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Onze school weer volop in beweging!
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Kraaiennest lezen jullie er meer over.
Dat kan! Wanneer u zelf een leuk idee heeft
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een kopje koffie of thee.
Wanneer deze ochtend niet schikt, mag u ook
op een andere dag eens even binnen lopen
met uw kind..
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Hoera!
Op schoolreis!

Schoolreis en schoolkamp
Dinsdag 31 mei gaan de groepen 1 en 2 op
schoolreis.
De groepen 3 t/m 7 gaan op dinsdag 7 juni.
Groep 8 gaan niet op scholreis, zij gaan op
school kamp woensdag 6 t/m vrijdag 8 juli.

Koffie/thee ochtend

We zoeken nog ouders die af en toe met een
groepje kinderen willen helpen in het voedselbos. Aanmelden kan bij de juffen van de
middenbouwunit.

Afgelopen donderdag 21 april hielden we
onze eerste koffieochtend. Fijn om ouders te
spreken en met elkaar op een laagdremelige
manier in gesprek te gaan.
De volgende koffieochtend staat gepland op
donderdag 30 juni. Schuift u ook gezellig aan
voor een bakje koffie of thee? Deze ochtend
is van 08.30-09.00 uur.

Inloopochtend in de unit & koffieochWe hebben al een aantal leuke workshops
achter de rug de afgelopen tijd, zoals eieren
schilderen, hoe moet je omgaan met een
schaap, het blote voetenpad, schilderen,
koekjes bakken en paardebloemboter maken.
En zijn ook al weer nieuwe workshops waar
de kinderen zicht voor op kunnen geven.

tend 12 mei — agenda !
Op donderdag 12 mei houden we een inloopochtend. De kinderen kunnen op deze
ochtend van 08.15-08.45 de klas laten zien en
vertellen waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk
mag u ook een kijkje nemen in een andere
unit. Vanaf 08.45-09.15 staat de koffie klaar
in de hal. Daar is de mogelijkheid elkaar

We wensen jullie allemaal een
fijne meivakantie, en zien de
kinderen op maandag 9 mei
weer terug op school !
Team Kofschip

Koningsdag op ‘t Kofschip is……..
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Wat een leuke koningsdag hebben wij met elkaar gehad.
We zijn begonnen met de Koningsdans en het ontbijt. Daarna is
de bovenbouwunit naar Laco gegaan voor allerlei clinics. Aan
zwemmen, atletiek en hockey hebben we meegedaan.

De onderbouw– en middenbouwunit hebben allerlei spelletjes
gedaan op het plein. Ook bewoners van Borrendamme en cliënten
van ‘t Gors zijn nog langsgekomen. Wat een hoop gezelligheid.

Beste ouders, verzorgers,

Wij zijn Elise Schoe en Gerdien Verboom en via de Bibliotheek Oosterschelde zijn wij aan
de school van uw kind(eren) verbonden als voorlees- en leesconsulent. Wellicht heeft u al
eerder van ons gehoord, maar na de zwangerschapsverlof van Elise en de maatregelen
omtrent Corona, vonden wij het fijn om weer even zichtbaar bij u te zijn.
Elise zal vooral samenwerken met de kinderopvanglocatie en kleuterklassen en Gerdien
met de groepen 3 t/m 8. Het voornaamste doel van ons werk op school is kinderen leesplezier te brengen, waardoor kinderen (weer) meer gemotiveerd raken om te gaan lezen. De
kinderen leren o.a. over de verschillende boekensoorten, ze leren hoe ze een geschikt boek
voor zichzelf kunnen kiezen en natuurlijk krijgen ze veel boekentips. En niet alleen van ons,
vooral ook van elkaar, want daar raken ze nog het meest enthousiast van.

Naast activiteiten in de klas nemen we ook de schoolbibliotheek onder de loep en bekijken
we wat er nodig is om de collectie up to date te maken. Ook voor de leerkrachten kunnen
we iets betekenen. Samen kunnen we bijvoorbeeld kijken hoe zij zelf leesplezier nog meer
onder de aandacht kunnen brengen bij de kinderen en ook voor u als ouder zijn er
mogelijkheden.
Mocht u meer willen weten of misschien heeft u een specifieke vraag, dan u kunt altijd een bericht sturen naar g.verboom@bibliotheekoosterschelde.nl &
e.schoe@bibliotheekoosterschelde.nl Je
kunt ons ook volgen op Facebook: Gerdien LEEST en Voorleesconsulent Elise
Vriendelijke groet,
Gerdien Verboom & Elise Schoe
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Dit doen de juffen van ‘t Kofschip in de vakantie !!!

vakantie?

doen in de
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Dinsdag 5 april was het buitenlesdag en hebben we een bezoekje gebracht aan de Stadsboerderij. We hebben allerlei interessante opdrachten uitgevoerd rondom voelen, ruiken, horen en kijken. Zo hebben we
geleerd wat voor soort vachten de dieren van de boerderij hebben, wat
het verschil is tussen stro en hooi, welk dier wat eet en welk geluid ze
maken. Steeds als we een opdracht hadden uitgevoerd, mochten we een
schijfje in die kleur op de pauw hangen. We willen het NME en de vrijwilligers van de Stadsboerderij bedanken voor het organiseren van deze
leuke activiteiten!

Onderbouwunit
In de onderbouw zorgen we er voor dat de kinderen eigenaar worden
van hun leerproces en zo autonomie ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan
is tijdens het werken met het digikeuzebord.
Elke dag mogen de kinderen op het digikeuzebord zelf hun werkje kiezen
voor de werkles. Tijdens de inloop slepen de kinderen hun naam naar het
werkje wat ze willen doen. Ze moeten wél iedere dag een ander werkje
doen, zodat ze aan het eind van de week in verschillende lokalen verschillende werkjes hebben gedaan.
Dit kunnen wij zien doordat er een stipje achter hun naam komt wanneer
ze dit al eerder die week gedaan hebben. Je ziet op de foto werkjes staan
met een geel randje, een blauw randje en een groen randje. De kinderen
weten dan precies in welk lokaal ze die dag moeten zijn.
Iedere week wordt er een nieuw keuzebord, passend bij ons thema, gemaakt waar we doelen aankoppelen en staan er nieuwe werkjes op.
Zo weten jullie weer een stukje van onze werkwijze in de onderbouw!

Digikeuze
bord

Digikeuzebord—informatie

Letters in de
Onderbouw

We zijn veel bezig geweest met het schrijven van woorden en
letters.
De kinderen in het blauwe lokaal leerde de sch, ng en nk. We
besteden veel aandacht aan het herhalen van de tweetekenklanken zoals de ou, oe, au, ei en ij. Na de meivakantie leren
we de ch, cht en woorden die eindigen op de d. Ook oefenen
wij met begrijpend lezen en technisch lezen.

Op 1 april kregen wij
tijdens de leesles wel een
heel gek dictee (het grote
stank dictee). Wij hebben
hier met elkaar erg om
gelachen.

In het gele lokaal hebben wij de letter n van nest en de letter d
van het prentenboek ´Dotty´s kuikens´ geleerd .
Na de meivakantie leren wij in het gele lokaal de letters r, a,
en u.

Mason, Duncan en
Liza vertellen over
hun werkje.

Lezen jullie thuis
ook lekker

Onderbouwunit

verder?

Samen groeien
samen bloeien!

Iedere week wordt er in kleine groepjes of in de kring gewerkt met coach werkvormen.
We hebben mooie materialen die we tijdens deze coach momenten in kunnen zetten.
Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen leren lezen, rekenen enz. maar wat zeker zo
belangrijk is dat ze leren over zichzelf. Samen ontdekken we ieders kwaliteiten en
wanneer we deze in zetten of zouden kunnen inzetten.
Ook praten we over gevoelens/emoties en filosoferen we met elkaar over uitdagende
onderwerpen.
Een fijn moment om met elkaar in gesprek te gaan en mooi om te zien welke gesprekken er ontstaan. Dus als uw kind thuis komt met: Ik ben dapper, zelfstandig, creatief
dan weet u waarover we in gesprek zijn geweest.

Voedselbosje
Op dinsdag 8 maart hebben de kinderen van de middenbouw
samen met het NME een echt voedselbosje geplant op het
schoolplein.
Alle plantjes uit dit bosje zijn eetbaar, of krijgen vruchten die
we kunnen eten. De kinderen hebben die dag erg veel geleerd
over het planten van de bomen, struiken en planten, over
wormen en waarom die belangrijk zijn voor de grond en ze
hebben plantenstekers gemaakt voor in het bosje.
Ook was boswachter Roland erbij en hij heeft ons van alles
verteld over de (opgezette) dieren die hij had meegenomen.

Het informatiebord dat erbij staat, is door de jongste (Amel)
en oudste leerling (Shaheenas) van onze school onthuld.

Middenbouwunit
In de middenbouw zijn we weer begonnen met het
aapje en bijtje van de week.
Elke week staan er 2 aapjes en bijtjes in het middelpunt en gaan we samen nadenken over deze kinderen nadenken welke complimenten we ze kunnen
geven.
Hierbij maken we onderscheid tussen 3 verschillende
soorten complimenten.
1. complimenten over uiterlijk (kleren, haren)
2. complimenten over talenten (bv goed kunnen voetballen)
3. complimenten over kwaliteiten (hoe kinderen zijn, bijvoorbeeld aardig, hulpvaardig)

Na wat oefening over het geven van complimenten,
kunnen de kinderen al heel goed bij elkaar benoemen wat ze zien bij elkaar.

Aapje en bijtje van de week

Kwaliteiten benoemen—coaching
In kleine groepjes worden de kinderen wekelijks
gecoacht. We zetten hier met name in op de kwaliteiten van elkaar en van jezelf.
Ken jij je eigen kwaliteiten?
Ken jij de kwaliteiten van je klasgenootjes? E
n herken jij de kwaliteiten die anderen aan jou geven?
We maken tijdens het coachen veel gebruik van
diverse coachingsspellen: het kinderkwaliteitenspel, schatgravers, helpende gedachten, praatplaatjes etc.
Het valt ons op dat kinderen heel goed in staat zijn
om hun eigen kwaliteiten te benoemen, maar ook
die van een ander.

Skate clinic
Dinsdag 19 april heeft de middenbouw een skateclinic gehad op ons eigen schoolplein.
Eerst kregen de kinderen uitleg over de veiligheid en wat daarvoor nodig is. Vervolgens hebben de kinderen al hun
spullen (bescherming aan handen, knieën en ellebogen, helm en skeelers) aangetrokken en kregen ze eerst een lesje
‘vallen’.
Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst, een groepje dat al wat beter kon skeeleren en een beginnersgroepje.
Het beginnersgroepje heeft geoefend met de beginselen van het skaten. De wat meer gevorderde leerlingen gingen,
na wat warming-up oefeningen, al echt een beetje stunten. Zo gingen ze over de ‘wip’plank en zelfs over een echt
schansje. We hebben een hele leuke en sportieve ochtend gehad.

Middenbouwunit

Week van het Leesplezier met André Kuipers
In de week van 21/3 t/m 25/3 hebben we meegedaan met
de Week van het Leesplezier.
Samen met André Kuipers (online) hebben we ontdekt hoe
leuk lezen eigenlijk is.
Elke dag kregen we een leescadeau uit de leesplezierbox (zie foto’s). Het leescadeau was elke dag een (voor) leesboeken voor in
de unit. Bij elk boek zat een leesopdracht en een video van André
Kuipers. Zo hebben we ook een boek gekregen over goocheltrucs
en zat er een truc bij om uit te proberen. We hebben ook meegedaan aan de prijsvraag en maken kans op een bezoek van de Space Bus bij ons op school. In de Space Bus kunnen de kinderen via
VR (Virtual Reality) ervaren hoe het is om onze aarde
te zien vanuit de ruimte.
Hopen dat we winnen!

