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In deze nieuwsbrief:

De allereerste nieuwsbrief nieuwe stijl. We zijn 

alweer een paar weken hard aan het werken, 

leren en spelen op school. In de school zelf is er 

tijdens de vakantie het een en ander veranderd. 

De foto’s heeft u via parro of misschien wel in het 

echt kunnen zien. Ook in deze nieuwsbrief vindt 

u ze terug. Alledrie de units vertellen kort hoe ze 

gestart zijn. Tevens leest u een verslagje van het 

geslaagde kamp van groep 8 en nog veel meer!

Binnenkort volgt er meer informatie:

> inschrijven voor het helpen met activiteiten

> het informatiemoment over de methode 

 Kanjer

Veel leesplezier!

Louise de Coligny
Christelijke Basisschool

Onderdeel van Onze Wijs



Het was voor veel kinderen uit unit 1 best 

spannend om na de zomervakantie weer te 

starten op school.

Er waren heel wat kinderen die zelfs pas voor de 

eerste keer naar school toe kwamen.

Inmiddels zijn we al aardig gewend aan elkaar, de 

juffen en de ruimtes.

De eerste weken staan in het teken van 

kennismaken, regels bespreken en afspraken 

maken en natuurlijk nog even genieten van het 

mooie weer.

We spelen veel buiten en dat doen we dan in 

verschillende combinaties van groepen.

Zo leren we niet alleen de kinderen uit de eigen 

groep kennen maar ook uit de andere twee 

groepen.

Met een gezamenlijke activiteit hebben we het 

eerste thema geopend: beroepen.

Dit sluit straks aan bij het thema van de 

kinderboekenweek en hier gaat u vast nog veel 

meer over lezen en zien via parro. 

Afgelopen woensdag zijn we op schoolreis 

geweest, daar leest u meer over in de volgende 

nieuwsbrief. 

Unit 1



Wat fijn om de nieuw ingerichte school weer ge-

vuld te zien met enthousiaste kinderen.

In de eerste weken hebben we veel aandacht 

besteed aan Kanjer, weer wennen op school, 

rekening houden met elkaar en nadenken over 

wat we willen leren en waar we in willen groeien.

Werken aan doelen/vaardigheden:

Om te kunnen leren/werken is het 

beheersen van vaardigheden erg 

belangrijk.

In de eerste periode staan deze 

denkgewoonten centraal: ik luister, 

in werk nauwkeurig, ik wil iets weten 

en ik stel een vraag. 

We werken aan alle doelen en elk 

kind heeft er ook 1 uitgezocht, waar 

hij/zij extra aandacht aan wilt geven 

om daar vaardiger in te worden. Na 

een paar weken evalueren we dit en 

kiezen we een nieuwe 

doel uit, als het behaald is (er groei 

zichtbaar is).

De doelen van rekenen, spelling en taal 

plakken we per thema in het weetjes 

schrift en na beheersing krijgen ze voor 

ieder onderdeel een sticker. Zo leren 

de kinderen inzicht te krijgen in hun 

eigen ontwikkeling en weten ze welke 

leerpunten ze hebben. U kunt de doe-

len ook inzien op de website.

Leerplein

Naast werken in de 

lokalen werken we 

sinds dit schooljaar ook 

in andere ruimtes, de 

leerpleinen. Wij werken 

op de begane grond van 

het hoge gebouw in de lokalen, de hal en de BSO. 

Het was natuurlijk even wennen. Van werken in 

je eigen klas, naar werken in allerlei ruimtes met 

meerdere juffen. We zijn gestart met technisch 

lezen en begrijpend lezen. In kleinere groepen kan 

ieder kind meer persoonlijke aandacht en hulp 

krijgen.

Daarnaast worden de extra ruimtes ook al ge-

bruikt, om zelfstandig in een groepje aan een 

bepaalde opdracht te werken, of extra leerhulp 

te krijgen (van welk niveau dan ook). De kinderen 

geven aan, dat ze dit heel fijn vinden.

Technisch lezen

Alle kinderen zijn ingedeeld in leesgroepjes. Elke 

leesles werken we met groep 4 en 5 samen. Elk 

groepje wordt begeleid om samen te trainen voor 

het volgende leesniveau.

Zo lezen de kinderen op dit moment van niveau 

M4 t/m niveau E6.

Daarnaast mogen ze ook vrij lezen in hun bieb-

boek en gaan ze binnenkort voorlezen aan kinde-

ren van Unit 1.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen, werken groep 4 en 5 nog 

even apart. Voor groep 4 is het programma van 

‘Nieuwsbegrip’ nog helemaal nieuw. Zij leren eerst 

de taakaanpak en gaan na de kerstvakantie sa-

menwerken met groep 5.

Groep 5 leest in 2 groepen, steeds in een wisselen-

de samenstelling. Zo leren we van elkaar en door 

elkaar. We trainen op taakaanpak; eerst goed de 

tekst lezen en belangrijke woorden markeren, ver-

volgens vragen lezen en de antwoorden opzoeken 

in de tekst. 

1x in de week werken we met ‘Blits’. Hier leren we 

om informatie uit reclames, plaatjes en grafieken 

te halen en deze te begrijpen, ook een onderdeel 

van begrijpend lezen.

Een goede mindset is bij dit vak heel erg belang-

rijk. Is het moeilijk? Begrijp je het nog niet? We 

zetten door! We blijven opnieuw lezen en alles 

opzoeken in de tekst!

De teksten zijn heel actueel. We hebben al gelezen 

over de paralympische spelen, Neanderthaler Krijn 

en de vulkaanuitbarsting op La Palma.

Unit 2 
groep 4 en 5



In unit 3 zijn we in de eerste week gestart met 

kennismakingsspelletjes, kanjer en het weer 

wennen aan elke dag naar school gaan. Groep 

8 is in de tweede week op kamp geweest en de 

schoolreis hebben we ook net achter de rug. 

Kortom wat een heerlijk en goed begin van een 

nieuw schooljaar. Naast al deze bezigheden zijn 

we natuurlijk ook weer druk met onderwijs het 

vormgeven van ons onderwijs in de nieuwe op-

zet en ruimtes.

De nieuwe ruimtes van unit 3

In unit 3 zitten de groepen 6 tot en met groep 8 op 

de eerste verdieping van het hoge gebouw. In de 

open ruimte is een leerplein met de mediatheek 

en daarnaast zitten er drie klaslokalen. Ook de 

personeelskamer is omgebouwd tot leerplein hier-

door kunnen we 3 

groepen verdelen 

over 5 ruimtes. 

Maar wie begelei-

den/ coachen die 

5 groepen dan?

 

Inzet van de leerkrachten

Naast de vaste leerkrachten voor de klas zijn er 

ook nog een leerkracht en leraarondersteuner 

die helpen tijdens het werken op niveau of 

extra begeleiding geven aan kinderen die extra 

uitdaging of ondersteuning nodig hebben met hun 

leerdoelen.

Op deze manier kunnen we de kinderen maximale 

ondersteuning geven bij hun persoonlijke 

ontwikkeling.

Hoe ziet het unitonderwijs er nu uit voor unit 3?

Technisch lezen

Voor technisch lezen zijn de kinderen ingedeeld 

op hun eigen leesniveau en werken ze in duo’s. 

Samen hebben ze een boek uitgezocht waaruit ze 

hardop lezen. De doelstelling hiervan is leesplezier 

en zoveel mogelijk leeskilometers maken. Zijn ze 

klaar met het lezen van het boek dan kunnen ze 

kiezen uit verschillende verwerkingsopdrachten 

zoals het maken van een Vlog, Google Presenta-

tion, flyer, elkaar interviewen over het boek etc.. 

Al deze presentaties slaan we digitaal op zodat 

ze de laatste leesles voor elke vakantie iedereen 

een presentatie kan geven over het gelezen boek, 

boekpromotie. Zo weten de kinderen welke boe-

ken er in onze mediatheek te vinden zijn en welk 

boek hen aanspreekt. 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is ook ingedeeld op niveau en 

werken de kinderen met tweetallen uit de verschil-

lende groepen. Ook hier hebben we het aantal 

kinderen van drie groepen kunnen verdelen over 

5 leerkrachten en vijf ruimtes. De leerkracht be-

spreekt eerst de tekst wat gaat over een actueel 

onderwerp. Dit onderwerp is voor de hele unit 

gelijk. Dan worden de verwerkingsstrategieën 

uitgelegd en gaan de kinderen in tweetallen aan 

de slag.  

Blits

Naast begrijpend lezen werken we ook een keer 

in de week uit de methode Blits. Tijdens deze les 

oefenen de kinderen met studievaardigheden 

waarbij ze informatie uit allerlei verschillende 

bronnen kunnen selecteren, beoordelen, verwer-

ken en toepassen. 

Proces unitonderwijs

De meesters en juffen van unit 3 overleggen 

regelmatig met elkaar over hoe het gaat. Als er 

dingen niet lekker lopen kijken we ook meteen 

wat we hieraan kunnen veranderen. Dingen die 

goed gaan, bouwen we uit. Dit proces lopen we 

met elkaar, dus ook de kinderen denken mee, De 

kinderen geven tot nu toe aan dat ze deze manier 

van lezen en begrijpend lezen erg fijn vinden. Nu 

kan je samen een verhaal lezen en een verwer-

kingsopdracht kiezen. Het presenteren vinden de 

meeste  voor nu nog even spannend, maar ook dit 

mag je samen doen. Voor begrijpend lezen leren 

we van elkaar. Je kan elkaar helpen als je het moei-

lijk vindt om bepaalde strategieën toe te passen. 

Unit 3 
groep 6 t/m 8



Tijdens de kinderboekenweek en de themawe-

ken werken we met de hele school rond het 

thema beroepen. Het project loopt van 4 okt. 

tot 22 okt. Een lekker breed thema waarmee we 

alle kanten op kunnen. Een kleine greep uit de 

activiteiten:

- schoolbreed voorlezen

- boekenmarkt georganiseerd door het AT

- voorleeswedstrijd

- bezoek van de brandweer

- opa’s, oma’s en ouders die mogen vertellen in 

de klas over hun beroep.

En nog veel meer leuke activiteiten. Dit kunt u 

volgen via Parro.

Kinderboekenweek: 
Worden wat je wil!



Als school zijn wij verplicht u elk 

jaar naar de privacy-voorkeuren 

voor uw kind(eren) te vragen. 

Via de app Paro die we op school 

gebruiken kunnen we dit inven-

tariseren. 

U kunt dat op de volgende manier doen; 

- U opent de Parro app 

- U klikt rechts onderin op de 4e tab (streepjes 

met bolletjes) 

- U klikt dan op privacy-voorkeuren 

- U geeft aan waar u wel of geen toestemming 

voor geeft. 

Let op mocht u dit al in een eerder stadium ge-

daan hebben, kijk er dan nog een keer naar. We 

hebben namelijk wat zaken toegevoegd en verwij-

derd.

Mocht u geen gebruik maken van de Parro app, 

geef dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. We 

zorgen er dan voor dat we samen met u naar uw 

voorkeuren kijken en deze noteren.

