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Laat talent groeien!
Het thema van de kinderboek week is ‘Worden wat je wil ‘, een mooi thema. We hebben het in de units gehad over verschillende beroepen, wat heb
je nodig om dat ene beroep uit te gaan oefenen, welke vaardigheden moet je daarvoor hebben en leren, maar past dit beroep ook bij mij? En dan
komen we op een interessant gedeelte, want wanneer past een beroep bij jou? Je voelt je waarschijnlijk op één of ander manier al aangetrokken, het
spreekt jouw talent aan, je interesse wordt opgewekt.
En dan is het zo fijn dat wij met kinderen mogen werken, een school barstensvol met talent. Soms zichtbaar, maar vaak ook nog niet zichtbaar. We
mogen met de kinderen op zoek naar wat ze goed kunnen, maar ook naar wat nog lastig is. We mogen ze vaardigheden leren om te zoeken naar mogelijkheden om talent te ontwikkelen. Soms zit gebrek aan zelfvertrouwen of een achterstand op een bepaald leergebied het kind nog in de weg. Wij
zijn er voor om te signaleren, ondersteunen en begeleiden van talent en interesses van het kind.
Talent wordt vaak niet gezien, omdat je het zelf niet zo bijzonder vindt wat je doet. De complimentjes van je omgeving wuif je makkelijk weg, maar
juist door die complimenten en het benoemen van de kwaliteiten, daardoor zie je eigen talent.
Ik sluit af met een voorbeeld. Er zijn een aantal bovenbouwleerlingen bezig met een groepsopdracht. Ze zijn aan het werk dicht bij waar ik zit. Ik merk
dat ze een beetje vastzitten met hun opdracht. Eén van de leerlingen probeert steeds met nieuwe ideeën te komen en probeert met hierdoor de anderen te motiveren om opnieuw te starten met de opdracht. Zijn enthousiasme slaat over en de anderen gaan al snel
weer vol energie aan de slag. Wanneer ik hem hiervoor complimenteer, reageert hij enigszins verlegen en zegt ‘dat is
toch normaal’. Hij heeft een bijzondere kwaliteit in het zoeken van mogelijkheden en het opperen van nieuwe ideeën
om zijn ‘team’ weer aan de slag te krijgen. Ik ga met hem hier nog even verder in gesprek en benoem wat ik zag. Door dit
gesprek werd hij zich bewust van zijn talent.
Ik hoop dat ik jullie met dit voorbeeld inspireer om elkaar eens wat vaker te complimenteren, het is fijn om een compliment te geven en het voelt goed om ze te krijgen, daarbij het heeft dus ook een doel. Laat talent groeien!

Onze stagiaires
Hoi, ik ben Fleur Bakker en ik ben 16 jaar oud.

Fleur

Zelf zit ik nu in mijn eerste jaar van het Scalda en doe daar de opleiding onderwijsassistent.
Voor deze opleiding mag ik stage komen lopen op ’t Kofschip. Ik loop het hele jaar lang
stage in de onderbouw en ben er dan op de donderdag en op de vrijdag.
Ik heb er erg veel zin in!
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen, of om af te spreken met vriendinnen.
Ik voetbal dan ook bij MZC’11 in een meidenteam en het is er altijd erg gezellig.
In de weekenden werk ik bij de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee, het is er altijd erg
gezellig en ik vind het dan ook leuk om gezellig met iedereen een praatje te maken!

Ik ben Zoë de Vries, 16 jaar en ik zit nu in het 2e jaar van de opleiding onderwijsassistent.
Het hele jaar zal ik aanwezig zijn op de maandag, dinsdag en
woensdag in de onderbouwunit.
Sinds vorig jaar woon ik in de polder, net voorbij Kerkwerve, waar
ik vorig jaar bij basisschool de Morgenster heb stage gelopen in
groep 5/6.
Ik ben een echte dierenliefhebber, we hebben
daarom ook kipjes, hanen, pauwen, 3 paarden
waar ik fanatiek wedstrijden mee rijd en ons
hondje Joyke die ook op de foto te zien is.

Zoë

In de weekenden en vakanties werk ik op Port Zelande, hier wandel ik met pony’s over het park en doen we verschillende activiteiten voor kinderen tot 10 jaar.

Hoi, ik ben Rafaël van Vossen, 19 jaar en
woon in Zierikzee.

Rafaël

Dit is mijn laatste jaar voor onderwijsassistent en wil hierna graag
beginnen aan de pabo. Ik loop dit hele jaar stage bij de bovenbouw van ‘t Kofschip op maandag t/m woensdag en heb er erg
veel zin in. Uiteindelijk wil ik dus zelf voor de klas staan en het
liefst een klas van groep 4 of hoger.
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en mijn vriendin.
Ik ben keeper bij MZC’11 en speel bij het 1e en 2e. Ik woon thuis
bij mijn ouders en mijn zus is er in het weekend. Zij zit in haar
derde jaar van de master wiskunde in Leiden. Mijn vader heeft
zijn eigen snackbar in Nieuw-Haamstede bij de vuurtoren en ik
werk hier ook vaak. Mijn moeder maakt haar eigen kunst met klei
en glazuur, ze verkoopt dit vaak op markten en bij mijn vader in
de snackbar. Mijn vriendin zit nu op de dansopleiding in Roosendaal en wil hierna bij optredens dansen.
Ik heb hiervoor één jaar procestechniek in Terneuzen gevolgd
maar kwam er al gauw achter, dat ik dat niet wilde. Ik ging deze
opleiding eigenlijk doen als opstapje voor wiskundedocent, maar
ik kwam erachter dat ik voor de klas staan op de basisschool eigenlijk veel leuker vind.

Ontwikkelingen op ‘t Kofschip
Op 27 september hadden wij onze eerste studie dag. Vorig schooljaar heeft helaas
één en ander stilgelegen door Corona. Scholing en trainingen gingen niet door. Gelukkig kunnen we dit schooljaar weer verder.
We willen als school stappen maken in het doelgerichter werken. Lindie de Bont van
de schoolbegeleidingsdienst heeft ons in de ochtend vaardigheden en tools gegeven
om daarmee aan de slag te gaan in de unit.

Doelgericht
werken

Studiedag

Deze eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van
succescriteria. Tijdens onze les stellen we met onze kinderen deze samen op. Daardoor krijgen de kinderen duidelijkheid over de criteria waaraan hun werk moet voldoen. Kinderen kunnen zo ook zelf of met elkaar hun
werk nakijken en zichzelf verbeteren.
Afgelopen week is Lindie weer op school geweest om
een kijkje te nemen in de groep en ons feedback te geven op de opdracht die ze ons gegeven heeft. Ze complimenteerde ons met wat ze tot nu toe zag. Dat nemen wij
natuurlijk ter harte.
Wellicht hoort u van uw kind één en ander over het maken van criteria, u weet nu uit welke hoek dit komt!

Even kennismaken….met de leerlingenraad

Mariana

Aan het begin van het schooljaar zijn er uit de jaargroepen 4 t/m. 8 klassenvertegenwoordigers gekozen. Dit is gegaan door heuse verkiezingen te houden in de units. De
leerlingen hebben allemaal een korte speech gehouden en daarna is er gestemd door
de medeleerlingen. De gekozen leerlingen vormen samen met meester Joey de leerlingenraad. Zij denken actief mee met allerlei verschillende schoolzaken. Hieronder
zullen de gekozen leerlingen zichzelf even kort voorstellen.

Teun

Ik ben Ava en ik ben 6 jaar. Ik kom uit groep 4, ik had 13 stemmen. Ik
hou van blije kinderen!
Ik ben Davy uit groep 5 en ik ben 9 jaar. Ik ben gekozen omdat ik de
meeste stemmen had en ik kan goed ideeën bedenken.
Ik ben Teun uit groep 6. Ik ben gekozen omdat ik tegen pesten ben en
ik heb veel leuke ideeën.
Ik ben Mariana uit groep 7 en ik ben 11 jaar oud. Ik ben gekozen omdat ik de enige uit groep 7 was die in de leerlingenraad wou. Ik kan
goed ideeën bedenken en met elkaar bespreken. :)

Ilse

Ik ben Ilse. Ik zit in groep 8 en ik ben 11 jaar. Ik ben gekozen door dat
ik veel en sterke punten had. En ik kan makkelijk oplossingen bedenken voor iets moeilijks. Ik zet me ook graag in voor leuke activiteiten!

Davy en Ava

Juf Cindy

Juf Aimee

Juf Edith

Onderbouwunit
Worden wat je wil—thema kinderboekenweek
Tijdens deze kinderboeken hebben we over allerlei beroepen gewerkt.
Dat betekent niet alleen spelen in themahoeken, maar ook uitbreiden
van woordenschat, woorden stempelen of schrijven die met het thema
te maken hebben, we lezen boeken voor en vertellen over bepaalde beroepen.
Zo kwam ook de vader van Fenna kwam langs op school. Hij werkt namelijk bij de politie! De kinderen vonden het erg leuk en interessant. We
hebben geleerd wat de politie allemaal doet en meeneemt op een werkdag. Ook mochten we de sirene horen, wat maakt die veel lawaai! De
kinderen kregen na afloop een politie tattoo of een politie sleutelhanger.
Ook werd er na afloop nog gestempeld of geschreven over de politie.

Op yoga avontuur: Was ik maar……..

Na een dag hard werken en veel leren is er ook tijd om het hoofd even rust te geven tijdens de yogales.
Het thema van de les “was ik maar…..” sluit aan op het thema waar we in de onderbouw mee bezig
zijn: Wat wil ik zijn?
Als eerste gaan we ons even goed opwarmen met een beweeg/sta stil spel.
Vlieg als een vlinder…………….en sta stil!
Dit onderdeel van de les is niet alleen om goed om op te warmen maar geeft ook ontzettend veel
plezier!
Hierna gaan we onze spieren nog even verder opwarmen en gaan we vanuit een zithouding ons lichaam lekker soepel maken door te rekken en strekken.
Nu kunnen we verder met de yogahoudingen.
Verschillende insecten uit het boekje was ik maar komen aan bod zoals de vlinder, bij, spin en de
slak houdingen. Om even helemaal tot rust te komen gaan we heerlijk ontspannen liggen op de yogamatjes om te luisteren naar een mooi verhaaltje. We sluiten af met het geven aan elkaar van een
massage.
Namasté!

Taal in de onderbouw
In de onderbouw leren we steeds meer letters.
In het gele lokaal leren we de i en de k. In het
blauwe lokaal leren we al korte woorden lezen.
We hebben al heel wat letters geleerd.
We werken volgens de methode
Veilig leren lezen. Af en toe zullen de kinderen
werkbladen mee naar huis krijgen om thuis te
laten horen wat we geleerd hebben.
Als u eens een kijkje wilt komen nemen in de
unit bent u na schooltijd van harte welkom.

Juf Cynthia

Middenbouwunit
Worden wat je wil!
Dit is het thema van de Kinderboekenweek.
We hebben het thema geïntroduceerd met een vossenjacht. Iedere leerkracht,
stagiaire, onderwijsassistent was verkleed als een bakker, agent, bibliothecaris en
de kinderen gingen in gemixte groepen, van groot naar klein de vossen zoeken.
Wanneer ze ‘een vos’ vonden, kreeg de groep een letter en met deze letters maakten zij :worden wat je wil!
Tijdens deze themaweken lezen we veel! We mochten nieuwe boeken kopen en deze werden, bijvoorbeeld, geïntroduceerd door middel van boeken sushi: je zit in de kring, leest twee minuten in
een boek en geeft hem daarna door. Dit als doel om met zoveel mogelijk verschillende boeken kennis te maken. Ook houden we een voorleeswedstrijd. De kinderen kunnen zich opgeven om in een,
door henzelf gekozen boek, voor te lezen in de unit. Dit varieert van boeken als Mees Kees in de gloria, de Gruffalo tot Engelse boeken. Heel erg mooi om te zien, hoe onbevangen, kinderen op hun
eigen manier in hun zelfgekozen boek aan een grote groep voorlezen! Twee kinderen mogen ook
nog aan de hele school voorlezen op vrijdag 22 oktober.
De leesconsulent is ook een aantal keren langs geweest en heeft ons meegenomen in nieuwe verhalen, zoals de chocoladetandarts van Tosca Menten. Wij
hebben de verhalen, butlers die in het boek voorkomen
weer verwerkt in onze taallessen. En hiervan maakten de
kinderen hun eigen lapbook!
Worden wat je wil: een fantastisch thema en de groep heeft
hier heel leuk, gedreven en keihard aan gewerkt!