Bovenbouwunit
Week van het geld
Van 28 maart t/m 1 april hebben we gewerkt rondom de Week van het geld. Iedere
dag was er een geldjournaal waarin er allerlei zaken rondom omgaan met geld werden
besproken. Ook de rekenlessen stonden in het teken van geld. Zo hebben we kortingen
berekend, hebben we het over zakgeld gehad en hier het gemiddelde van berekend, en
moesten kinderen uitrekenen hoelang ze moesten sparen voordat ze een nieuwe (zelf
samengestelde) outfit zouden kunnen kopen.
Op donderdag 31 maart kregen we bezoek vanuit de Rabobank. Joyce Wijgerse, Financieel Adviseur Wonen Virtueel, heeft de Cash Quiz gegeven waarin de kinderen in
groepjes mee konden doen. Het was een spannende en erg leuke manier om zo meer
te weten te komen over het omgaan met geld. ‘Lekker met de meiden’ en ‘Gekke
Katten’ hadden de quiz gewonnen. Zij kregen een 100 euro biljet. Geen echte hoor,
maar een neppe, die je kunt gebruiken als gum! :) Verder hebben alle kinderen een
Omgaan met geld kwartet gekregen.

Afscheidsmusical
Gelukkig, na een paar jaar mag het weer! Na een
paar jaar een eindfilm te hebben gemaakt, hebben de kinderen van groep 8 een start gemaakt
met het instuderen van een ontzettend leuke
afscheidsmusical.
De rollen zijn verdeeld, de tekst is gemarkeerd
en wordt uit het hoofd geleerd. Een aantal keer
per week zullen juf Manon en juf Miranda met
de kinderen oefenen om er een gedenkwaardige
basisschool herinnering van te maken.
Wat de inhoud is? Daar kunnen we natuurlijk
nog niets over prijsgeven, maar het wordt gewoon super!

De mei puzzel is
gemaakt door
Maya

Bovenbouwunit
Doen

Zingen

Knutselen

Dansen

Nieuws van Kibeo

De afgelopen weken hebben we hard
gewerkt aan de Lente en de Pasen. We
maken een mooie place-mat voor de
paaslunch.
We knutselen een Paasbakje en verven
een echt ei.

Buiten verstoppen en zoeken we
eieren. Dit is een spelletje waar de
kinderen geen genoeg van krijgen.

De dagen voor Pasen smullen
we van een lekkere paaslunch
met een vrolijk gedekte tafel
en lekkere broodjes en eieren.

We lezen het boekje van Dotty’s eieren en het boekje van Gonny en Gijsje die eieren gaan verstoppen. We
zingen een heleboel paasliedjes.

Naar buiten met het mooie weer!
Kijken en luisteren

We vinden het fijn dat het weer mooi
weer is. We spelen weer fijn in de zandbak. We doen spelletjes in de tuin en
lezen boekjes buiten.

Blote voeten pad
Een juf van school heeft een blote voetenpad gemaakt. Als we er overheen lopen
voelt dat heel gek. We benoemen wat we
voelen, hard, zacht, nat, kriebels.

De meeste kinderen vinden het erg leuk,
maar ook wel raar aan je voeten.

Voor– en naschoolse opvang

Er zijn veel kinderen 4 jaar geworden
en we hebben dus veel feestjes gevierd.
We verwelkomen ook weer veel nieuwe kindjes

We kleurden met z’n allen
een lente kleurplaat van
25 blaadjes voor aan de
muur.
We spelen met het mooie weer veel buiten, luisteren muziek en dansen samen op het plein of op het hockeyveld.
Na de vakantie willen we beginnen met plantjes zaaien en hopen een
mooie moestuin te creëren.

Voor het voorjaar en Pasen maakten
we kipjes op een tak, papieren paaseieren, met ijzerdraad maken we
een paashaas of paasei en die versieren we met kraaltjes voor in de
paastak. Ook zochten we nog paaseieren op het plein en hebben we
eieren geschilderd.

Weet jij hoeveel

het waren in dit Kraaiennest?
Deze niet vergeten!

