NIEUWSBRIEF NR.7 oktober 2017-november 2017

Belangrijke dagen:
2 oktober
Schoolfotograaf
5 oktober
School dicht i.v.m. Staken
14 – 22 oktober Herfstvakantie

Staking
Op 5 oktober is de school dicht. In heel Nederland
staken de juffen en meesters. Ook wij gaan staken!

’5 oktober is de school dicht’

LET OP: in de schoolgids staat een foutieve datum
voor de zomervakantie vermeldt. Correct is van 7 juli –
19 augustus!!! (dus niet tot 26 augustus)
Schoolfotograaf
Op 2 oktober komt de fotograaf van Flits en Fun. Na
een poosje krijgen de kinderen een brief mee met
gegevens. U kunt een broer/zus foto laten maken in de
winkel in de Walstraat in Vlissingen.

’2 oktober: Schoolfotograaf’

Kinderboekenweek
In de maand oktober werken wij rondom de
kinderboekenweek. Op kinderboekenweek.nl staan
veel ideeën en tips!
Chromebooks
Sinds dit schooljaar hebben wij een aantal
chromebooks op school. Iedere klas heeft een moment
de chromebooks in de klas. De kinderen kunnen hierop
extra oefenen met bijvoorbeeld rekenen en lezen.
Te laat komen
Leerplicht Zeeland heeft een duidelijk protocol
waaraan scholen zich moeten houden. De verzuimkaart
staat op onze website. Als een leerling te laat is op
school, dan noteert de juf dit. Als er 9 x een melding
van te laat is genoteerd krijgt u van school een brief. Bij
12 x te laat wordt er een melding gedaan bij de
leerplicht. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

Nieuws uit de groepen
Groep juf Kathinka / Jacqueline / Corine
Jarigen: 20 oktober word Devine 6 jaar
28 oktober word Sascha 7 jaar
28 november word Gabriel 6 jaar
* Wij zijn na de zomervakantie gestart met 15 kinderen.
Sommige kinderen kenden elkaar al, maar sommige
kinderen zijn helemaal nieuw op school. Met het thema
'nieuw schooljaar' van kleuterplein leren wij hoe het in
de klas gaat. Verder werken we veel met letters en
cijfers. Wij hebben samen een verjaardagskalender
geknutseld en een schooltas gekleurd met wasco en
ecoline. In de klas ziet er het gezellig uit.
* Verder leren wij over bang, boos, blij en verdrietig. De
juf leest uit boeken voor, samen praten wij erover en
zorgen er samen voor dat het leuk is in de klas.
* De letters S is de letter van de week! Iedere twee
weken hebben we een andere letter. Op de tafel liggen
allemaal spulletjes die beginnen met de S. Zo hebben
we al een slang, sok, schilderij en stok. Leuk hoor! We
hebben een filmpje gekeken over de S en gaan nog veel
meer leuke dingen doen. De volgende letter is de J.
* We hebben een start gemaakt met de
kennismakingsgesprekken en huisbezoeken, fijn om
iedereen even te spreken.
Groep juf Sylvia- de Vlindergroep
Jarigen: 7 november Deveron wordt 6
I.v.m. afwezigheid van juf Sylvia geen info. Juf Gabriela
vervangt juf Sylvia.
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Groep juf Elsemarike / juf Miriam
Jarigen: in september zijn Sterre en Brian jarig
geweest, ze werden allebei 8 jaar. Juf Lyne was ook
jarig, zij werd 21 jaar. Op 12 oktober is Brandon jarig,
hij wordt 8 jaar. Dylan is 18 oktober jarig, hij wordt 7
jaar. Gefeliciteerd allemaal!!
Juf Carolien is helaas een poosje ziek, we missen haar
erg. Het is heel fijn dat juf Lyne haar vervangt en ons nu
helpt, ze is er op maandag, dinsdag en vrijdag.
Juf Denise loopt stage bij ons voor de opleiding
pedagogiek en is er op woensdag en donderdag.
De kinderen zijn al hard aan het werk, dat doen ze heel
goed! We zijn gestart met het herhalen van lesstof en
gaan nu langzamerhand naar moeilijkere taken. Ook
doen we lesjes en activiteiten om elkaar te leren
kennen en afspraken te maken over hoe we met elkaar
omgaan. We zorgen met z'n allen voor een leuke en
gezellige klas!
De komende tijd werken we over het thema 'vervoer'
en het thema 'herfst'. Na de herfstvakantie starten we
daarnaast met de doelen van 'leren leren'. De kinderen
leren hierbij bijvoorbeeld om twintig minuten achter
elkaar zelfstandig te werken en om zelf hun werk te
beoordelen. We houden met een spel op het
whiteboard onze vorderingen als klas bij.
Vanaf 4 oktober is het kinderboekenweek, kinderen
mogen dan hun lievelingsboek(en) mee naar school
brengen om te laten zien en er over te vertellen.

