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Toen was het alweer april. Dit is altijd een drukke 

maar leuke maand. 

De afgelopen periode hebben we veel ouders 

weer in de school mogen ontmoeten. Bent u nog 

niet in de gelegenheid geweest een keertje met 

uw zoon of dochter mee te lopen naar binnen dan 

kan dit uiteraard de komende periode ook nog.

We sluiten de kunstweken af met een mooie 

tentoonstelling op 13 april. Pasen komt eraan, dit 

zullen we gezellig samen vieren op school met een 

lunch en natuurlijk een viering.

Daarna volgen de Koningsspelen. Dit vieren we dit 

jaar weer samen met de leerlingen van de Theo 

Thijssen. Daarover heeft u al informatie ontvangen 

via Parro en leest u meer in deze nieuwsbrief. We 

zijn nog hard op zoek naar ouders die ons tijdens 

deze activiteit kunnen ondersteunen. Mocht u tijd 

hebben en dit leuk vinden, geef u dan snel op!

Daarna volgt alweer de meivakantie en starten we 

aan de laatste weken van het schooljaar.

Voor nu wensen we u veel leesplezier!

ALGEMEEN



Vrijdag 22 april vieren wij, de Theo Thijssen en de 

Louise de Coligny, met de wijk de Koningsspelen 

2022. Dit jaar organiseren we een ‘Paauwenburg 

Trail’. Dit houdt in dat we gaan wandelen en 

hardlopen door straten en gebouwen in de wijk 

Paauwenburg. 

Dit jaar sponsoren we een goed doel, namelijk 

de kinderen in en uit Oekraïne. Onlangs heeft u 

al een brief ontvangen met informatie hierover. 

Uw zoon / dochter heeft ook een sponsorbrief 

gekregen. Wilt u deze, samen met het 

sponsorgeld, uiterlijk donderdag 14 april bij de 

leerkracht inleveren? 

We zijn nog op zoek naar ouder(s) / verzorger(s) 

die willen begeleiden langs de route. Zonder 

deze hulp kunnen we de trail helaas niet door 

laten gaan. Vindt u het leuk om langs de route de 

kinderen aan te moedigen en de goede kant op 

te sturen? U kunt zich opgeven bij meester Tom: 

t.vanlent@onzewijs.nl

KONINGS
SPELEN

mailto:t.vanlent@onzewijs.nl


In unit 1 staat onder andere het wennen aan 

school en het kennismaken met elkaar centraal.

Bij elk thema bedenken de leerkrachten een 

opening of afsluiting met alle drie de groepen 

bij elkaar. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 

kunnen lezen zouden we starten met het thema 

“kunst”.

We kwamen bij elkaar in het speellokaal en daar 

was een echt atelier neergezet. 

Er stonden allerlei schilderijen, een leeg doek, 

een schildersezel en heel veel verf. Het bleek het 

atelier van juf Johanneke te zijn. Juf Johanneke 

heeft wat over de schilderijen verteld, een 

liedje gezongen over kunst en met onze hulp 

een schilderij gemaakt. 

Na de opening zijn de 

kinderen aan de slag 

gegaan met het maken 

van eigen kunstwerken. 

De lokalen lijken inmiddels 

wel tentoonstellingen, 

binnenkort mag u ze 

komen bewonderen ! 

Unit 1



Kunstproject

Ik vind kunst heel mooi & het 

is leerzaam. Ik heb geleerd dat 

kunst nergens op hoeft te lijken. Kunst hoeft 

nergens op te slaan. Je kunt laten zien wie je bent 

en het moet uit je hart komen. Je mag je eigen 

beslissingen maken. Niemand mag jouw keuze 

bepalen. Wij zijn naar een museum gegaan dat 

heet de vleeshal. We moesten zelf kunst maken 

en dat werd in het museum opgehangen.Voor 

de kunst weken gingen we op school ook kunst 

maken van Mondriaan en Keith Haring en van 

Karel appel.

Van Skylar uit  groep 4

Ik heb geleerd dat kunst 

niet ergens op hoeft te 

lijken. En het is alleen kunst 

als je het zelf mooi vind. 

Je kunt je gevoelens laten 

zien. Je kunt laten zien 

wat je voelt. Je kunt laten 

zien wie je bent. Jij maakt 

de beslissing of het kunst 

is. Ik ben in het museum 

geweest. In de vleeshal 

in Middelburg. Je beleeft 

je eigen avontuur als je 

schildert. Jij maakt je eigen kunstwerk. Je laat 

zien hoe jij de wereld wilt hebben. Jou gevoelens 

zeggen je wat je moet schilderen. Jij maakt je 

eigen ontwerp. Jij schildert wat je wil schilderen. Jij 

moet luisteren naar jezelf. Het was een heel leuk 

project!

Van Nina uit groep 4

Unit onderwijs

Ik vind het leuk om in groepjes te werken, omdat

het gezellig is. Wat doe je? Je leest in koor en je

kunt heel veel samen leren. Ik voel me fijn doordat

ik mezelf ontspan en tegelijkertijd lees en je kunt

er veel van leren.  

