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Nummer 1, schooljaar 2022-2023 

De eerste periode van het schooljaar zit er op en de herfstvakantie staat voor de deur. We zijn dit jaar feestelijk begonnen 

met het vieren van ons 50 jarig jubileum. We hebben met elkaar genoten van een mooie circus dag waar elk kind kon 

schitteren op zijn eigen manier. Op naar de volgende 50 jaar!  

Afgelopen week was ik op een bijeenkomst waar het lezen centraal stond. Daar werd het belang van het lezen  besproken. 

Het lezen (vooral bij kinderen van 13-15 jaar) holt achteruit. Eigenlijk niets nieuws, maar wanneer je cijfers onder ogen krijgt 

waardoor je ziet dat het aantal lezende kinderen in Nederland flink achteruitgaat, schrik je toch. Het is belangrijk dat we met 

z’n allen er veel aan doen om onze kinderen te laten ontdekken en ervaren waarom het lezen belangrijk is, wat het bijdraagt 

aan hun ontwikkeling en vooral laten ervaren hoe leuk lezen kan zijn. Laten we zorgen dat onze kinderen op school en thuis 

met leuke boeken in aanraking komen, laten we ze leren dat je door lezen de wereld kunt ontdekken en dat het belangrijk is 

dat je goed kunt lezen. Het biedt voor alle kinderen meer kansen!  

De school is een plaats waar kinderen leren en het lezen heeft een grote plek in ons aanbod op onze school . Wij doen dat 

met tal van activteiten. Ook al kan een kind nog niet lezen, ook dan zijn er leesactiviteiten. We zorgen we dat ze in aanraking 

komen met boeken, we lezen veel voor, we zoeken antwoorden op onze vragen in boeken, we zingen liedjes, we spelen boe-

ken na en we maken woorden (en nog veel meer).  We hopen natuurlijk dat u thuis ook voorleest, zingt of leest met uw kind, 

dat is belangrijk.  

Dit Kraaiennest staat vooral in het teken van lezen, u leest over activiteiten in onze school, vindt tips om misschien thuis mis-

schien nog iets meer aan lezen te doen. Maar u vindt  natuurlijk ook nieuws over de units en leuke puzzels en tips!  

We wensen u en uw kind(eren) VEEL LEESPLEZIER en een fijne herfstvakantie!  



50 jaar ‘t Kofschip…….. 

 

Open middag 
voor (oud)    
leerlingen  

Voorbereiding 
met ouders 

Circus 
dag 



 
 

 

Graag willen wij ons aan u voorstellen en vertellen wat wij als mede-
zeggenschapsraad (MR) allemaal doen. De MR behartigt de belangen 
van ouders, leerlingen en personeel.  
Er zijn drie leerkrachten vertegenwoordigd (Petra van Doorn, Aimee 
Kramer en Judith Polak) en drie ouders (Bram Bolle, Lobke Lang en 
Simone van Veldhuyzen).  
De MR vergadert zes keer per jaar. U bent van harte welkom om een 
vergadering bij te wonen. Daarvoor u hoeft zich alleen aan te melden 
bij één van de MR-leden. 
 
In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben 
met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen 
die in de MR besproken worden: 
• schoolplan 
• vakanties 
• begroting 
• formatie 
• schoolgids  
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of 
adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan 
de MR instemming gevraagd moet worden, bijvoorbeeld over het 
schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, 
bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project.  
 
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder 
treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de 
MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een 
goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s).  
Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen 
van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden 
wel graag op de hoogte van hetgeen er 
onder de ouders leeft. 

 

 

 

Oproep Penningmeester  

 

Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak re-
genachtig weer. Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze 
zonder verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment 
zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. U kunt als ouder hel-
pen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een 
fiets met goed werkende verlichting en reflectie.  

Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen 
en kleding. Geef zelf het goede voorbeeld, uw kind doet u na! 
Zorg dus dat ook uw eigen fiets helemaal in orde is.  

Tijd voor de fietsverlichtingscheck!  

 

Nieuws van de MR  

Voor onze school zijn wij opzoek naar een nieuwe 
penningmeester.  
 
Als penningmeester ben je verantwoordelijk 
voor:  
 
• de communicatie rondom en het innen van de 
jaarlijkse ouderbijdrage;  
• het verwerken van declaraties van de werkgroe-
pen;  
• het opstellen van het jaarverslag. 
 
Lijkt het jou leuk om deze taak op je te nemen? En 
heb je een kind in de 
onder of middenbouw? 
Dan kun je dit laten 
weten aan Anique of 
Judith. 
 



 

 

 

Wist je al dat een jeugdlidmaatschap helemaal gratis 

tot 18 jaar? Met een biebpas kan jouw kind: 

• onbeperkt boeken lenen 

• Gratis gebruik maken van De Voorleeshoek, Be-

reslim, Yoleo, Junior Einstein en nog veel meer. 

• Gratis boeken reserveren (handig voor werkstuk-

ken!) 

• Onbeperkt e-books en luisterboeken via de on-

line Bibliotheek-app 

 

Je kunt een lidmaatschap aanvragen via onze website 

of in de bibliotheek.  

 

T ip ! 

Bibliotheek  - GRATIS  

 
 
 
 

 

 

Kinderzwerfboek Station 

Lezen is heel belangrijk 

 
Wist u dat… 
…we op school een echt kinderzwerfboek station hebben?  
… dit kinderboekzwerfstation te vinden is in de gang nabij de wc’s van de 
midden- en bovenbouw? 
… u of uw kind daar een boek mag meenemen om te lezen en daarna 
weer ergens mag laten zwerven? 
… u hier ook zelf kinderboeken aan mag doneren, zodat andere kinderen 
deze ook weer kunnen lezen? Als u dit wil doen, dan even een zwerfstic-
ker halen bij juf Cynthia, onze beheerder van het station. 

Wat doen we op school? 

Op onze school is er veel aandacht voor lezen. We zorgen voor 

een goed gevulde boekenkast, er worden elk jaar nieuwe boe-

ken aangeschaft.  

We promoten boeken; zowel onze leecconsulente, maar ook de 

leerkracht en vaak ook leerlingen vertellen over boeken .  Zo 

proberen we andere kinderen te enthousiasmeren voor het 

boek.  

We doen mee aan nationale leesactiviteiten; de kinder-

boeknweek, nationale voorleesdagen, voorleeswedstrijd.  

In alle groepen wordt er voorgelezen, stil gelezen en gepraat 

over boeken. Tijdens het stillezen (dit is hetzelfde als ‘vrij lezen’) 

lezen kinderen wat ze graag willen lezen. Dat kan ook een strip 

zijn of een boek over een interessant onderwerp zoals voetbal 

of vulkanen.  

Wat kunt u thuis doen? 

Ouders doen ertoe! Als ouder heb je meer invloed op het lezen 

van je kind dan je denkt. Juist als er thuis aandacht is voor (voor)

lezen gaat je kind lezen leuker vinden en meer en beter lezen. Je 

kind heeft je steun nodig.  

Voorlezen! Ook als je kind al zelf kan lezen (maar die leuke, dik-

ke boeken te moeilijk vindt). Kies voor een vast tijdstip, kies sa-

men een boek uit en maak er een gezellig moment van  

Ga samen naar de bibliotheek! Laat je kind kiezen wat hij/zij 

leuk vindt. A-boeken zijn het makkelijkst, C-boeken het moei-

lijkst. Kiezen boven of onder het AVI-niveau van je kind is niet 

erg, als je kind het boek maar graag wil lezen. De bibliotheek is 

gratis voor kinderen.  

Af en toe iets vragen over het boek dat je kind leest, maakt kin-

deren enthousiaster voor lezen.  



 
Wellicht heeft u al kennis gemaakt met mij in een startgesprek maar 

voor degene die mij nog niet zo goed kennen zal ik mij even kort 

voorstellen. Mijn naam is Britt Mellaart en ben 28 jaar oud. Ik ben 

sinds de zomer eigenaar van mijn eerste huis in Zierikzee en ben daar 

woonachtig met mijn partner Jelmer.  