Lezen in de middenbouw
Iedere dag besteden wij veel tijd aan lezen en voorlezen.
Twee keer in de week is er een leesinloop waarbij de kinderen op verschillende
manieren enthousiast gemaakt worden voor het lezen. Hierbij valt te denken aan:
informatieve boeken, prentenboeken, leesboeken, strips, spelletjes etc.
Naast de leesinloop krijgen de kinderen meerdere keren in de week een leesinstructie op hun eigen technisch leesniveau. Wij maken hierbij gebruik van de methodes Snappet en Estafette.
Tijdens deze leesles wordt er ook door de juf voorgelezen en lezen de kinderen in hun eigen gekozen leesboek.
Tevens zetten wij in op begrijpend lezen.
Hierbij maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip; de teksten die we dan behandelen gaan over de
actualiteit.
Hiernaast hebben wij ook een begrijpend leesles waarbij we gebruik maken van informatieve teksten. We combineren het lezen dan ook met schrijven. We schrijven voordat we gaan lezen over het onderwerp, we schrijven tijdens het lezen en sluiten de
leesles ook weer af met een stukje schrijven hierover.
In de klas hebben wij een mooie boekenhoek gemaakt met hierin steeds een wisselende boekencollectie.

Middenbouwunit

Juf Nadine
Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben, is juf Nadine
6 oktober bevallen van hun zoontje Mees.
Via deze weg willen we juf Nadine, haar man en hun dochtertje Sam feliciteren,. We wensen ze heel veel geluk toe
met hun nieuwe gezinslid en we hopen Mees gauw te
mogen bewonderen.

Gymnastiek
Iedere woensdag gaan we naar de gym. We mogen met de middenbouw met de bus naar Laco. Na de
warming-up werken we, meestal, in een circuit. Dit werkt fijn. We bieden verschillende onderdelen aan,
zoals samenwerkingsopdrachten, klimmen en klauteren, springen, zwaaien, balspelen en spelen als bijvoorbeeld Vies en lekkertje. Heerlijk om te zien, dat soms spelletjes, zo leuk gevonden worden, dat ze op
het plein ook weer gespeeld worden!

Middenbouwunit

De kinderen die dit schooljaar voor het eerst in de middenbouw zitten, hebben aan het begin van het schooljaar
allemaal een chromebook in bruikleen gekregen, waar we elke dag wel mee werken. Het programma wat we het
meeste gebruiken is Snappet. Met dit programma maken we bijvoorbeeld onze reken- en spellingslessen.

Het programma werkt adaptief.In de praktijk wil dat zeggen dat de kinderen allemaal dezelfde les maken en
afhankelijk van hoe ze die maken, ze vervolgopdrachten op hun niveau krijgen aangeboden. Ook kunnen de kinderen zelf in de gaten houden hoeveel opdrachten ze hebben gemaakt en op welk niveau ze dat doen (niveau 0
(als ze net met een doel beginnen) t/m 5).
De leerkrachten kunnen op hun eigen device dan in de gaten houden, hoe de kinderen de opdrachten maken,
welk niveau ze zitten en of er groei te zien is. Ook kan er van daaruit een soort rapport worden afgedrukt, waarin deze gegevens zichtbaar zijn. Dit overzicht zal in het portfolio komen, als deze
mee naar huis gegeven wordt.

Juf Miranda

Juf Judith

Bovenbouw
team

Juf Janine

Meester Joey
Juf Manon

Bovenbouwunit
Spotlight
Elke week staan er twee kinderen in de Spotlight. Ze vertellen dan aan de klas over zichzelf,
hobby’s enz. De kinderen mogen foto’s en spullen van huis meenemen om te laten zien.
Afgelopen periode stonden Micha en Nesrin in de spotlight. Micha heeft verteld over zijn
hobby tekenen, en heeft ook tekeningen laten zien. Nesrin had allemaal foto’s meegenomen van haar gezin en vriendinnen. Als de Spotlight klaar is, schrijven een aantal kinderen complimenten op over de kinderen die in de Spotlight staan. Deze complimenten komen te hangen
naast hun foto op het whitebord. Ook de juffen stonden al een keer in de spotlight, zo hadden de kinderen ook
een voorbeeldje.

Kinderboekenweek schrijfopdracht beroepen
De gekke kokkin
Er was eens een kokkin ze had haar eigen restaurant.
Er kwamen elke dag 100den mensen. Maar op een dag kwam er een heel rijk gezin.
De kokkin deed haar uiterste best om alles zo mooi en zo
goed mogelijk te maken. Maar toen het gezin klaar was gaven ze helemaal geen geld aan de kokkin. De kokkin werd
woest, ze sprak het rijke gezin aan en zei: uh pardon maar jullie moeten nog betalen. Het gezin: ´we vonden het
eten niet lekker dus we betalen niet. De kokkin: ´maar zo gaat dat niet in mijn restaurant!
Het gezin: ´wij vinden dit niet kunnen en wij gaan een klacht indienen bij de burgemeester. En toen liepen ze weg.
Een dag later kwam de burgemeester. De burgemeester: ´mijn neef en nicht kwamen hier gisteren eten en vonden
uw taalgebruik niet leuk. En daarom moet ik het restaurant sluiten. De kokkin: ´als ik nou nog een keer mijn uiterste
best doe om iets lekkers te koken en het is lekker mag mijn restaurant dan blijven. De burgemeester: ´oké dan
voorruit. En toen ging de kokkin naar de kermis om haar beste maaltijd voorbereiden. Ze had namelijk een zuurstok
nodig. Ze rende naar de kraam maar toen waren alle zuurstokken al uitverkocht. Ze zag een jongetje die had nog
een onopgegeten zuurstok. Ze rende er achteraan maar het jongetje had het door. Hij werd gewaarschuwd door
zijn vriend met zijn zelfrijdende auto. Het vriendje van het jongetje ging zijn auto halen.
De kokkin die werd helemaal gek! Ze rende maar achter het jongetje aan.Tot het vriendje van het
jongetje kwam. Ze reden zo weg met de zelfrijdende auto. De kokkin was verdrietig en besloot
om terug te gaan naar de kraam in de hoop dat de verkoopster nog een voorraad had. En de kokkin had gelijk er lagen nog super veel zuurstokken misschien wel een miljoen.
En toen was het zover het rijke gezin en de burgemeester kwamen eten. De kokkin was dolblij ze
had het gerecht net op tijd af. De burgemeester en het gezin vonden het lekker. Het restaurant
mocht blijven en iedereen was weer gelukkig.

Een verhaal geschreven door: Diede

Bovenbouwunit
Workshop

Bovenbouwunit

De workshops zijn weer begonnen!
Na de workshop spinnen voor de onderbouw waren dit keer de kinderen van de bovenbouw aan de
beurt.
De kinderen gingen pompoensoep op de stadsboerderij maken. De Natuur en milieu educatiedienst
zorgde voor het vuur en de pan. Samen met bewoners van Borrendamme en de clienten van ’t Gors, de
stadboerderij hebben we de soep opgegeten na afloop.

Ook dit jaar sparen we
weer mee voor de Kiwiballen. De poster hangt
in de gang bij de midden
– en bovenbouwunit.

Wij zijn ook nog steeds een
inzamelpunt voor lege
batterijen.
In de hal van de school
staat deze bak bij de klapdeuren naar de onderbouwunit.

