerlingen van 

groep 3 tot en met 8 zich weer uitleven met India-

nentrefbal.

Donderdag 2 februari bouwen we de gymzaal 

weer om tot een dierentuin voor ons dierentuin-

tikspel. Dit tikspel is voor leerlingen van groep 1 

tot en met 4. 

Deze activiteiten starten om 14.30 uur en duren 

tot 15.30 uur. 

Aanmelden kan via de onderstaande links, indien 

dit niet lukt kunt u de aanmelding mailen naar 

m.vanvooren@onzewijs.nl Let op VOL = VOL.

Bij heel slecht weer gaan de activiteiten buiten niet 

door. 

Kleutergym
Dinsdag 24 januari
Groep 1 t/m 3
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Indianentrefbal 
Donderdag 26  januari
Groep 3 t/m 8 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen
Dinsdag 31 januari
Groep 5 t/m 8
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Dierentuintikspel
Donderdag 2 februari
Groep 1 t/m 4
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren%40onzewijs.nl?subject=
https://docs.google.com/document/d/1tPFPSaIveW9lDnFjP214UIZxBEimMeOiMM22geSDBKE/edit?usp=sharing1GB8ONjJ7kD0OWCsXXFwz7mpxXBSgc6BlM6rZao3ttm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QlJh2xQQbNT4OlrKQxSsVuPATLHMolIra8p1KQheApo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L8aFOBK5k2uslthT3TSC7B0WLm6J7lEClvla2zRp_xg/edit?usp=sharingPFPSaIveW9lDnFjP214UIZxBEimMeOiMM22geSDBKE/edit?usp=sharing1GB8ONjJ7kD0OWCsXXFwz7mpxXBSgc6BlM6rZao3ttm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11gAPqgLipjElrwmxkEZqQxWHnDopv_ryYgd5Q1T0OUw/edit?usp=sharingVuPATLHMolIra8p1KQheApo/edit?usp=sharing


In de maand Januari 2023 kunnen de leerlingen 

uit de groepen 1 t/m 8 kiezen voor de sportieve 

activiteiten van Tafeltennisclub Middelburg, 

Korfbalvereniging SWIFT en Zwemvereniging De 

Zeeuwse Kust!

Kijk voor meer informatie 

en/of schrijf direct in via de 

volgende link:

TTC Middelburg

• Tafeltennissen bij Tafeltennisclub Middelburg - 

4 t/m 6 jaar | Brede Scholen Middelburg

• Tafeltennissen bij Tafeltennisclub Middelburg - 

7 t/m 12 jaar | Brede Scholen Middelburg

KV SWIFT

• Korfballen bij KV Swift - 6 t/m 9 jaar | Brede 

Scholen Middelburg

• Korfballen bij KV Swift - 10 en 11 jaar | Brede 

Scholen Middelburg

• Korfballen bij KV Swift - 10 en 11 jaar | Brede 

Scholen Middelburg

De Zeeuwse Kust

• Zwemmen bij De Zeeuwse Kust t/m 8 jaar | 

Brede Scholen Middelburg

• Zwemmen bij De Zeeuwse Kust vanaf 8 jaar | 

Brede Scholen Middelburg

Verder is er een Sport&switch aanbod om 

verschillende sporten te ontdekken. Meer 

informatie en aanmelden via www.sportswitch.nl 

NASCHOOLSAANBOD
‘BREDE SCHOLEN MIDDELBURG’

https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/tafeltennissen-bij-tafeltennisclub-middelburg-4-tm-6-jaar?field_activiteit=12750
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/tafeltennissen-bij-tafeltennisclub-middelburg-4-tm-6-jaar?field_activiteit=12750
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/tafeltennissen-bij-tafeltennisclub-middelburg-7-tm-12-jaar?field_activiteit=12751
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/tafeltennissen-bij-tafeltennisclub-middelburg-7-tm-12-jaar?field_activiteit=12751
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-swift-6-tm-9-jaar?field_activiteit=12754
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-swift-6-tm-9-jaar?field_activiteit=12754
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-swift-10-en-11-jaar?field_activiteit=12755
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-swift-10-en-11-jaar?field_activiteit=12755
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-swift-10-en-11-jaar-0?field_activiteit=12756
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-swift-10-en-11-jaar-0?field_activiteit=12756
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/zwemmen-bij-de-zeeuwse-kust-tm-8-jaar?field_activiteit=12748
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/zwemmen-bij-de-zeeuwse-kust-tm-8-jaar?field_activiteit=12748
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/zwemmen-bij-de-zeeuwse-kust-vanaf-8-jaar?field_activiteit=12749
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/zwemmen-bij-de-zeeuwse-kust-vanaf-8-jaar?field_activiteit=12749
http://www.sportswitch.nl  


AGENDA
december/januari

25 januari t/m 4 februari
Nationale voorleesdagen / week van de poëzie

10 februari
Rapport mee

13 en 15 februari
Contactmiddagen/-avonden / adviesgesprekken 

16 februari
Studiemiddag (kinderen om 12.00 u. vrij)

17 februari
Studiedag

20 februari t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie


