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Kennismaken met de middenbouw unit, hoe gaat het bij ons? 
Wie werken er allemaal in de middenbouw unit?  
 

In de middenbouw unit hebben we 2 stamgroepen, de apenrots en de bijenkorf. Juf Cynthia, Juf Nadine en Juf 
Joyce (LiO stagiaire) zijn de stamgroep leerkrachten van de Apenrots.  

 
 

De stamgroep leerkrachten van de Bijenkorf zijn Juf Jerney en Juf Petra.  
 

 
 

Ook is Juf Edith dagelijks in de middenbouw te vinden voor begeleiding van individuele leerlingen, maar ook werkt 
zij met kleine groepjes leerlingen.   Daarnaast hebben we binnen de middenbouw verschillende stagiaires van het 
Scalda, zij volgen de opleiding tot onderwijsassistente.  

 

Samen zijn we een unit 

De kinderen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met 
elkaar.  Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes 
leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook kinderen uit andere groepen zijn. Het gaat er 
namelijk om, dat de kinderen de juiste lessen, begeleiding (extra oefentijd of wat moeilijkere werkjes) en coaching 
krijgen!  

In groep 4-5 werken leerlingen samen als unit in 1 ruimte. Dit noemen wij de middenbouw unit. Door het werken, 
spelen en leren in de unit leren de kinderen: 



·  werken met kinderen uit verschillende leerjaren; 
·  omgaan met verschillen (van talenten en niveaus); 
·  samenwerken; 
·  omgaan met keuzes en (eigen) verantwoordelijkheid; 
·  anderen te helpen; 
·  begrijpen hoe de organisatie werkt (instructielessen, werken in kleine groepen, zelfstandig 

werken,   verantwoordelijkheden en keuzes). 

Ook in de middenbouw werken we elke dag met een vaste dagplanning, we merken dat kinderen een vast patroon 
fijn vinden. U merkt het misschien zelf ook dat de juffen en meester heel nauw samenwerken. Dat doen we niet 
alleen om het goede voorbeeld te geven, maar ook omdat het heel belangrijk is om af te stemmen. Naast het 
samenwerken binnen de unit, werken we natuurlijk ook nauw samen met de onderbouwunit en bovenbouw unit. 
We zorgen samen voor een goede afstemming. Voor de kinderen is het dan ook heel normaal dat zij regelmatig 
werken met kinderen uit andere units. 

 

              

Wij maken veel gebruik van Snappet op onze chromebooks. Hier werken we dagelijks aan de doelen van rekenen 
en spelling. Daarnaast werken we natuurlijk ook nog op papier, zoals bij onze taalmethode Taal Actief en de 
schrijflessen. We zoeken daarbij ook vaak naar mogelijkheden om onze kinderen zaken te leren door te doen of 
om extra bewegen. Zoals bijvoorbeeld een spellingsles op het schoolplein of in de hal van de school, waarbij de 
kinderen woorden met de goede spellingscategorie moeten opzoeken en opschrijven.  

Naast de vakken als taal, rekenen, lezen en spelling werken we met Faqta aan 
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur en Techniek. Hierbij werken we een aantal 
weken aan een thema uit één van deze vakgebieden. Ook proberen we hierbij aan te 
sluiten bij de lessen crea.  

 

Het gebruik van Snappet geeft ons dagelijks veel informatie over de kinderen. Door dit dagelijks uit te lezen kunnen 
we goed inspelen op de behoeften van de kinderen.  Maar kunnen we ook heel mooi de ontwikkeling van ze volgen. 
Voor de kinderen heeft dit als grote voordeel dat ze zicht hebben op wat ze doen, ze krijgen direct feedback op hun 
gemaakte werk.  

Naast het werken en het volgen op Snappet volgen we de kinderen door twee keer per jaar de IEP - toets af te 
nemen, krijgen we veel informatie uit de (coach)gesprekken die we met de kinderen houden en observeren we 
regelmatig in de groep.  

 

  



Schoolfotograaf dinsdag 29 september 
 
Dinsdag komt de schoolfotograaf, dit gaat dit jaar iets anders dan andere jaren. In 
verband met de Coronamaatregelen, fotograferen we dit jaar alleen de kinderen op 
school. Het is dus niet mogelijk om broertjes of zusjes die niet bij ons op school zitten 
ook op de foto te laten gaan.  
 

 

Studiedag team ‘t Kofschip 
Afgelopen maandag hebben we op ’t Kofschip een studiedag gehad. Het is fijn om met elkaar te praten over 
onderwijs, zeker nu er ook weer nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten op school rond lopen. Het is 
belangrijk om allemaal zicht te hebben op de stappen die we willen nemen. De komende periode gaan we in 
leerteams onder andere aan de slag om kennis en onderzoek te doen naar de volgende stap richting het werken 
met leerdoelen en het werken met de weektaak. We willen onderzoeken hoe we de kinderen daar op de juiste 
manier in kunnen meenemen, maar ook hoe we allemaal goed zicht kunnen houden op wat een kind doet, welk 
aanbod daar nog beter bij past en wat de juiste volgende stap moet zijn.  