Sinds dit schooljaar werk ik bij stichting Obase en ben door de zwan-

gerschapsverlof van juf Destiny terecht gekomen bij deze school. Ik 

zal haar tot de kerstvakantie gaan vervangen. Ik ben momenteel vier 

dagen werkzaam op ´t Kofschip. Op maandag sta ik in de bovenbouw 

en op woensdag t/m vrijdag in de middenbouw.  

Hiervoor heb ik twee jaar gewerkt op een particuliere school in 

Rotterdam. Ook daar draaide ik de middenbouwgroep. Reizen, golf-

surfen en mountainbiken zijn naast het lesgeven dingen die ik graag 

doe. Heeft u nog andere vragen of wilt u nog meer dingen over mij 

weten, loop gerust eens binnen! 

Mijn naam is Sven Prins, 31 jaar en werk nu ongeveer 5 jaar bij Obase. Dit 
schooljaar werk ik als onderwijsassistent in de bovenbouw op ’t Kofschip 
waar ik vroeger zelf ook op school heb gezeten, dus ik ben al een beetje 
bekend met de school. 

Ik ben een echt natuurmens en in mijn vrije tijd altijd met vogels bezig. Zo 
doe ik namens Werkgroep Lepelaar onderzoek naar de lepelaar populatie 
in Nederland en ring en tel ik lepelaars hiervoor.  

Ik ben erg benieuwd wat het komende schooljaar gaat brengen!  

 

Nieuwe collega’s in de school 



Nieuws van Kibeo—Peutergroep 

 

Prentenboek 

‘Anton en de 

blaadjes’ 

Tel de stippen op de   

paddenstoel 

Thema’s 

We zijn na de vakantie gestart met het 
thema ‘Circus’. De school bestaat 50 
jaar en wij gaan mee met school in het 
thema. We knutselen leeuwtjes, we 
maken clowntjes, lopen over een even-
wichtsbalk en mogen een lekker ijsje 
halen omdat het feest is. De hele groep 
is versierd en de peuters vinden het 
prachtig.  

Na dit thema zijn we begonnen aan het 
thema Herfst. Tijdens dit thema hebben 
we boekjes centraal staan. We lezen het 
boek van Kleine muis zoekt een huis, 
Twee vechtenden eekhoorntjes, Karel 
en de herfst. Naar aanleiding van de 
boekjes verven we appels en maken we 
eekhoorntjes en egels. 

 

Boekfiets. 

De boekfiets van de bibliotheek is 
weer langs geweest. De juf las 
een boekje voor van ‘muis in de 
natuur’. Ze had een vergrootglas 
mee en alle kinderen mochten er 
even door kijken. We dansten 
samen en het boekje werd uitge-
beeld.  

 

Ingang peutergroep. 

We hebben sinds een tijdje weer 
onze ‘oude’ ingang in gebruik. 
Voor de corona tijd maakte we 
altijd gebruik van deze deur en 
die is nu weer in gebruik. Ook 
hangen de peuters hun jassen en 
tassen daar weer op. Zo kan de 
gezamenlijke hal van school weer 
in gebruik genomen worden om 
te werken. 

Mocht de deur dicht zijn kom dan 
gerust via de hoofdingang.  

Herfst/winter periode. 

Het nattere en koudere weer 
komt er weer langzaam aan, 
graag willen we vragen om schoe-
nen aan te laten bij binnenkomst 
en als het regent laarzen mee te 
nemen. Zo kunnen we lekker naar 
buiten en worden de schoenen 
niet nat. 

 

Brandoefening. 

10 Oktober hebben we een 
brandoefening gedaan, we heb-
ben de kinderen uitgelegd wat 
we doen zodra er brand is. Toen 
de juf van school kwam zeggen 
dat er brand was pakten we snel 
de evacuatie ketting en liepen 
rustig mee naar buiten.  

De kinderen vonden het wel jam-
mer dat niet echt de brandweer 
kwam hihi….  



 

 

Onderbouwunit 

Persoonsvorming in de onderbouwunit 
 
Om het voor de kinderen visueel te 
maken hebben we een bloem ge-
maakt (groeien en bloeien) waar we 
onze verlangens betreft de omgang 
met elkaar hebben opgeschreven. 
Hier hebben we samen met de kin-
deren plaatjes bij gezocht.  
 
Deze bloem heeft een duidelijke plek 
in de groep zodat het voor iedereen 
goed zichtbaar is en we steeds weer 
kunnen kijken welke kwaliteiten we in 
kunnen zetten om een fijne sfeer met 
elkaar te creëren. Ook kunnen we 
kijken wie welke kwaliteiten heeft en 
ze al inzet. 
 

In het vorige schooljaar zijn we school-
breed gestart met persoonsvorming. 
De kinderen leren steeds beter welke 
kwaliteiten er zijn en ook welke kwali-
teiten ze zelf hebben. 
 

Na de zomervakantie hebben we met 
elkaar besproken wat we belangrijk 
vinden om het fijn te hebben met el-
kaar in de groep. Dit hebben we vooral 
besproken in de coach-groepjes maar 
dit komt ook in de grote kring terug en 
ook praten we hier individueel over 
met de kinderen wanneer de situatie 
zich voordoet. 

 

 

Het onderbouwteam 

Juf Janine 

Juf Jerney 
Juf Cindy 

Juf Aimee 



Gi Ga 
Groen 

 

Thema Gi Ga Groen 

Na het succesvolle thema 

‘Circus’ , zijn we aan de slag ge-

gaan met het Thema GiGaGroen. 

Dit is een landelijk thema naar 

aanleiding van de Kinderboeken-

week. In de unit hebben we dit 

thema breed opgepakt. Alles wat 

met de natuur, bomen en insec-

ten te maken heeft wordt bespro-

ken.  

Onderbouwunit 

We lezen boeken voor over dit the-

ma, hebben een goed gevulde the-

makast met door de kinderen zelf 

meegenomen spullen, hebben di-

verse hoeken ingericht wat met het 

thema te maken heeft en ook de 

werklessen en kleine kringen zijn 

gericht op het thema. 

De kinderen komen met veel vra-

gen zoals; ‘Hoe groeit een 

boom?’ ‘Wat is een bolster?’ en 

‘Heeft een worm ogen?’. In het 

informatiecentrum worden deze 

vragen onderzocht. We bekijken 

de kaarten, boekjes, kijken een 

filmpje en zoeken het eventueel 

via de iPad op. waarna de gevon-

den antwoorden weer gedeeld 

worden in de kring met de ande-

re kinderen.  

Ook hebben we een boekenwinkel in 

de groep waarbij de kinderen de 

realiteit naspelen. In de kleine krin-

gen bespreken we met de kinderen 

wat de rollen zijn in zo’n hoek en 

hoe je daar zou kunnen spelen. Wat 

doet bijvoorbeeld een verkoper en 

wat zegt een klant? Wat hoort er bij 

een boekenwinkel? Zo hebben we 

bijvoorbeeld een prijslijst gemaakt 

en met de kinderen uitgespeeld hoe 

je een boek kunt betalen.  

De reken- en schrijfhoek zijn ook onderdeel van 
de werklessen. In de rekenhoek zijn de kinderen 
bezig met getallen, hoeveelheden en dit alles in 
het thema. Zo tellen we bijvoorbeeld de kastan-
jes, hebben we een getallenlijn gemaakt en kop-
pelen ze de hoeveelheden aan de getallen door 
bijvoorbeeld een bepaald aantal vliegjes te teke-
nen in de spinnenwebben. In de schrijfhoek kun-
nen de kinderen woordkaartjes na stempelen, 
letters herkennen of kaartjes naar elkaar schrij-
ven.  



Spelen 

Thema 
circus 

 

Kring  
 

stempelen 

 

Nadoen 

 

Thema CIircus 
Onderbouwunit 

Zoek de 10 

verschillen 

Prentenboek 
naspelen 



Middenbouwunit   

 

Stagiaires 

Het middenbouwteam 

Mijn naam is Marit Kloet, 
19 jaar en loop mijn mee-
loopstage op ‘t Kofschip. Ik 
zit in mijn eerste jaar van 
de opleiding pedagogiek en 
vindt het heel gezellig om in 
de middenbouw mijn stage 
te volgen.  

Naast school heb ik een 
bijbaantje in de horeca en 
in mijn vrije tijd sport ik 
graag of spreek ik af met 
vrienden.  

Hallo allemaal, mijn naam is Karl 
Hanse. Ik ben 22 jaar oud en 
woon op een boerderij in de 
polder van Zierikzee. Inmiddels 
zit ik in het derde leerjaar van de 
Pabo en loop ik dit schooljaar 
stage op OBS ´t Kofschip. In het 
eerste halfjaar ben ik aanwezig 
op maandag en dinsdag in de 
middenbouwunit, het tweede 
halfjaar zal ik een minor gaan 
doen.  

Naast school heb ik een bijbaan-
tje en voetbal ik bij S.K.N.W.K. in 
Nieuwerkerk. In mijn vrije tijd 
doe ik graag wat met vrienden.  

Hey hallo allemaal,  
Ik ben Delano Westerink, geboren in 
Burgh-Haamstede maar tegenwoordig 
woonachtig in Renesse. Ik ben 25 jaar en 
doe de opleiding Pabo op de Hogeschool 
Zeeland in Vlissingen. Tijdens het school-
jaar 2022/2023 zal ik aanwezig zijn op de 
maandag en dinsdag, in het eerste 
halfjaar de Middenbouw, en in het twee-
de halfjaar de Bovenbouw.  
Buiten school om voetbal ik bij Fc de 
Westhoek en op de woensdagavond in 
de zaal bij Laco sportcentrum. Ik kijk erg 
naar het stage lopen uit en wil graag een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
jullie kinderen. 
 

Juf Petra 

Juf Britt 

Juf Edith 

Juf Cynthia 

Juf Nadine 



Persoonsvorming in de middenbouw 

Middenbouwunit   

De kinderen van groep 5/6 doen dit jaar samen Faqta. Bij het 1e thema hebben 
we gewerkt rondom beroepen. We hebben het eerst over de diverse beroepen in 
het circus gehad. Daarna zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan en hebben infor-
matie gezocht over wat onbekende beroepen. Als afsluiting hebben de kinderen 
een presentatie gegeven, in groepjes, over hun beroep. Zo hadden we o.a. een 
onderwaterlasser, gamedesigner en geheim agent! 
 

Faqta groep 5 en 6 (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) 

In de middenbouw zijn er dit schooljaar veel nieuwe gezichten. Twee groepen zijn door geschoven vanuit de on-
derbouw. Zij vormen het grootste gedeelte van de unit. Daarom hebben we de eerste weken vooral kennis ge-
maakt met elkaar.  
 
We hebben een groepsbordspel gespeeld, waar we goed met elkaar leerden kennismaken, we hebben persoon-
lijke dingen gedeeld en elkaar vragen gesteld.  
Daarnaast zijn er al korte (kennismakings) kindgesprekken gehouden om elkaar beter te leren kennen, dit komt 
ook terug in het portfolio van uw kind. 
Ook hebben we in de stamgroepen met elkaar afspraken gemaakt. Het leuke hiervan was dat bij het bundelen 
van deze afspraken er veel overeenkomsten zijn tussen beide stamgroepen. 
 



Middenbouwunit   

Op maandag 3 oktober hebben we met alle kinderen van ‘t Kofschip het 
thema gi-ga-groen geopend. Dit hebben we gedaan met een zweeds loop-
spel.  
Alle kinderen waren in groepjes verdeeld, in elk groepje kinderen van 
groep 1 t/m 8. In deze groepjes hebben de kinderen 16 vragen beant-
woord, die her en der op het schoolplein waren opgehangen.  
Alle vragen waren in het thema van de kinderboekenweek bv; welk dier is 
het symbool van het wereld natuur fonds, of noem 3 dieren die dodelijk 
zijn voor mensen.  

Het was een leuk begin van het thema. 

De tijdens de rest van de kinderboe-
kenweek en het thema gi-ga-groen, 
zullen er nog veel verschillende activi-
teiten plaatsvinden.  
Zo zijn we al gestart met de voorron-
des van de voorleeswedstrijd, waarvan 
de finale op vrijdag 21 oktober, ook 
meteen de afsluiting is van het thema. 
Woensdag 19 oktober gaan we met 
heel de school weer 
(groepsdoorbroken) knutselen.  