Bovenbouwunit

Een interessante samenwerking tussen Jelt Pekaar en basisschool ’t Kofschip bracht donderdagavond 30 september leerlingen
een beetje van hun stuk. Afstuderend theatermaker en student onderwijswetenschappen, Jelt, verraste hen met een bijzondere voorstelling over talentontwikkeling. De leerlingen van groep 8 zelf wisten van niks, zij dachten een saaie informatieavond bij
te wonen.
Het was leuk om hen te verrassen met deze vorm", vertelt Anique Volkeri, directeur. "De kinderen van de bovenbouw bevonden zich onverwacht in een theatervoorstelling. Niet iets waar je onderuitgezakt naar luistert, maar een interactieve bijeenkomst, waar je deel van uit maakt. Dat was wel even schrikken. " Theatermaker in spé, Jelt , was blij met het effect. " Ik kon
echt contact met ze maken. Door ze te overvallen, zaten ze allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen was kwetsbaar en dat maakte het een heel open avond." Hij is trots op de groep. Ze hebben het ontzettend goed opgevangen, alleen en met elkaar. De
boodschap dat het niet uitmaakt op welk 'niveau' je zit of gaat, kwam zeker over. Later, 'als je groot bent', moet je vooral dat
doen wat je gelukkig maakt. "
Jelt was geen onbekende voor de kinderen. In het voorjaar zocht hij al contact met de school. Hij sprak met de groep hoe zij de
overgang van basisschool naar middelbare school ervaren. Volkeri: "We waren heel blij met de manier waarop Jelt dit onderwerp aanstipte en onze leerlingen hem input mochten geven. Binnen Obase en op ’t Kofschip werken we steeds meer vanuit
persoonsvorming. Wie je bent is goed genoeg. We benoemen de druk van de maatschappij en dat deze niet maatgevend is.
Voor kinderen is 'gewoon jezelf zijn' geen gemakkelijke opgave. " Beiden zijn het eens: "Het belangrijkste is dat je uit een kind
haalt wat er in zit, maar of dit kind nu bakker, dokter, elektricien of kunstenaar wordt, de maatschappij is met iedereen blij."

In de PZC stond dit leuke artikel:
Jong en oud, beperking of niet, het maakt geen fluit uit. Rond de soepketel is iedereen even gelukkig
Of ze nou piepjong zijn of stokoud en of ze al dan niet een beperking hebben: het maakt geen ene fluit uit. Aan de Zierikzeese
Scheldestraat is woensdag iedereen het over één ding roerend eens. Wat is het toch leuk om met z'n allen dingen samen te
doen. Schelde Verbindt is, na 1,5 jaar stil te hebben gelegen, weer los. En daar zijn héél véél mensen hartstikke blij mee.
,,Kijk ze lachen", wijst verzorgende Janny Molendijk van Allévo op het clubje ouderen
(allemaal mensen met dementie) dat rond de soepketel op het terras van kadoshop
& lunchroom De Punt is neergestreken. In die ketel pruttelt een kakelvers pompoensoepje, bereidt door leerlingen van 't Kofschip en cliënten van Brugzicht van Gors.
Sommigen zijn het meteen vergeten
Dat samen dingen doen betekent voor de ouderen heel veel, zegt Molendijk. ,,De
mensen vinden dit geweldig. Je gaat even van de huiskamer af. Je hebt eens iets anders te doen en daar worden ze blij van. Je kunt met deze mensen geen busreizen
meer maken. Die tijd is geweest. En sommigen zijn het ook meteen weer vergeten.
Maar dit soort activiteiten maakt ze voor nu even zielsgelukkig.”
Als heel de wereld zo was als hier dan zou het er allemaal een stuk vredelievender uit zien!
Ze zijn niet de enigen die het naar hun zin hebben. Mariana Gasparpereira en Ties Immerzeel uit groep 7 en Elise van der Spek uit
groep 6 van Obaseschool 't Kofschip genieten van de gezelligheid, de heksenketel en het kampvuur. ,,Het is heel knus. Als een
soort kamp, zoals je die vroeger had. Het is een beetje ouderwetsachtig”, vindt Elise. Ook zij vinden het leuk om te mixen. ,,Ik
vind het leuk om met oude mensen te praten", zegt Ties.
Het is win-win
Precies dat is één van de pluspunten van het samenwerkingsproject Schelde Verbindt, weet onderwijsassistent Joey van den
Hummel van 't Kofschip. ,,De kinderen zijn praktisch bezig en dat vinden ze superleuk. Maar ze leren op deze manier ook met
allemaal verschillende mensen om te gaan. Je leert heel veel van elkaar. En voor de mensen hier is het leuk als er kinderen rondlopen. Het is win-win.”
De formule is zo simpel als wat, doen Dicky de Kool van Gors en Ada Schreurs van het NME-centrum (natuur- en milieucentrum)
uit de doeken. Alle organisaties aan de Scheldestraat in Zierikzee werken samen en organiseren minstens één keer per maand
een gezamenlijke activiteit. ,,Het is kleinschalig en simpel, maar het werkt wel”, zegt Schreurs.
Allerlei soorten mensen
De Kool, één van de grondleggers van Schelde Verbindt en coördinatrice van de Ruilwinkel: ,,Dat samenbrengen van allerlei soorten mensen en allerlei niveaus vind ik het mooie aan dit soort dingen. Als heel de wereld zo was als in de Ruilwinkel en hier dan
zou het er allemaal een stuk vredelievender uit zien.”

Helpen met soep maken

Peutergroep
Onderwaterwereld
In de schoolvakantie werken we aan het thema
“onderwaterwereld”
We knutselen elke week een ander zeedier. We maken vissen,
krabben, kwallen, zeepaardjes een zee-egel en we verven een mooie schelp.
We lezen boekjes van de mooiste vis van de zee en van “De jongen en de walvis”

Thema herfst

Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek is boer
Boris geweest. Hij heeft het boek
voorgelezen van “Boer Boris gaat
naar de markt”.
In de kring praten we uitgebreid
over het beroep van papa en mama en wat wij later willen worden.
We merken dat brandweerman
wel het favoriete beroep is.

Intussen is het herfst en zijn we begonnen
met het thema “reuzen en kabouters”
We verzamelen blaadjes en maken er kabouters van. We knutselen paddenstoelen
en in de kring lezen we boekjes en zingen
we liedjes van de herfst.
Na een flinke regenbui is het fantastisch
om in de plassen te stampen.

Op de Peutergroep zijn we druk bezig met het thema Herfst.
Zo wordt er geverfd met kwasten met de vingers.

Er worden beestjes gezocht en in de plassen gestampt. Door dagritme kaarten van Puk is het voor iedereen zichtbaar hoe de dag gaat verlopen.

Juf Rianne is een feestje wezen vieren, ze is namelijk met zwangerschaprsverlof, eind oktober verwacht ze haar baby'tje. Wij zijn natuurlijk ook super
benieuwd en wachten vol spanning af.

Op de Bso verwelkomen we na de vakantie
een aantal nieuwe kinderen en een nieuwe
juf, Juf Roby

We proberen zo veel mogelijk van het mooie
najaarsweer te genieten op het schoolplein.
Er wordt dan naar beestjes gezocht, gekleurd, gevoetbald of hockey gespeeld op
het nieuwe veld.
Ook hebben we geknutseld voor de herfst en
armbandjes gemaakt.
De kinderen van
de donderdagmiddag hebben samen een
film gemaakt. Deze met een app in elkaar gezet en daarna bekeken. Samen vooral hard
gelachen om de bloopers!
In de week voor de herfstvakantie nemen we
afscheid van juf Daniëlle, zij gaat in Roosendaal werken. We wensen haar veel werkplezier op haar nieuwe werkplek.

Juf Wendy

Ron

Zorgcoordinator (zij vervangt
momenteel juf Nadine)

Conciërge

Juf Audrey

Onderwijsassistente en coördinator naschoolse activiteiten

Herfstvakantie tips

zondag, 24 okt 2021
11:45 uurt tot:13:45 uur

Leuke herfst
knutsel
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