
Nieuwsbrief 6 Acaciahof Week: 5
Middelburg, 3 febr. 2023

Woensdag 25 januari was de opening van de Nationale Voorleesdagen 2023. Veel kinderen kwamen in hun
pyjama naar school en namen zelf een ontbijtje mee. Een erg gezellige start van de dag in de klas om tijdens
het ontbijtje voorgelezen te worden.

Heel fijn dat het eerste informele koffiemoment voor ouders druk bezocht werd. Tijdens de opening werd er
voorgelezen om zo extra aandacht te vragen voor het voorlezen thuis. Het voorlezen thuis stimuleert het
leesplezier en bevordert de leesmotivatie van kinderen. Daarna is er een korte uitleg gegeven en zijn er
vragen gesteld over de inzet van de subsidie basisvaardigheden en hoe wij dat als school vormgeven.
Het volgende informele koffiemoment plannen we op dinsdagochtend 4 april.

Subsidie basisvaardigheden
Tijdens de studiedag op  maandag 23 januari zijn we als team al
gestart met een aantal onderdelen uit het plan rond de inzet van
de subsidie basisvaardigheden. De onderbouw is bezig geweest
met visieontwikkeling voor de groepen 1 en 2. Ze zijn daarbij
begeleid door Bianca Slabbekoorn. Bianca zal aankomend
schooljaar en een deel van volgend schooljaar de onderbouw
begeleiden in visieontwikkeling, beredeneerd aanbod, thematisch
werken en spelend leren.

● De beleidsgroep rekenen is tijdens de studiedag verder
gegaan met de uitgangspunten van de visie op het
rekenonderwijs. Met het team is hier verder over gesproken. Er zijn twee zichtzendingen van nieuwe
rekenmethodes besteld. Deze gaan we a.d.h.v. een lijst met criteria uitproberen en beoordelen. Zo
kunnen we voor de zomervakantie schoolbreed een nieuwe rekenmethode bestellen.

● De beleidsgroep taal is aan de slag gegaan met de de onderdelen leesbevordering en leesplezier.
Daarnaast hebben zij de licentie van begrijpend lezen uitgebreid van Zilver naar Goud. Dit betekent dat
er tijdens begrijpend lezen ook een aanbod is voor fictie lezen.

● De beleidsgroep Burgerschap/Cultuur/ Digitale geletterdheid heeft de ‘Week van Mediawijsheid’ voor
groep 5-8 vastgelegd van 23 mei t/m 26 mei. In deze week krijgen groep 5 t/m groep 8 lessen over
mediawijsheid aangeboden door de begeleiders van Digiwijzer. Wanneer en wat aangeboden zal
worden hoort u nog van ons. Op donderdag 25 mei is er een ouderinformatieavond Mediawijsheid
die wordt verzorgd door de medewerkers van Digiwijzer. De uitnodiging hiervoor krijgt u nog van ons.
Ook is de beleidsgroep bezig geweest met het uitzetten van de verkiezingen in groep 6 tot en met
groep 8 voor de leerlingenraad. Op donderdag 2 maart zal de eerste leerlingenraad plaatsvinden van
12.00 uur tot 12.30 uur.

Met de bonnetjes van de gekochte boeken tijdens de kinderboekenweek…..
Tijdens de kinderboekenweek werden er door de leerlingen van Acaciahof veel
boeken aangeschaft bij de Drukkerij. Al deze bonnetjes zijn ingeleverd op school
en daarvan hebben we weer nieuwe boeken kunnen aanschaffen bij de Drukkerij
voor in onze schoolbibliotheek. Heel erg bedankt voor het inleveren van deze
bonnen.



Welkom
Afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen gestart op Acaciahof. Jaxon, Charlize en Mayla
van harte welkom op onze school.

Broertjes / zusjes
Om een goed zicht te houden op de leerlingaantallen in de komende jaren, wil ik u vragen om de broertjes en
zusjes die we in de toekomst ook op Acaciahof mogen verwelkomen, in te schrijven. Zo houden we overzicht
op de leerlingaantallen en kunnen we tijdig de formatie aanpassen. Het inschrijfformulier vindt u bij downloads
op de site van de school. https://acaciahof.onzewijs.nl/voor-ouders/downloads

In de keuken van Acaciahof
Wat ruikt het weer heerlijk op school. En jawel er
staat een groepje kinderen te kokkerellen in de
keuken van Acaciahof. Gezellig maar ook erg
leerzaam. Handelingen als snijden, rollen, kneden,
roeren en schaven zijn goed voor de fijne motoriek.
Ook leren de kinderen door het lezen van een recept
de instructies en aanwijzingen te begrijpen en die
vervolgens toe te passen. En daarna is het natuurlijk
smullen!!