Privacyvoorkeuren in 
Parro



Dag 1

Om 9.00 uur wer-

den we bij school 

uitgezwaaid door 

de ouders en alle 

klassen. Vanaf 

school fietsten we 

naar Kanoa, daar 

gingen we boogschieten, een waterparcour doen 

en kanoën. Daarna gingen we fietsen naar de 

voetbalvereniging Jong Ambon waar onze tenten 

klaar stonden, toen gingen we de 

tenten inrichten en daarna had-

den we vrije tijd. We mochten zelf 

weten met wie in een tent zou-

den slapen. Als avondeten aten 

we frietjes en daarna rond half 

10 gingen we op de fiets naar bos 

Hoogerzael om de spooktocht 

te doen. Dit was voor de meeste kinderen best 

wel eng, want het was wel erg donker!! De ouders 

kwamen ook nog kijken naar ons tentenkamp en 

gingen als spook nog 

op de foto. Het was 

een erg drukke dag en 

we waren dan ook erg 

moe van het fietsen 

en alle indrukken.

Dag 2

Om 7.30 uur werden 

we gewekt, maar 

de meesten waren 

al lang wakker en 

lagen nog te chillen 

in de tenten.Toen we 

wakker werden gin-

gen we ontbijten en daarna om 11 uur naar Terra 

Maris in Oostkapelle. Het was prachtig weer om 

te fietsen. Daar gingen we een speurtocht in de 

ochtend  doen in het bos en in de middag een fles-

senpost opdracht op het strand, Daarna gingen 

we terug naar het kamp en gingen we nasi eten. 

Rond 21.00 uur gingen we de bonte avond houden 

in de kantine. Op de bonte avond gingen kinderen 

toneelstukjes dansjes 

en trucjes doen. Na de 

bonte avond gingen 

we buiten marshmal-

lows roosteren voor 

Tycho´s verjaardag. 

Als afsluiting deden we levend stratego met zak-

lampen op het voetbalveld in het donker. Dit was 

heel spannend! 

Dag 3

Toen we wakker werden gingen we de tenten op-

ruimen en de bagage inpakken,

daarna gingen we ontbijten en afscheid nemen 

van het kamp. Daarna gingen we op de fiets naar 

de kinderboerderij in Middelburg-zuid. Na dit 

bezoek gingen we  naar de stad in Middelburg en 

hadden we vrije tijd en mochten we naar de win-

kels. We reden om 14.00 uur terug naar school. 

Daar stonden onze ouders allemaal te wachten, 

want ze hadden ons wel een beetje gemist!

We hebben het heel leuk gehad met ons allen.

Schoolkamp 
groep 8



Van oud naar nieuw!

Het afgelopen jaar hebben de kinderen samen met 
Kunsteducatie Walcheren gewerkt aan de nieuwe
BSO muur. Sinds kort is de muur helemaal tot leven 
gebracht doordat de kinderen!

Meer samenwerking en één lijn met de school
Net als school heeft de BSO nu in de bovenbouw 
ook een consequentieladder. Hierdoor willen we
dezelfde structuur hanteren wanneer kinderen 
ongewenst gedrag vertonen.

Peutergroep nieuws: Welkom Puk
Na de vakantie zijn er een 
aantal kinderen van de 
peutergroep in groep 1 
gestart van de Louise de
Coligny school en er zijn 
ook nieuwe kinderen op de 
peutergroep gestart. Die 
willen we kennis laten
maken met Puk, vandaar dat we met het thema zijn 
gestart ‘’Welkom Puk’’. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar op de Peutergroep. Puk kijkt er naar 
uit om nog meer kinderen te verwelkomen!

Vanuit 
de strandjutters



AGENDA 
Oktober 2021

Ma 4 oktober t/m vr 22 oktober 2021
Kinderboekenweek

Di 12 oktober 2021
Studiedag (alle kinderen vrij)



Vakantierooster
2021-2022

Onderstaand het vakantierooster voor komend 

schooljaar. Dit kunt alvast in uw agenda noteren.

25 t/m 29 oktober 2021
Herfstvakantie

27 december t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022
Voorjaarsvakantie

15 april 2022
Goede Vrijdag

18 april 2022
Tweede Paasdag

25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart

6 juni 2022
Tweede Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie


