NIEUWSBRIEF NR.8 december 2017-januari 2018

Belangrijke dagen:
5 december
12 december
14 december
21 december
23-12 t/m 7-1

Sinterklaas
Eventuele staking (zie hieronder)
Studiedag, kinderen vrij
Kerstviering
Kerstvakantie

Staken
Ook onze leerkrachten hebben kunnen aangeven of zij
op 12 december willen gaan staken. De meerderheid is
voor deze actie. Omdat er dan te weinig personeel
aanwezig is, zullen wij de kinderen op beide locaties vrij
geven. Mocht u opvang problemen hebben, dan kunt u
mailen naar locatiemiddelburg@hetspringtij.nl. Dan
zorgen wij voor een oplossing.

’Op 5 december wordt bekend
of de staking doorgaat!’
Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Karin van Opdorp. Sinds 2002 werk
ik op het Springtij. Eerst als juf, daarna als locatieleider
en vervolgens als adjunct-directeur. Vanaf 1 januari zal
ik directeur zijn van het Springtij. Meester klaas neemt
dan afscheid. Er wordt op dit moment ook gezocht
naar een nieuwe adjunct. Als er meer bekend is, hoort u
ervan! Mocht u mij willen bereiken:
karinvanopdorp@hetspringtij.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad is gestart. Er was een heuse
verkiezing in de bovenbouw. In de leerlingenraad wordt
meegedacht over belangrijke zaken. De gekozen lezen
zijn:
Seyidhan, Jennifer, Calvin, Toon

Actie schoenmaatjes
We hebben 47 schoenendozen opgehaald!
Super bedankt allemaal!

Kerst
Het kerstfeest staat voor de deur. Wat precies de
bedoeling is hoort u binnenkort. Wat u wel alvast kan
noteren is: 21 december. Op deze avond gaan we
samen Kerst vieren!

Leren Leren
Op school werken we aan verschillende doelen die ons
helpen met leren. Heeft uw kind er al over verteld?

’Leren Leren is leuk!’

Meester Klaas
Meester Klaas gaat na de kerstvakantie met pensioen.
Op 22 december is hij nog even bij ons op school om te
trakteren. Als u hem gedag wilt zeggen, dan kan dat
dus!
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Nieuws uit de groepen
Groep juf Jacqueline en juf Corine
Jarigen: 1 januari 2018 wordt Ibrahim 8 jaar!
De maand december staat natuurlijk in het teken van
het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest, we hebben
bericht van Sint gehad en op dinsdag 5 december zal hij
op onze school en in onze klas op bezoek komen! Het
bezoek van Sint in onze klas zal best spannend zijn
maar Sint en zijn pieten weten dat alle kinderen lief zijn
en het zal een gezellig en rustig bezoek zijn met
natuurlijk voor iedereen een cadeautje.
In de klas volgen we het Sinterklaasjournaal, de
schrijfdans gaat over Sint en we gaan knutselen over
Sinterklaas en zwarte piet.
We hebben cadeautjes gevonden in de tuin en in de
schoen van juf gedaan voor de Sint, hij heeft de
cadeautjes opgehaald en als beloning kregen we iets
lekkers!!!
Op 6 december als Sint weer terug gaat naar Spanje
gaan we de klas omtoveren in kerstsfeer. We zullen
veel knutselen, muziek luisteren en ook de schrijfdans
zal over kerst gaan. Op donderdag 21 december vieren
we met de hele school kerst, hierover krijgt u te zijner
tijd nog meer informatie.
Na de kerstvakantie starten we met toetsen want begin
februari zullen de rapport- en KIJK! gesprekken
plaatsvinden.

Groep juf Elsemarike en juf Miriam
Jarigen: Gijs wordt 7 jaar op 3 december
Juf Elsemarike is in de kerstvakantie jarig. Samen met
Juf Caroline, juf Denise en juf Miriam houden we tegen
het eind van het schooljaar nog een keer een juffendag.
Sinds kort hebben we een nieuwe leerling in de groep,
ze heet Mirthe en heeft haar plekje al snel gevonden.
Welkom!
We zijn op 21 november naar het Zeeuws museum
geweest. We zijn in een paar zalen geweest. Een
mevrouw van het museum heeft van alles verteld over
de spullen die we bekeken hebben. De kinderen
hebben enthousiast meegedaan! Het was een leuke
onderneming! Na afloop hebben de kinderen een
schetsboek gekregen waarin ze ook al hebben
getekend over de spullen die ze gezien hebben. We
wilden graag de andere zalen ook nog zien maar daar
was geen tijd meer voor. Misschien leuk om dat nog te

doen in de kerstvakantie?
De komende tijd zullen we ook alweer veel bezig zijn
met het maken van de Cito-toetsen.
We zijn in de klas bezig met hoe je het beste kunt leren.
En daar moet je best veel voor kunnen. We zijn dan ook
aan het oefenen zoals 15 minuten zelfstandig kunnen
werken, werken met de rood/groene kaart,
samenwerken, werken met het planbord. De kinderen
doen er erg hun best voor en het lukt steeds beter!
Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen hun
gymspullen mee naar huis om te wassen. Wilt u
controleren of de kleding en schoenen nog de goede
maat hebben? Sommige kinderen zijn toe aan een
grotere maat schoenen. Graag na de vakantie weer
voor donderdag mee terug geven. Bedankt!
Voor de kerstmaaltijd gaan we een kerststukje maken
in de klas. Wilt u uw kind daarvoor het volgende
meegeven: een leeg, schoon boterbakje (500 gram),
een lange stevige kaars, eventueel wat kerstversiering
(slingertje, kleine balletjes).
In januari gaan we starten met het uitlenen van
verteltassen. Hierover volgt een brief.
Vanaf de herfstvakantie lopen de kinderen zelfstandig
naar de klas. Dit doen ze heel goed, we zijn er trots op!
We willen graag de regel nogmaals noemen dat
kinderen geen spullen van thuis meenemen naar
school. Behalve leesboeken of spullen voor een thema
waar de leerkracht om gevraagd heeft (bijv.
herfstspullen). Kinderen die met de bus komen mogen
iets kleins meenemen voor in de bus
(autootje/spelletje) maar eenmaal op school blijft dat in
hun tas.
Groep juf Sylvia Vlindergroep
Jarigen: Na de herfstvakantie zijn we weer van start
gegaan rondom het thema: Herfst,
nu zijn we nu al weer terecht gekomen bij het thema:
December. De kinderen zijn enthousiast als het gaat
om meedoen met de verschillende activiteiten.
Dit zowel met taakjes rondom de letter h en het getal 4
Uiteraard komen andere letters en getallen hierbij ook
ter sprake. Met Sinterklaas werken we rondom
de letter:S van Sint,en ook weer een getal dat centraal
staat zoals nu de 5. Kinderen leren hun eigen naam te
koppelen aan letters, zo ook met de getallen
die staan voor hun leeftijd.
Dit als uitgangspunt om spelenderwijs te leren.
Activiteiten zoals knutselen en bakken spreken de kind
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eren aan. We hebben afgelopen week
speculaasletters gemaakt.
Ieder kind de eerste letter van zijn naam.
Veranderingen in de groep zijn:
Demian van de Meer die door is gegaan naar de
KOG/Job groep bij juf Kimberley,
en Tim en Boaz die erbij zijn gekomen. Juf Evita is met
ziekteverlof en wordt vervangen door meester David.

spel in de groep. Dit leert de kinderen Leren. De
kinderen leren zelfstandiger te werken en ook kritisch
naar hun eigen werk te kijken. Dat gaat al best heel
goed. Vaak kan de Pacman een stip “opeten”. Als er vijf
stippen opgegeten zijn verdiend de hele klas een
beloning. Na de kerstvakantie gaan we beginnen met
de toetsjes voor het rapport. In week 5 zijn de
gesprekken over de vooruitgang van uw kind.

Groep juf Marija en juf Gabriëlla
Jarigen: 13 december Amber 11 jaar
Alvast van harte met je verjaardag!
De ZIEN gesprekken zijn weer achter de rug en bij de
meeste kinderen zijn we op huisbezoek geweest.
In de klas wordt er hard gewerkt. De CITO's worden in
december afgenomen. Ook hebben we het thema over
de VOC afgerond en werken we nu bij wereldoriëntatie
over 'natuurlijke materialen'. Woorden zoals bevriezen
smelten, verdampen, condenseren, vaste en vloeibare
stoffen komen aan bod. We doen af en toe ook
proefjes. Zo ontdekken we bijvoorbeeld wat er gebeurt
als je olie bij water op een schoteltje doet. Verdampt
het water dan sneller of langzamer dan alleen water op
een schotel?
1x in de 3 weken wordt er huiswerk meegegeven. Op de
maandagen (18-12 is eerstvolgende keer) mag het
huiswerk ingeleverd worden. Er mag in overleg met de
juffen ook op school gewerkt worden aan het huiswerk.
Wilt u thuis oefenen met uw kind? Dat kan door in te
loggen op www.moo.nl ( de kinderen weten zelf hun
code en anders is deze op te vragen via de juffen).

Groep juf Dschigme en Juf Ineke
Jarigen: Joas wordt 12 december 11 jaar.
Raven wordt 21 januari 11 jaar.
Belangrijke data voor onze groep:
Vanaf 7 december hebben we 5x een gastles over veilig
internet.
In week 5 zijn de rapport- en schoolverlatersadviesgesp
rekken.
Deze week zijn we in de klas begonnen met het extra
oefenen van de tafels. Ook al kent uw kind de tafels,
het is goed om het te onderhouden. Met rekenblobs
gebeurt dat op een adaptieve en aantrekkelijke manier.
Gaandeweg wordt het niveau aangepast. Wilt u thuis
ook met uw kind oefenen? Uw kind heeft in de agenda
een gebruikersnaam en wachtwoord genoteerd, u
hoeft alleen nog maar naar de site te gaan:
www.rekenblobs.nl
We hebben in de klas het boek "Spinder" gelezen van
Simon van der Geest. We hebben enorm genoten van
verhaal. Op het moment van schrijven, maken de
kinderen hoogst waarschijnlijk de bijbehorende quiz.
De uitslag van deze quiz volgt nog.
Sint: Tja, nog even... vol verwachting klopt ons hart.
We vieren het feest ook in de klas met leuke cadeautjes
en een gezellig spel. Nu maar afwachten of er genoeg
inpakpapier is;)

Groep juf Nanda en juf Anja
We zijn op 21 november op bezoek geweest naar “Het
Zeeuws Museum”. We werden gebracht en gehaald
met de bus. In het museum hebben we erg mooie en
interessante dingen gezien. Zo hebben we geleerd over
het “verdronken” dorp Reimerswaal. We konden
allerlei spulletjes zien en vasthouden die de mensen uit
het dorp gebruikten. Ook hebben we geleerd over een
zeeslag, vechten op het water met grote mooie
schepen. We hebben ook opgegraven botten gezien
van een mammoet en een walvis.
In de klas zijn we in afwachting van het bezoek van de
Sint en de Pieten. Natuurlijk komt daarna de
kerstboom in de klas en hebben we weer het
kerstdiner. Gezellig hoor. We hebben ook een nieuw

Vergadering Medezeggenschapsraad 22 november
2017.
- Informatie vanuit directie
* Wellicht staking op 12-12.
* Respont heeft Het Springtij, locatie Middelburg
uitgekozen om een energiescan uit te voeren.
* Vanaf 1 december zal de mail die binnenkomt bij
Klaas automatisch overgezet worden naar Karin.
- Informatie vanuit de GMR. Saskia zal, namens Het
Springtij, voor een termijn van 3 jaar zitting nemen in
de GMR.
- Verkiezingen MR. Momenteel hebben twee ouders
aangegeven interesse te hebben in het lidmaatschap
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van de MR.
- Organisatiestructuur Het Springtij na 1-1-2018. Er is
een vacature uitgezet voor adjunct (0,6 fte) op Het
Springtij. Vanuit de PMR zitten er twee mensen in de
benoemingsadviescommissie.
- Samensmelten 2 locaties. In januari 2018 wordt
besloten of er één locatie Springtij komt óf dat er nog
sprake is van een aantal groepen in Vlissingen.
- MR-Jaarverslag 2016-2017. Het jaarverslag is te lezen
op de website van de school.
- Zwemprotocol. Op dit moment gaat er te weinig
begeleiding mee volgens de normen van het zwembad.
Dit zou inhouden dat het schoolzwemmen niet meer
kan plaatsvinden. Op beide locaties zal uitgezocht wat
de mogelijkheden zijn.
Groet,
De MR van Het Springtij, Locatie Middelburg en
Vlissingen
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