Groep juf Marija / Rosie
Jarigen: Mu’ad is op 15 september 11 jaar geworden.
Seyidhan is op 17 september 12 jaar geworden.
Zion wordt op 21 november 11 jaar.
Jennifer wordt op 24 november 11 jaar.
Juf Rosie wordt op 24 november 27 jaar.
Dannica wordt op 26 november 12 jaar.
Overige data:
24 november zal juf Rosie met verlof gaan. Op dit
moment weten we nog niet wie juf Rosie gaat
vervangen. Zodra er informatie is, horen jullie het
direct. Het schooljaar is weer gestart. Iedereen heeft
even moeten wennen aan elkaar. Nieuwe kinderen,
nieuwe juffen, nieuw rooster. We hebben verschillende
activiteiten gedaan om kennis met elkaar te maken:
korte spelletjes tussen het werken door waaronder een
balspel. We staan in een kring en gooien de bal over
naar elkaar. Je noemt dan de naam van degene naar

wie je gooit. We hebben samen de groepsregels
opgesteld nav de school en pleinregels. Bij gym leren
we samen te werken in teams tijdens de verschillende
opdrachten. Verder zijn we gestart in de methodes
voor de zaakvakken. Wat werkt iedereen hard. Bij
wereldoriëntatie is er gewerkt over de VOC. De
huisbezoeken liggen grotendeels achter ons. In
november staat de NIO op het programma voor de
schoolverlaters. Ook staat de ZIEN bespreking in die
maand gepland. U ontvangt daar voor nog een
uitnodiging van ons.
Groep Nicole/Marijke
Jarigen: Yaïra is 17 september 10 jaar geworden. Romy
wordt 15 oktober 9 jaar en Jayden wordt 17 november 9
jaar! Gefeliciteerd!!!
Wereld oriëntatie: We zijn gestart met geschiedenis.
Het thema gaat over ridders en kastelen. De kinderen
leren over het ontstaan van de tijd van ridders. Ook
leren ze waarom er kastelen waren. De kinderen zijn
enthousiast betrokken bij deze lessen!
Muziek: Wat een enthousiasme bij de muzieklessen!
We hebben de liedjes ‘O zo heppie’ en ‘6 heksen bij
elkaar’ gezongen.
KBW: Het thema is ‘Gruwelijk eng’. We passen onder
andere de knutsel- en muzieklessen aan op dit thema,
wat ook goed past hij het thema herfst.
Rekenen/lezen/spelling: Na wat laatste toetsjes om het
startniveau te bepalen, zijn we gestart in de methodes
van school. Station zuid voor lezen, Wereld in getallen
voor rekenen en woordbouw nieuw voor spelling.
Over het algemeen heerst er een rustige sfeer in de
klas, met hardwerkende kinderen, super!
Het boek ‘Pudding Tarzan’ is uit. We lezen nu ‘Lutje
Giel’, van Ole lund Kirkegard; dezelfde schrijver.
Groep juf Anja/Nanda
Jarigen: 19 oktober wordt Sara 12 jaar. 5 november
wordt Guillaume 10 jaar, Kevin wordt op 5 november 9
jaar, Jeremiah is jarig op 11 november en hij wordt 10
jaar. Gefeliciteerd allemaal!!!
Onze stagejuf dit jaar is Juf Laura. Zij werkt in onze
groep op donderdag en vrijdag.
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Heerlijk!! We
zijn al volop aan de slag met rekenen, lezen en spelling.
Er wordt hard gewerkt hoor. Er zijn een paar kinderen
die ook al huiswerk mee hebben genomen. Zij moeten
thuis de tafels leren. Elke donderdag moet het mapje
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mee naar school gebracht worden. We kijken dan het
gemaakte werk na en overhoren of de geleerde tafel
voldoende beheerst wordt.
Met wereldoriëntatie zijn we begonnen over het
thema: opruimen. Dat gaat over afval en hoe dat soms
gerecycled kan worden. Ook een beetje geschiedenis
want hoe zagen die telefoons, auto’s en computers er
nu vroeger ui?? Bestonden ze eigenlijk al wel? Daarna
hebben we gewerkt over het thema van de
kinderboekenweek: “gruwelijk eng”. Als dat afgerond is
zijn we alweer in de sinterklaas en - kerst periode. We
maken dan lekker veel knutseltjes en zorgen voor een
gezellige klas.
Groep Dschigme/Ineke
Jarigen: 5 oktober wordt Sem 9 jaar
6 oktober wordt Jayden 11 jaar
Een eerste bericht uit onze jongensgroep. We zijn
allemaal lekker aan de slag gegaan. Ieder werkt weer
aan zijn doelen. De eerste boekenquiz van dit jaar gaat
over het boek 'Red mijn hond' geschreven door Anne
Woltz. Het boek is in de klas voorgelezen, en nu al uit.
De kinderen konden zich zo goed inleven in het
verhaal, dat het moeilijk was om te stoppen met lezen.
Met tekenen leren de kinderen dieren te tekenen.
Daarbij gaat het vooral om goed te kijken! De kinderen
hebben al mooie vissen getekend!
Begin november is de NIO afname bij kinderen die
eventueel dit jaar schoolverlater kunnen zijn.
In de week van 13 november zijn de ZIEN 10 minuten|
gesprekken op school.
Nieuws uit de MR
Vergadering Medezeggenschapsraad 12 juli 2017.
- Info vanuit de GMR (Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad)
- Informatie vanuit de OPR/ passend onderwijs/
samenwerkingsverband
- Informatie vanuit directie
*Karin van Opdorp is benoemd als a.i.directeur voor
Het Springtij.
*Er komen in de KOG steeds meer aanmeldingen.
*De gemeente Middelburg heeft geld gereserveerd
voor nieuwbouw van de school. Ook de besturen
moeten geld vrijmaken.
*Twee Vlissingse collega’s gaan werken op Het
Bolwerk. Nieuwe collega vanuit Respont benoemd in
Vlissingen.
*Juvent gaat ruimte huren op de locatie Vlissingen.
- De MR heeft ingestemd met de Schoolgids