Op dinsdag 4 oktober, dierendag, mochten alle kin-

deren van de middenbouw hun eigen knuffel mee 

naar school nemen. Wat een lieve, zachte knuffels 

waren dat zeg! Deze knuffels mochten de hele dag 

met de kinderen mee gaan en we hebben er zelfs een 

taalopdracht mee gedaan. 

Kinderboekenweek GI-Ga-Groen 

In alle groepen zijn er      
boeken voorgelezen door 
juffen en stagiaires in het 

thema van de                   
Kinderboekenweek.  

 
Alle kinderen konden zelf 
kiezen waar ze deze och-

tend wilden luisteren. 
 

Dat was een gezellige start! 



 
 
 

Wij lezen veel in de middenbouw. Lezen is essentieel voor ons onderwijs.  
 
In groep 3 zijn we begonnen met het aanleren en inoefenen van de letters: 
i,e,aa,k,m,s,p,r,v en de n. We doen hier allerlei oefeningen mee: zoals verschillende woorden maken, woorden op-
zoeken in een woordzoeker, woordrijtjes lezen, woorden schrijven, boekjes lezen, werkbladen maken en inoefenen 
op de computer met het hulpje Zoem. Er zijn heel veel verschillende werkvormen die we gebruiken, maar ons doel is 
zoveel mogelijk lezen. 
 
In groep 4 en 5 wordt gelezen in circuitvorm. Dat betekent dat kinderen in een groepje met een leesactiviteit bezig 
zijn. Ook hier zitten veel werkvormen in: het lezen van woordkaartjes, race lezen (de geleerde woordjes lezen op tijd 
en proberen steeds meer woordjes te lezen in dezelfde tijd, dobbelsteenlezen.  
 

Kinderen beleven erg veel plezier aan lezen. 
Wij lezen zo vaak mogelijk voor in de klas, meestal is dit in de stamgroep, tijdens het eten en drinken. 

Lezen in de middenbouw 

De geleerde letters in groep 3 worden 
meteen gekoppeld aan het schrijven van 
deze letters. Wij leren de kinderen het 
verbonden schrift aan, dat wil zeggen dat 
ze de letters aan elkaar schrijven. 

Schrijven in de middenbouw 

Middenbouwunit   

Woorden 

oefenen met 

kern 2 

Informatie 

voor ouders 

In groep 4 wordt het schrijven 
van de hoofdletters aangebo-
den en de kinderen  in groep 5 
hebben een mix van dit alles. In 
deze groep wordt het meer op 
tempo schrijven belangrijker. 



Bovenbouwunit 

Persoonsvorming in de bovenbouwunit 

Ik ben Tigo Nellissen 18 jaar oud en kom uit Scharendijke. Ik loop dit jaar 
stage voor mijn opleiding in groep 6,7 en 8  tot nu toe heb ik het erg naar 
mijn zin. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op Scalda Goes en zit nu 
in mijn 3e  leerjaar. Ik heb hiervoor op de Schoener in Brouwershaven 
stage gelopen en op Binnen de Veste in Zierikzee. In mijn vrije tijd voetbal 
ik bij ZCS en doe ik graag dingen met vrienden.  

Het bovenbouwteam 
Juf Miranda 

Juf Judith 

Juf Manon 

Juf Britt 

Meester Sven 

In het vorige schooljaar zijn we schoolbreed begonnen met persoonsvorming. We hebben 
hierbij gekeken naar wie we zijn en welke kwaliteiten en talenten we bezitten. We hebben 
geleerd deze te benoemen en te ontdekken bij elkaar.  
Hier gaan we dit schooljaar weer mee verder. We laten dit gepland terugkomen in de coa-
chingsmomenten en Kanjertraining, maar het zal ook gedurende de schooldag regelmatig ter 
sprake komen.  
 
We hebben de tijd genomen met elkaar de nieuwe bovenbouwleerlingen te leren kennen en 
hebben met elkaar groepsregels bepaald.  

Ook zijn alle startgesprekken nu achter de rug en zijn 
we begonnen met het werken in het portfolio. Hier 
zien jullie ook opdrachten rondom persoonsvorming 
terug. We zijn de eerste weken aan het werk ge-
weest met ‘concentreren’. Welke kwaliteiten heb je 
hiervoor nodig en hoe zet je ze in? Dit is geëvalueerd 
en zichtbaar in het portfolio. Op dit moment ligt de 
focus op ‘samenwerken’. 



Bovenbouwunit 

Maak   
orkest 

De kinderen van de Bovenbouw zijn druk bezig met de muzieklessen rondom 
het muziekproject: Maak Orkest. Ze leren van Meester Pascal hoe je op ver-
schillende muziekinstrumenten kunt spelen.  

De kinderen gaan samen een compositie maken, waarin alle kinderen een 
muzikale rol hebben.  

Bureau Speurneus en de 
Junglebende 

In Bureau Speurneus en de Junglebende heeft meneer De 
Bruin weer een mooie opdracht gevonden voor hun detective-
bureau.  
Arie de Haan heeft meerdere detectivebureaus benaderd om 
zijn broer Cor te vinden in Costa Banana. Hij neemt ze gratis 
mee op reis van Nederland naar Costa Banana en het bureau 
dat zijn broer vindt, wint een prijs.  
Meneer de Bruin wil natuurlijk meedoen maar Lev vertrouwt 
het allemaal niet en is heel blij als zijn twee vrienden Hugo en 
Yara en de moeder van Yara, Daiza ook meegaan als detective-
bureau D.A.I.Z.A.  Zodra alle detectives in Costa Banana zijn 
aangekomen blijkt broer Cor gevonden te zijn door een natuur-
fotograaf.  
Arie wil daarom weer snel terug naar Nederland. Hier heeft hij 
zo zijn redenen voor………. 

Boekentip 



  

     Bovenbouwunit 

De kinderboekenweek is in volle gang. De kinderen van de bo-
venbouw hebben meegedaan met de voorrondes van de voor-
leeswedstrijd.  
Op de foto staan alle deelnemers van groep 6,7 en 8. De kin-
deren moesten voorlezen voor de hele unit.  
Welke kinderen er uitgekozen zijn om mee te doen met de 
wedstrijd, en wie er misschien wel de voorleeswedstrijd ge-
wonnen heeft?...Dat kunt u teruglezen in Parro. 
 
De voorleeswedstrijd wordt gehouden  op vrijdag  21 oktober.  
 

 
Donderdag 29 september waren Lucas, Tiago, Miley, Sofie en Femke te gast bij Radio Schouwen-Duiveland in het 
programma Het Mekkerpunt. Dit programma wordt in samenwerking met Het Gors gemaakt.  
Bij aankomst kregen we eerst wat uitleg over de techniek. Er zijn een hoop knopjes, schuifjes en beeldschermen 
nodig voor het maken van een uitzending.  
Er was wat last van spanning, maar op elke vraag werd een prima antwoord gegeven. Alsof ze dit al vaker hadden 
gedaan.  
Op school luisterde de rest van de bovenbouw mee. Terug op school werden we heel enthousiast ontvangen. Een 
ervaring om nooit te vergeten! 
 

Voorleeswedstrijd 

Radio Mekkerpunt  



Nieuws van Kibeo– NSO 

Deze kinderen hebben met elkaar een lekkere maal-
tijd gemaakt, dat is smullen!  

Nog zo’n lekkere maaltijd… JAMMIE! 

Lejla heeft ook diertjes gevangen, dat gaat goed! 

Op de Naschoolse Opvang zijn we de herfst aan 
het voorbereiden met bladeren en pompoenen. 

Dat wordt mooi zeg. 

 
Diertjes zoeken… Dat 

past bij het thema    

Gi-Ga Groen 

Tekst geschreven door 
Tess Kristalijn. 



     Puzzel & leuke tips 

Maak in de vakantie een boswandeling en ga 

op zoek naar deze paddenstoelen. Welke 

kun jij vinden?  

Alleen kijken! Laat de paddenstoelen altijd 

staan.  

    

Hoeveel keer ben je ons tegengekomen in ‘t Kraaiennest? 

…... …... …... …... 

 

 

 

 

Paddenstoelen 

zijn vruchten 

van schimmels die je tuin 

opruimen. Ze verteren het 

tuinafval en brengden die 

als meststof in bodem van 

je tuin of van het bos.   

Weetje! 

 

Doen! 

Puzzel ! 