Van Skylar uit groep 4

Ik vind het heel leuk om met andere kinderen 

te werken. Het is fijn om in groepjes te werken 

omdat dan kun je als je iets niet weet kun je 

dat aan iemand vragen. En dan kun je iemand 

vertellen wat je mist. En dan kan je vragen of 

iemand je helpt met een oplossing bedenken. En 

het is leerzaam en ik wil heel veel leren. Ik voel 

me heel fijn als ik leer. Je leest samen. En het is 

gezellig. 

Van Nina uit groep 4

Unit 2



Kunstproject

Drie weken geleden 

hebben we een 

gastles gehad voor 

het kunstproject in 

de school. In groep 6 

moesten de kinderen eerst zichzelf tekenen. Toen 

moesten we een druipend effect schilderen, dat 

doe je door met sponsen over iets dat geverfd is 

te gaan. 

Daarna moesten we in een mini museum in 

Domburg gaan kijken. In het museum kregen we 

een papiertje waar schilderijen op stonden en die 

moesten we vinden in het museum. Ik, Levi, vond 

de schilderijen best mooi maar ik vond het ook 

moeilijk om zo lang naar de schilderijen te kijken. 

Het wordt dan best saai. Daarna hebben we ook 

verschillende opdrachten gedaan.

In de klas hebben we 

ook nog tekeningen 

gemaakt. Die maakte 

groep 8 net zoals 

Picasso die vroeger 

maakte. In groep 6 

moesten we een soort van Vincent van Gogh 

schilderij maken. Deze schilderijen worden 

opgestuurd en daarna kan je dit afdrukken op 

verschillende dingen. We vinden onze schilderijen 

goed gelukt.

Emmie uit groep 6

Levi uit groep 8

Actie voor Oekraïne!

Wij helpen oekraïne door middel van een 

flessenactie. We zetten winkelkarren van de Lidl en 

de Jumbo op al onze gangen neer, zo kan iedereen 

zijn lege flessen (met statiegeld) inleveren. Als de 

karren vol zitten met flessen, halen we bij iedere 

unit de karren op en leveren we ze in bij de Jumbo 

en Lidl. Dit wordt gedaan door kinderen uit groep 

8. Ons doel is zoveel mogelijk voor oekraïne te 

betekenen.

We zijn gestart met het zingen van een lied dat 

gaat over oekraïne genaamd: Wij staan hier sterk! 

Dit was mooi.

Er komen nu ook Oekraïense kinderen bij ons 

op school, daarom hebben wij overal briefjes 

opgehangen met een Oekraïense betekenis 

en een Nederlandse betekenis. Zo kunnen de 

kinderen ook wat Nederlands leren, wel op een 

leuke manier natuurlijk. We praten meestal Engels 

tegen ze, maar moeilijke woorden doen we soms 

wel op Google translate. 

We hebben ook 

allemaal Oekraïense 

vlaggen in de 

gangen hangen, om de kinderen welkom te heten. 

De oekraïense kinderen zijn hier niet echt om te 

leren maar om een beetje afgeleid te zijn van alles 

wat er daar gebeurt. Ze leren natuurlijk ook wel 

wat maar het is merendeels voor de gezelligheid. 

Er zit een jongetje in groep 4, een meisje in groep 

6. De kinderen vinden het hier leuk en hebben ook 

al vrienden gemaakt en ze vinden het schoolplein 

ook super leuk, en de meesters en juffen ook. 

Vienna uit groep 7

Sophie uit groep 8

Unit onderwijs

Op onze school werken we in units. Je hebt unit 1 

die bestaat uit groep 1 t/m groep 3 , unit 2 bestaat 

uit groep 4 en 5 en als laatste heb je unit 3, dat 

is groep 6 t/m 8. Je hebt verschillende soorten 

lessen die we in de unit doen: Technisch lezen en 

Begrijpend lezen.

Technisch lezen:

Bij Technisch lezen gaan we in 2, 3 of 4 tallen lezen 

in een boekje. Voor technisch lezen hebben we 

allemaal nieuwe boeken. We moeten met onze 

maatjes hardop lezen VERTEL EENS MEER! HOE IS 

DAT? HOE ZIJN DE NIEUWE BOEKEN?

Begrijpend lezen:

Bij Begrijpend lezen verdelen we de kinderen 

over de klassen met verschillende niveaus van 

A, B en C. Melanie zit bij meester Bob (dat is 

niveau C). Melanie zegt: “ Ik vind het zelf heel fijn 

dat je in je eigen niveau kan oefenen en leren.’’ 

Jade zit bij meester Jelle (dat is niveau B). Jade 

zegt: ‘’ Bij meester Jelle is het stil en kun je goed 

concentreren op je werk.’’ We leren er veel!

Melanie uit groep 8

Jade uit groep 6

Unit 3



AGENDA 
april/mei 2022

13 april 
Tentoonstelling afsluiting themaweek kunst

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

Woensdag 25 mei 2022
Studiedag, alle leerlingen vrij

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart


