
  berICHTUS 13  22  april 2022 

 

 

Koningsspelen 

Vandaag is het feest! We vierden de 

verjaardag van de koning en hielden daarom 

Koningsspelen. Voel je fit, was het thema en 

daarom gingen we samen volop aan de gang 

met sport en spel. Er was echt heel veel te 

doen voor alle kinderen. We sloten de dag af 

met het lied van de Koningsspelen. Was u 

daarbij om 10 over twee? U kunt het lied 

thuis nog eens horen en meezingen met dit 

YouTube filmpje: 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-

en-dans/ 

De echte koningsdag is in de meivakantie op 

27 april.  

 

Schoolvoetbal 

Onze kanjers van groep 5 tot en met 8 deden 

mee aan schoolvoetbal, met alle scholen van 

Vlissingen. Het weer hield vooral op de eerste 

middag wat te wensen over, maar dat had 

geen invloed op de spirit in de teams! 

Jongensteams van 6/7 en 8 en het 

meidenteam van  7/8 kwamen zelfs tot in de 

halve finale. Fantastisch gedaan jongens en 

meiden! 

 

Eindtoets groep 8 

Aan het einde van de basisschooltijd hopen 

we dat alle kinderen genoeg geleerd hebben. 

De leerkrachten van groep 8 en ouders zijn in 

de afgelopen maanden bezig geweest met de 

aanmelding voor het voortgezet onderwijs. 

Daar hoort een advies bij (vanuit school) voor 

een passend niveau. In april wordt altijd een 

eindtoets van de IEP afgenomen. Daarmee 

zien wij als school of het afgegeven advies 

passend is. Ook zien wij aan de eindtoets of 

ons onderwijs goed is geweest in de 

afgelopen jaren. Zowel voor de kinderen als 

voor ons is de uitslag dus belangrijk! We 

weten dat de kinderen enorm hard gewerkt 

hebben om tot een goed resultaat te komen, 

dus we hopen op een uitslag die daarbij past! 

En wilt u eens zien wat voor kanjers wij 

hebben in groep 8 ? Klik dan op deze link, met 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
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een stukje van onze muziekweekfilm- het 

enthousiasme spat eraf! 

https://youtu.be/u1Jx0WRWolw 

Parkeren bij school 

Het gaat heel vaak echt goed, de ochtendspits 

bij school. Auto’s, fietsen, stepjes en 

wandelaars door elkaar die een plekje zoeken. 

Dat valt niet mee. Bedankt aan al die ouders 

en kinderen die rekening houden met elkaar. 

Zo zorgen we samen voor veiligheid rond de 

school. Mogen we op u blijven rekenen? 

Extra ondersteuning: Kind op 1 

Onze school hoort bij het 

samenwerkingsverband Kind op 1. U als ouder 

krijgt daarmee te maken als uw kind meer 

ondersteuning nodig heeft dan wij in de basis 

kunnen bieden. Na overleg met u vragen wij 

een arrangement voor ambulante begeleiding 

aan. Zo zijn er meerdere ambulant 

begeleiders (AB-ers) bij onze school 

betrokken. Zij geven advies aan school, 

voeren gesprekken met kinderen en ouders 

en helpen ons om de goede stappen te 

zetten, als het nodig is naar een andere vorm 

van onderwijs. Soms is dat op het gebied van 

leren, soms op het gebied van gedrag en soms 

ook op beide gebieden.  

Kind op 1  heeft net als school een soort MR, 

het heet alleen OPR. Sinds kort is meester 

Werner, intern begeleider van het Vlot, lid 

van de OPR. Dat is een taak die hij doet naast 

het werk op school.  

Ook u als ouder kunt meedenken. Daarover 

kregen wij de volgende uitnodiging om met u 

te delen: 

Beste ouders/verzorgers, 

Samen met de basisscholen in Walcheren en de 

Oosterschelderegio verzorgt 

Samenwerkingsverband Kind op 1 de 

ondersteuning in het kader van passend 

onderwijs.  Ouders spelen bij het vormgeven aan 

passend onderwijs van hun kind een belangrijke 

rol. Jullie hebben dit met jullie 

zoon/dochter misschien al mogen ervaren. Op dit 

moment is Kind op 1  in opdracht van het 

ministerie bezig met het inrichten van 

een oudersteunpunt. 

Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen 

en behoeften van ouders, zijn zij op zoek 

naar ouders die op vrijwillige basis deel willen 

nemen aan een bijeenkomst op11 mei  van 19.30 

tot 21.00 uur over dit thema. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Welkom door Madeleine Weij, directeur 

Samenwerkingsverband Kind op 1 

• Uitwisselen van ervaringen 

van ouders met Kind op 1 

• Feedback van ouders op de bestaande 

communicatie 

• Afsluiting – behoeften in de toekomst 

Er is geen voorbereiding voor nodig. 

We komen bijeen op het kantoor van Kind op 1: 

Deestraat 3 in 's-Heer Arendskerke. 

Heeft u hier belangstelling voor? Dan graag 

een mail naar Jeanette: j.vanloo@onzewijs.nl 

Meer weten over het werk van Kind op 1? Kijk 

dan eens op hun website: 

https://swvkindop1.nl/ 

Vakantie: 2 weken vrij!Twee hele weken 

vakantie staan voor de deur. We wensen 

iedereen veel rust, plezier en gezelligheid toe. 

Op 9 mei om tien voor half 9 zien we jullie 

graag weer terug! 

Namens het team, 
Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool 
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