- Verkenning andere schooltijden
- Afscheid van Mr-lid oudergeleding: Alex Maas.
Vergadering Medezeggenschapsraad 19 september
2017.
- Informatie vanuit de GMR.
* Op dit moment is er zowel vanuit het personeel als
vanuit de oudergeleding geen afvaardiging van Het
Springtij.
- Informatie vanuit directie
* Leerlingenaantal stabiliseert. We zitten nu op
ongeveer 172 leerlingen.
* De Kleuter Observatie Groep start een tweede groep
kort na de herfstvakantie. Verwachting is dat er in
januari nog een gewone groep gestart gaat worden.
Voor deze groep is dan geen lokaal meer beschikbaar
en deze groep zal in de aula in Middelburg gaan zitten.
- Verkenning andere schooltijden. Er wordt door
directie gekeken in hoeverre er volgend schooljaar
overgegaan moet/kan worden op andere schooltijden.
Dit agendapunt blijft voorlopig op de vergaderingen
staan.
- Organisatiestructuur Het Springtij na 1-1-2018. Karin
v. Opdorp is na 1 januari 2018 ad-interim directeur voor
de rest van dit schooljaar. Wat er daarna gaat gebeuren
binnen Respont is nog onduidelijk. De MR gaat advies
uitbrengen aan MT/Directie.
- Zwemprotocol. Op dit moment gaat er alleen vanuit
de Middelburgse locatie nog 1 klas zwemmen. Het
advies van de MR aan alle leerkrachten die meehelpen
bij het schoolzwemmen, is om het protocol goed door
te lezen zodat iedereen op de hoogte is van de
verantwoordelijkheden. Het zwemprotocol is door
directie getekend.
- Schoolgids. Momenteel verandert er niets aan de
schoolgids.
Voor dit schooljaar 2017-2018 is de MR en de GMR op
zoek naar enthousiaste, betrokken ouders die zich in
willen zetten voor Het Springtij. Dit is vooral op het
gebied van beleid van de school of beleid binnen
stichting Respont. Mocht U belangstelling hebben, dan
kunt U een mailtje sturen naar:
saskiaeggermont@hetspringtij.nl
Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen volgen.
Uw reactie graag vóór 15 oktober 2017
Groet,
De MR van Het Springtij, Locatie Middelburg en
Vlissingen
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