 

Meneer Batterij 

Afgelopen dinsdag hebben we een geweldige voorstelling gehad van Meneer Batterij. 
Hij heeft ons op een hele grappige manier vertelt over het inleveren van oude 
batterijen. De kinderen hebben deze week dan ook allemaal een doosje 
meegekregen voor het verzamelen van oude batterijen. Deze kun je inleveren bij een 
van de vele inleverpunten, ook bij ons op school is er een inleverpunt !   

 

Frisser in de klas 

We hebben in de lokalen dagelijks alle ramen openstaan voor een goede ventilatie. 
Hierdoor is het frisser in de klas. Het is daarom handig om je kind eventueel een extra 
vest of trui mee te geven naar school.  

  

 

Verkeerssituatie!! 

Momenteel is het erg druk aan de voorzijde van onze school, dit komt door de afsluiting van de Haringvlietstraat. 
Wij spreken hierover in de units, maar kunt u hier ook thuis over spreken. Het leidt momenteel voor gevaarlijke 
situaties!  KINDEREN AFZETTEN VOOR DE SCHOOL (SCHELDESTRAAT) IS NIET TOEGESTAAN!  

Parkeren  

We hebben vanuit Medisch Centrum Borrendamme en Allevo (Grevelingenstraat) de 
vraag gekregen of het parkeren op hun parkeerplaats voorkomen kan worden, wanneer 
kinderen naar school worden gebracht of gehaald. Deze plaatsen zijn bedoeld voor 
bezoekers aan het Medisch Centrum en aan Allevo. Parkeren kan bijvoorbeeld op de 
parkeerplaats Scheldestraat.  

 



Op de fiets naar school! 

 
 Behalve dat fietsen leuk, slim, gezond, duurzaam en leerzaam is, zijn er nog veel meer voordelen van het fietsen 
naar school. Wij geven hier een indicatie, maar probeer zelf maar eens te 
verzinnen welke voordelen er nog meer zijn, want die ontdek je wel als je op 
je trouwe stalen ros richting school rijdt! 

1. Een halfuur fietsen, wat voor de meeste kinderen zeer normaal is (2 
keer een kwartier op een dag) zorgt ervoor dat je lichaam de 
calorieën van 1 groot Magnumijsje of Cornetto verbrand! 

2. Door elke week minstens 1 keer vaker de fiets naar school te 
pakken, vergroot je je uithoudingsvermogen met bijna een kwart! 

3. De combinatie van buitenlucht en beweging doet de circulatie van 
het bloed in je huis toenemen en voert gifstoffen sneller af. Hierdoor 
zie je er beter uit en wordt je minder snel ziek! 

4. Als je 20 tot 30 minuten per dag fietst, kan je ‘s avonds twee keer 
zo snel in slaap vallen. Goed voor de kids en fijn voor de ouders! 

5. Tot 3 uur na het fietsen functioneren je hersenen beter dan 
daarvoor. Zo word je van fietsen dus slimmer! 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

 
 

 
  



 

Nieuws van de kinderen 

KINDERPOSTZEGELS  
 
Dit jaar mogen groep 7 en 8 kinderpostzegels verkopen! Dat is heel leuk om te 
doen. We verkopen kaarten, postzegels en pleisters voor het goede doel. We 
hebben daar ook over gesproken in de klas. Het is voor kinderen die het heel 
moeilijk hebben thuis.  
 
Ik (anne) ben met Elin langs de deuren gegaan in Zierikzee, 
maar toen regende het wel. Het was wel gezellig. Ik  (Gjin) 
ben langs de buurvrouw gegaan en langs anderen. Ik vond 
het wel leuk om te doen.  
 
Als u ook nog kinderpostzegels of kaarten wil kopen, dan kunt 
onderstaande QR-code hiervoor gebruiken.  
Groeten van Anne en Gjin. 
 

 
 
 
 

KIBEO NIEUWS 

Op woensdag komt er een leerling uit groep 7 of 8 van ’t 
Kofschip voorlezen op de peutergroep Scheldestraat. 
De kinderen vinden het altijd erg leuk en luisteren 
aandachtig naar het verhaal. Deze week kwam Isabelle 
voorlezen. Het verhaal ging over Kikker.  We kijken al 
uit naar het boek van volgende week!  

 

 

 
WINACTIE TEKENWEDSTRIJD! 
 
De winnaar is nog niet bekend, volgende week staat 
het in de weekbrief! 
 
Groetjes Ilse en Demi 



 

 

 

 

 

JEUGDTHEATERSCHOOL 

Hou jij van theater, toneelspelen, drama? Ga naar de 
openlessen van jeugdtheaterschool Zeeland.  

De les wordt door omstandigheden verzet naar: 

maandag 5 oktober! 
Voor de kleintje toneel groep: 15.30 tot 16.15 
voor de basis 9 groep: 16.30 tot 17.15 
 

Locatie: Jannewekken 19 
De kinderen buiten opgewacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 29 september Schoolfotograaf 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

Maandag 19 oktober Start herfstvakantie 
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