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 9 oktober 2020 

KENNISMAKING MET DE BOVENBOUWUNIT 
Wie zijn de gezichten van de bovenbouwunit? 
 

De bovenbouwunit bestaat uit twee stamgroepen, het Arendsnest en het Ooievaarsnest.  Juf Janine is de leerkracht 
van het Arendsnest. Juf Judith (ma, di) en juf Miranda (wo, do, vr) zijn de leerkrachten van het Ooievaarsnest. 
Meester Joey (onderwijsassistent) is van dinsdag t/m vrijdag ook vaak in de bovenbouw te vinden voor begeleiding 
van individuele leerlingen en groepjes. Op donderdag en vrijdag hebben we een stagiair van Scalda, meester Ian. 

 
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 6-7-8 werken leerlingen samen als unit in 1 klas. Dit noemen wij de bovenbouwunit. 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). 

We werken 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 middenbouwunit. Voor de kinderen is het dan 
ook heel normaal dat zij regelmatig werken met kinderen uit andere units. 



Elke leerling heeft een chromebook tot de beschikking. Hiermee werken zij op 
Snappet. In Snappet wordt aan de doelen van Rekenen, Spelling, Technisch Lezen 
en Begrijpend Lezen gewerkt. Naast het werken op Snappet wordt voor Taal nog 
gewerkt uit het taalboek van de methode Taal Actief en is de verwerking op papier. 
Ook schrijven we met de schrijfmethode Pennenstreken en is ook Verkeer nog in een 
werkboek. Voor de wereldoriënterende vakken (Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Natuur en Techniek) werken we met de methode Faqta. In een periode van een paar 
weken wordt aan een thema binnen een van deze vakgebieden gewerkt. 

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 hun ontwikkeling volgen. Naast het werken en het 
volgen op Snappet volgen we de kinderen door twee keer per jaar de IEP - toets af te 
nemen.  

Via de volgende link kunt u een kort filmpje zien van een lees en rekenles in de 
bovenbouw.  

https://youtu.be/yHfL2QxLp1E 

SCHOOLFOTO’S 

Vandaag, vrijdag 9 oktober,  krijgen alle kinderen een bestelkaartje mee naar huis van de 
schoolfoto’s. Op het kaartje staan de instructies hoe eventueel de foto’s voor uw kind(eren) 
te bestellen. 
Indien er ook een ‘broertje/zusje-foto’ is gemaakt krijgt uw kind daar een extra kaartje voor 
mee naar huis. 

 

PAUZES OP ‘T KOFSCHIP - 

HERINNERING 

Wij willen jullie eraan herinneren dat 
het de bedoeling is dat kinderen een 
schone theedoek mee hebben voor 
tijdens de pauze op de tafel. Dit in 
verband met de hygiëne.  

Daarnaast willen we u er ook weer 
even op attent maken dat het niet de 
bedoeling is dat kinderen snoep of 
chips eten tijdens de pauze. Ook 
frisdrank is niet toegestaan. Op 
maandag en dinsdag mogen de 
kinderen fruit of een koek eten. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag is 
fruitdag en eten we fruit als pauzehap.  

 
 

 
  

https://youtu.be/yHfL2QxLp1E


BERICHTJE VAN DE ONDERBOUW 
 

Bedankt voor het sparen van alle doosjes, flesjes en rolletjes ect. We 
hebben genoeg om de komende tijd lekker te knutselen rondom het thema 
ridders en jonkvrouwen!  
 

 

COMPENSATIE OUDERBIJDRAGE SCHOOLZWEMMEN (SCHOOLJAAR 2019-2020)  
 

Het college van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten om de ouders/verzorgers te compenseren in de 
ouderbijdrage voor het niet genoten schoolzwemmen in het vorige schooljaar.  
Indien u deze vrijwillige ouderbijdrage betreft het zwemmen vorig schooljaar heeft betaald, kunt u binnenkort een 
bedrag van € 43,38 terug verwachten op uw bankrekening.  
 

VRAAG VAN MOEDER OUD LEERLING QUINTY 

Beste ouders/begeleiders, 

Wat fijn dat ik een oproep mag plaatsen in de nieuwsbrief van mijn dochter haar oude school.  
Ik ben Mo van Mourik, woonachtig te Zierikzee en momenteel volg ik een kindercoachopleiding. Om dit succesvol 
af te sluiten, ben ik op zoek naar een gezin die ik zou mogen begeleiden met een hulpvraag over hun kind. U kunt 
hierbij denken aan problemen betreft de werkhouding (concentratie), het gedrag, het uiten van emoties of 
opvoedingsvragen. 

Dit houdt in de praktijk in dat ik twee sessies met de ouder(s) en twee met uw kind zal houden. Dit doe ik 
uiteraard gratis. Ook is het fijn voor u om te weten dat ik dit onder supervisie van mijn docent doe. U kunt zich 
aanmelden als u het fijn vindt om een steuntje in de rug te krijgen of als u inzicht wilt krijgen in een situatie om tot 
positieve verandering te komen.  

