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ALGEMEEN

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij alweer de volgende 

Uitwisseling. Met daarin heel veel van wat de 

afgelopen tijd de revue heeft gepasseerd. Met 

al die boeiende onderwerpen zorgen we voor 

een brede ontwikkeling van onze leerlingen. 

En binnenkort starten we met een aanbod van 

de Kunst Educatie Walcheren. Een breed en 

ontzettend leuk aanbod voor alle leerlingen van 

de school. We informeren u hier verder over. 

Wat ook in de planning zit, is dat na de 

kerstvakantie per groep 4 lessen zullen 

worden verzorgd door Mad Science. Op een 

aantrekkelijke manier worden alle leerlingen in 

aanraking gebracht met natuur en wetenschap. 

Deze 4 lessen per groep worden verdeeld over 

de periode januari-juni. Wij zien er nu al naar uit!

Dan toch even een kleine persoonlijke noot. 

Woensdag 26 oktober zal ik geopereerd worden 

aan mijn schouder. De zes weken daarna is het 

dringende advies om volstrekte rust te houden. 

Dit betekent dat ik de nodige weken niet op 

school zal zijn en dat ik mijn werk dus tijdelijk 

enigszins zal overdragen. Deze week nog, of 

anders direct na de herfstvakantie, zullen we u 

daar nader over informeren. 

Voor nu: nog een prettige week en vooral, een 

heel fijne herfstvakantie! Geniet.

Vriendelijke groet,

Hans Willemstein, directeur



Babynieuws

Het is alweer even 

geleden, maar we hebben 

het niet vermeld in de 

vorige Uitwisseling. Op 13 

augustus is Vieve geboren, 

dochter van juf Yolande 

en Menno en broertje van 

Mees.  Vieve groeit als kool, 

het gaat goed met haar. 

We wensen hen veel geluk 

met het gezin!

Vorige week op 13 oktober 

zijn meester Yorick en Rachel 

ouders geworden van dochter 

Marly en Melle is grote broer 

geworden. Het gaat goed 

met de kleine Marly. Ook hen 

willen we van harte feliciteren 

en veel geluk toewensen.

Bruiloften

Ook hebben we nog 2 bruiloften te melden 

binnen ons team. Juf Laura is 12 oktober jl. 

getrouwd met Albert-Jan. Ze zijn ook nog op 

school geweest waar iedere groep iets voor hen 

had georganiseerd. Heel veel geluk gewenst!

Vrijdag aanstaande zal 

juf Esther in het huwelijk 

treden met Wietze. We 

wensen hen alvast een hele 

fijne dag! 

LEUKE NIEUWTJES



KINDERBOEKEN
WEEK

Afgelopen woensdag is de 

Kinderboekenweek van start 

gegaan met een spetterende 

dans door de groepen 8

Het thema dit jaar is Gi - Ga - Groen en de school 

hangt er vol mee.

Elke klas heeft een kinderboek bij het thema 

uitgekozen. In de klas wordt er op verschillende 

manieren aandacht 

aan besteed.

Met de 

Kinderboekenweek 

willen we het lezen 

stimuleren.

De groepen 1/2 zijn 

afgelopen week met 

de klas naar het Nollebos geweest; dit vanwege 

de Kinderboekenweek Gi-ga-groen!

Ieder groepje kreeg een zoekkaart waarop ze 

de gevonden natuurverschijnselen konden 

afstrepen. Ook kregen ze een plastic tas waarin 

ze hun herfstschatten konden meenemen 

naar school. Terug op school hebben we onze 

schatten aan elkaar laten zien. 

Groep 5a ging in de Kinderboekenweek op 

natuurexcursie. Het thema 

Gi-ga-groen gaf de aanleiding 

om te ontdekken in welke 

natuur wij leven en bewegen. 

We leerden dat al die bomen, 

struiken, planten, vruchten, 

vogels en een hoop kleine beestjes en ook 

paddestoelen er allemaal voor elkaar zijn: het 

hele ecosysteem. Een heerlijke ochtend.



De groepen 5 hebben in 

september hun sociodag 

gehad.Een dag vol met 

interacties, spelletjes en 

buitenactiviteiten. 

SOCIODAG 
GROEPEN 5



Beste ouders/verzorgers en leerlingen van groep 5 

tot en met 8,

De komende natte en donkere maanden nodig 

ik alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 uit 

om te komen dammen. Als het buiten vroeg 

donker is, en koud en nat, kunnen de leerlingen 

na schooltijd toch nog sportief bezig zijn. Elke 

maandagmiddag kan er gedamd worden van half 

drie tot half vier. Je hoeft het spel niet te kennen, 

want de basisregels worden ook aangeleerd. 

Thuis tussendoor wat oefenen is wel handig en 

leuk. Je maakt dan snel vorderingen. Het is fijn 

als je trouw elke maandag komt, maar als je een 

keer niet kan, is dat niet heel erg. Je moet dit wel 

goed aangeven vooraf.

Wat:  dammen op school

Wanneer:  elke maandag      

 (november - februari) na schooltijd  

 van 14.30 uur - 15.30 uur

Waar:  in het lokaal van groep 5a (Kleiweg)

Neem je eigen damspel mee

(voorzien van naam), want school heeft niet voor 

iedereen een bord en 

stenen. 

Toestemming 

van ouders is verplicht: een mailtje naar 

a.vogelonzewijs.nl of briefje met handtekening 

van ouder.

Dus: pak de damborden uit de kast en kom 

op maandagmiddag spelen. De eerste keer is 

maandag 31 oktober.

 

Groeten, juf Anja Vogel

ps. Als je al wel kunt dammen, is het natuurlijk ook 

erg leuk als je komt. In de groepen 6, 7 en 8 zitten 

al vergevorderde leerlingen.....

DAMMEN VOOR 
DE GROEPEN 

5 TOT EN MET 8   



Wist u dat er niet ver van onze school ook een 

muziekvereniging is, waar kinderen op een 

instrument kunnen leren spelen? Hoe leuk is het 

om op jonge leeftijd op een instrument te leren 

spelen! 

Vanaf 6 jaar mogen kinderen op een blokfluit 

leren spelen. Als ze wat ouder zijn en een ander 

instrument willen kiezen, hebben ze al een mooie 

muzikale basis.

Er zijn op dit moment nog 

enkele plaatsen beschikbaar 

in de blokfluitgroepjes op 

maandagmiddag na schooltijd.

Als uw kind dit graag zou willen, kan het een 

gratis proefles meedoen in een groepje. Dat is 

deze maand nog mogelijk.

De Vlissingse Muziekvereniging (MVV) is te vinden 

in Lammerenburg aan de Wildbaan 21.

Meer informatie kunt u vinden op: www.khog.nl

Of u kunt contact opnemen via khog@

zeelandnet.nl

PLEZIER IN MUZIEK!