Even voorstel meester Celino van Skills4life
Mijn naam is Celino Davidse en ik ben werkzaam als beweegcoach bij
Skills4life. Vanaf 6 februari zal ik elke maandag de gymlessen
verzorgen op het Acaciahof.
De gymlessen zullen vooral uit spellessen bestaan waarin we op de
volgende punten veel zullen focussen:

● Fysiek: beweegvaardigheid en beweeggedrag en
veelzijdig bewegen voor de positieve ontwikkeling van de
motorische vaardigheden. Hiervoor gebruiken we het athletic
skills model. Dit model bestaat uit een schijf van 10 met
verschillende grondvormen van bewegen. Denk hierbij aan
gooien, vangen, mikken, schieten. Voor de volledige schijf kunt
u kijken op: https://www.athleticskillsmodel.nl/schijfvan10/

● Sociaal-emotioneel: samenwerken, omgaan met winst en
verlies, respect voor jezelf en elkaar;

● Mentaal: denk hierbij aan het versterken van weerbaarheid,
zelfvertrouwen en een stukje discipline.

Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan!
Voor meer informatie over Skills4life kunt u terecht op https://www.skills4life.nu/

Nieuws uit groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we met het
thema gezondheid. Er zijn al veel ouders
komen vertellen over hun beroep in het
ziekenhuis als broeder, doktersassistente of
huisarts. Juf Tina heeft haar arm laten gipsen
en de kinderen hebben ontdekt dat gips heel
snel hard wordt. Erg fijn dat ouders helpen om
het thema zo echt te maken voor de kinderen,
hierdoor zijn de kinderen nog meer betrokken.

https://acaciahof.onzewijs.nl/voor-ouders/downloads
https://www.athleticskillsmodel.nl/schijfvan10/
https://www.skills4life.nu/


Nieuws uit groep 5

Goede doel kerstviering
Voor de kerstviering had groep 5 (met groep 6) ervoor gekozen om geld in te
zamelen voor het dierenasiel Walcheren. Er werden heel veel lege flessen
ingezameld, koekjes gebakken en verkocht, auto’s gewassen, kamers gestofzuigd
en allerlei andere klusjes zijn uitgevoerd in ruil voor geld. Dit resulteerde in een
geweldige opbrengst waar we super trots op zijn, € 246,46

Bezoek dierenasiel Walcheren
Groep 5 heeft ook een kijkje mogen nemen in het dierenasiel Walcheren. Zo kregen
we te zien waar de dieren verblijven, waar ze binnengebracht worden door
bijvoorbeeld de hulpdiensten, waar ze medische verzorging krijgen, waar ze
gewassen worden en waar ze lekker kunnen spelen. Het door ons opgehaalde geld
wordt besteed aan een apparaat om de honden beter te kunnen wassen en groep 5 in het dierenasiel
trimmen. Fijn dat we door de inzet van de kinderen zo’n goed doel hebben kunnen steunen.

Medezeggenschapsraad Acaciahof
Woensdag 25 januari was er weer een MR-vergadering. Vanuit de oudergeleding kwam naar voren dat het
koffiemoment druk bezocht was en als positief is ervaren. Groep 5 en 6 zijn naar het dierenasiel geweest. Zij
hebben daar geld gebracht dat opgehaald is met de goede doelen actie en zij kregen daar een rondleiding.
Verder hebben groep 7 en 8 een leerzame workshop fotografie gedaan en zijn alle groepen momenteel bezig
met de Nationale Voorleesdagen. Volgend schooljaar stappen we over van het Cito leerlingvolgsysteem naar
het leerlingvolgsysteem IEP. Groep 7 is al begonnen met een pilot en heeft de eerste IEP toetsen gemaakt. Er
is helaas geen reactie gekomen op de vacature voor een gymdocent. Gelukkig is er een andere oplossing
gevonden. Vanaf maandag 6 februari Skills4life voor groep 1 tot en met groep 8.

Vacature oudergeleding MR vanaf schooljaar 2023
De termijn van André binnen de MR loopt dit schooljaar af. Aangezien André heeft aangegeven niet door te
willen gaan voor een volgend termijn ontstaat er binnen de oudergeleding in de MR een vacature.
Heeft u interesse om zitting te nemen in de MR als ouder, dan kunt u zich verkiesbaar stellen. Wilt u hierover
eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met André of met de voorzitter, Dennis Wirtz via:
mracaciahof@onzewijs.nl

Beeldende vorming, les groep 5 en 6 gegeven door Jessica van Dierendonck over wat emoties zijn en hoe je deze kunt
vormgeven in klei.

mailto:mracaciahof@onzewijs.nl


Naschools aanbod

Op de site van Acaciahof vindt u onder het kopje
Ons onderwijs, uniek naschools aanbod, ons
naschools activiteitenaanbod per periode.
https://acaciahof.onzewijs.nl/ons-onderwijs/uniek-naschools-aanbod

Sportkennismaking Middelburg
Er is elke maand een leuk aanbod te vinden op de onderstaande site voor sportkennismaking en andere leuke
activiteiten. Kijk voor meer informatie en/of schrijf direct in via de volgende link:

o KV ONDO maand februari
Korfballen bij KV ONDO voor groep 1 & 2 | Brede Scholen Middelburg
Korfballen bij KV ONDO voor groep 3 & 4 | Brede Scholen Middelburg
Korfballen bij KV ONDO voor groep 5 & 6 | Brede Scholen Middelburg
Korfballen bij KV ONDO voor groep 7 & 8 op dinsdag | Brede Scholen Middelburg
Korfballen bij KV ONDO voor groep 7 & 8 op donderdag | Brede Scholen Middelburg

Sportbuurtwerk
Elke donderdagmiddag zijn er van 14.45 tot 15.45 uur gratis sportactiviteiten in de gymzaal naast de school.
Deze worden georganiseerd door de Gemeente Middelburg. Het is niet nodig om uw kind voor deze
activiteiten op te geven.

In deze weken van het nieuwe jaar zijn de kinderen bij ons op de BSO
voornamelijk veel bezig geweest met verschillende knutselwerkjes of
rollenspellen. Ze maken bijna iedere BSO dag een hut in
het lokaal of op de gang. Het is dan ook goed om te zien hoe de
kinderen samenwerken tijdens het bouwen van de hut, maar ook hoe
de kinderen daarna er samen in gaan spelen.

Naast de vele binnenactiviteiten die de kinderen uitvoeren, is
buitenspelen ook zeker iets wat de kinderen graag doen. Op het
schoolplein spellen we vaak activiteiten zoals tikkertje, verstoppertje
en voetballen. Daarnaast zijn de schommel en is het piratenschip ook erg populair.

Er gaan ook wat veranderingen komen op onze BSO. Onze collega juf Leontine die werkt op de
maandagen en dinsdagen gaat vanaf volgende week dinsdag op een andere locatie werken. Nu
krijgen wij daar een nieuwe juf voor terug namelijk juf Elise! Gelukkig gaat juf Leontine nog niet
helemaal van onze BSO af. We zien haar nog op de maandagen tot maart.

https://acaciahof.onzewijs.nl/ons-onderwijs/uniek-naschools-aanbod
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-1-2?field_activiteit=12779
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-3-4?field_activiteit=12780
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-5-6?field_activiteit=12781
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-7-8-op-dinsdag
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-7-8-op-donderdag?field_activiteit=12783


BSO Pardoes (4up)
De kinderen van de 4up locatie hebben na de kerstvakantie niet gewerkt
aan een thema. Zij hebben samen binnen en buiten gespeeld. Op dit
moment zijn wij bezig met de Nationale Voorleesdagen. Daarbij staat het
boek van Maximiliaan Modderman centraal. Wij lezen het boek voor en
de kinderen kunnen kiezen voor een knutselactiviteit. Op 4 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen weer voorbij. Daarna zullen wij verder gaan met het
thema:  ‘Winter’.

BSO Pardoes CSW (7up)
De kinderen van de 7up locatie hebben vorige week bloempotten gemaakt van
restmateriaal.
Wij hebben muffins gebakken, in de gymzaal spelletjes gespeeld en wij zijn bezig
geweest met zoutdeeg.
Komende weken gaan wij de bloempotten verder afmaken. De kinderen brengen
eigen bloembollen mee en dan gaan wij ze planten in onze zelfgemaakte pot.

Belangrijke data voor in de agenda:

20-24 februari:   voorjaarsvakantie
1 maart:              inloopochtend alle groepen
2 maart:              rapport mee
2 maart:              leerlingenraad
6-17 maart:         rapportgesprekken
15 maart:            Kinderkunstweek
5 april:                informeel koffiemoment met ouders van 08.30-09.15 uur
6 april:                Paasviering
7 april:                Goede vrijdag
10 april:              Tweede Paasdag
11 april:               studiedag
24 april:               Meivakantie

Studiedagen:
27 februari:        studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
11 april:              studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
17 mei:                studiedag Onze Wijs de kinderen zijn deze dag vrij.
22 mei:                taakdag de kinderen zijn deze dag vrij.
30 juni:                studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
13 juli:                 laatste schooldag, start zomervakantie.

Schoolvakanties en vrije dagen 2023-2024
Herfstvakantie: maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december tot en met vrijdag 4 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2024
Goede vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart en extra vrije dag: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2024