Bent u geïnteresseerd of heeft u eventuele vragen, dan hoor ik dit graag. 

U kunt een mail sturen naar motiepa@hotmail.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



Nieuws van de kinderen 

DIGITAAL BEZOEK ‘SCHRIJVERS IN DE KLAS’ 
 

Afgelopen week kreeg de bovenbouw bezoek van diverse bekende schrijvers. Niet in het echt, maar via het 
Digibord met een videobel gesprek. Groep 6 had een meeting met Manon Sikkel, groep 7 met Tosca Menten en 
groep 8 van Simon van der Geest. 
 

‘’Het bezoek van Manon was erg leuk. Het is een lieve schrijfster en kon alles goed vertellen. Ze heeft haar 
boeken laten zien en vertelde over haar nieuwe boek. Ze gaat haar nieuwe boek misschien wel schrijven over 
Zeeland. De Dikke Toren vond ze heel cool omdat hij eigenlijk ook de Monster-toren heet.‘’ 
Maja, groep 6. 
 

‘’Tosca Menten is bij ons op school geweest; op het Digibord. Ze is een schrijfster die heel veel boeken heeft 
geschreven, zoals Dummie de Mummie. Ze zingt ook liedjes. Misschien denken jullie dat het saai of stom is om 
schrijfster te zijn maar dat is niet zo. Tosca is al in Egypte geweest en in New York. Ze nam de pop van Dummie 
dan mee. Ze gaat dan op reissom op ontdekking te gaan en nieuwe ideeën te krijgen voor je boek. Ik vond het 
wel leuk want ze vertelde hoe het is om schrijver te zijn. Ook liet ze liedjes zien en een videoclip van haar nieuwe 
liedje.‘’  
Gjin, groep 7. 
 

‘’Dinsdag 6 oktober had groep 8 een videogesprek met Simon van der Geest. We vroegen hoe het is om schrijver 
te zijn en hij hij schrijver is geworden. Simon las voor uit Spinder en hij vertelde ons hoe hij op zijn ideeën kwam. 
Hij heeft ons ook boekenleggers gestuurd.‘’ 
Lynn, groep 8. 
 

BOOTTOCHT OVER DE OOSTERSCHELDE   
Afgelopen dinsdag is groep 6 met Rondvaartboot ‘De Onrust’ 
over de Oosterschelde gevaren. Tijdens de rondvaart hebben 
de kinderen diverse opdrachten gedaan aan boord. Ook 
hebben we diverse vogels en zeehonden gezien! 
 

‘’We gingen varen op boot De Onrust. Wij gingen opdrachten 
doende de boot. Sommige waren makkelijk en sommigen 
waren moeilijk. Het was heel gezellig en er was een lieve Fluffy 
hond aan boord. Het was wel jammer dat we de hond niet 
mochten aaien. We hebben echt veel geleerd en kregen 
koekjes en siroop. Dat smaakte heerlijk!‘’ 
Lois en Nikki, groep 6. 
 
 

KINDERPOSTZEGELACTIE 
 

De Kinderpostzegelactie zit er weer op! We willen jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen. De officiële telling 
is nog niet geweest, de uitslag van de landelijke actie is nog niet bekend, maar uit onze eigen telling is gebleken 
dat de kinderen van groep 7 en 8 dit jaar €4731,96 hebben opgehaald! Wij zijn super trots op de kinderen die 
langs de deuren zijn gegaan of via hun online video een bedrag bij elkaar hebben weten te verzamelen. 
Nu wachten tot de landelijke uitslag bekend is en of we kans maken op een schoolreisje naar Duinrell!  



 

‘’Ik ben Kinderpostzegels gaan verkopen in Serooskerke. In Zierikzee vond ik 
het te druk en gingen er al veel kinderen langs de deuren. Het regende toen ik 
Kinderpostzegels ging verkopen, maar je moet er iets voor over hebben om 
kans te maken op het schoolreisje. In totaal heb ik voor 681,50 verkocht. Ik 
heb heel veel verkocht en ik heb zelfs nog een extra pakketje gehaald op 
school. Ik vond het erg leuk om te doen en ik hoop dat het beter gaat met de 
kinderen die een veilig thuis nodig hebben.’’  
Dylan, groep 7. 
 

 

KIBEO NIEUWS 
 

Het is herfst in de peutergroep van Kibeo. Daar horen natuurlijk liedjes, 
boeken en knutselwerkjes bij over dit thema bij. In de klas staan grote 
paddenstoelen, daar kunnen we erg leuk mee spelen.  

Ook buiten ontdekken we heel veel en hebben we heel veel plezier. Wat 
vallen de blaadjes nu snel van de bomen. En met die regen hadden we 
volop pret met de fijne plassen op het plein!  

   

 

 

Herfstvakantie 

Van maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 zijn de kinderen vrij. Op 
maandag 26 oktober verwachten we alle kinderen weer terug op school 
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