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Nieuwsbrief 4

Nieuwe leerling

Schooljaar 2017-2018

Groep 1 heeft er weer een leerling bij: Loïs Vermeulen. Op 11 december verwelkomen we ook een nieuwe leerling in groep 3;
Nienke Kanis verhuist vanuit Kampen naar Wemeldinge. En na de kerstvakantie komen er wel vijf nieuwe leerlingen naar groep
1: Giny Tissink, Stella Eversen, Moos de Vilder, Niels van der Zanden en Djezley de Blok.
Allemaal van harte welkom op onze school en wij wensen jullie en hele mooie, leerzame tijd toe.

Staking

Op dinsdag 12 december wordt er gestaakt door medewerkers in het primair onderwijs (PO) in Nederland. De organisaties die
verenigd zijn in het PO-front hebben op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister
Slob van Onderwijs.
De organisaties hebben in de week van 5 december een antwoord van Slob gekregen op de vraag hoe en of het kabinet 1,4
miljard vrij speelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Het antwoord was niet
hetgeen wat verwacht werd en niet voldoende ten opzichte van de formele aanzegging, dus gaat de staking door!
De kinderen zijn dus dinsdag 12 december vrij van school ivm de leerkrachten-staking op deze dag.

OKK:

De groepen 3 en 4 zullen in de weken 48, 50 en 51 op maandagmiddag muziekles krijgen van Marian van Eekelen-Dellebeke van
de muziekvereniging OKK. De eerste les heeft afgelopen maandag plaatsgevonden op school, de tweede les is volgende week en
voor de laatste les worden we uitgenodigd in het oefenlokaal van OKK. We hebben er erg veel zin in!

Sint-instuif Omnium:

Op dinsdagmiddag 28 november zijn we met de kinderen van groep 3 en 4 naar het Omnium
in Goes geweest. We hebben daar een geweldige sport- en spelmiddag beleefd met als thema
Sinterklaas. De kinderen hebben verschillende spellen en activiteiten gedaan zoals 'over het
dak klimmen' en 'pakjes in de schoorsteen gooien'. Dit werd georganiseerd door het CIOS. We
hebben een hele leuke en gezellige middag gehad! Binnenkort zullen er foto's op de website te
vinden zijn.
Via deze weg willen we alle ouders bedanken die ons daarheen hebben gebracht en/of
hebben opgehaald. Dankzij uw medewerking konden we deelnemen aan deze geweldige
middag. Nogmaals bedankt!

Sinterklaasviering

Dinsdag 5 december 09.15 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten aan bij de jachthaven. Zoals we al jaren gewoon zijn, gaan we
hen ook nu weer met alle kinderen ophalen.
We verwachten de kinderen op de gewone tijd op school. De kleuters worden door kinderen van groep 7 en 8 begeleid naar de
jachthaven. Ook ouders en andere belangstellenden zijn welkom bij de jachthaven.
HET GELUID BIJ DE JACHTHAVEN WORDT OOK NU WEER GESPONSORD DOOR HET MKB EN WEWICO! En daar zijn we heel blij
mee!
Daarna gaat Sinterklaas eerst naar CBS de Hoeksteen en van 12.30 uur tot 14.00 uur woont hij onze viering in de Wemel bij.
Surprises groep 5 t/m 8: kinderen brengen hun surprise op de ochtend van 5-12 mee.

Net zoals vorig jaar vieren wij het feest in 'De Wemel'. Van de kinderen van groep 1 en 2 mogen er maximaal 2 volwassenen uit
het gezin komen kijken. De viering begint om 12.30 uur en duurt ongeveer tot 13.40 uur.

De kinderen van groep 1 en 2 blijven na de viering in 'De Wemel' om hun cadeautje in ontvangst te nemen. Zij kunnen hier om
14.00 uur opgehaald worden. Wanneer uw kind op deze dag naar de BSO gaat, zal hij/zij met de juf mee terug lopen naar
school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan na de viering terug naar het eigen lokaal en daarvandaan om 14.00 uur naar huis.

Kerstfeest

Ook deze keer houden we de kerstviering voor de kinderen in De Wemel. De kinderen
komen op donderdag 21 december de gewone schooltijd naar school en zijn de middag,
vanaf 12:00 uur vrij.
Er is in principe geen TSO of BSO.
Iedereen wordt om 17:00 uur verwacht op het schoolplein, waar een paar leerlingen op
hun instrument kerstliederen spelen.
Om 17:15 uur lopen alle genodigden en leerlingen met hun eigen leerkracht naar De
Wemel. De viering begint om 17:30 uur en eindigt om 19:00 uur.
Vanaf 18:30 uur bent u welkom in de foyer van De Wemel om te wachten op uw zoon of
dochter. Dat kunt u doen onder het genot van een drankje, te koop aan de bar. Er is voor
deze gelegenheid ook glühwein te koop. Als de viering afgelopen is, worden de leerlingen (groep voor groep) naar de foyer
geleid door de betreffende leerkracht. Eerst zal groep 1 komen, dan groep 2 enzovoorts. We vragen u om niet de zaal binnen te
gaan, dit om verwarring en drukte in de zaal te voorkomen. Van kinderen die zelf en zonder begeleiding naar huis mogen gaan,
verwachten de groepsleerkrachten een briefje of mail van de ouders. Mocht u door het niet doorgaan van de BSO een probleem
hebben, neemt u dan contact op met KIBEO.
Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij, vanaf 12 uur.

Graag bedanken we nogmaals alle ouders voor hun steun aan school in het afgelopen jaar.
Wij wensen u allemaal heel fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar namens de kinderen, ouderraad en personeel
van OBS Wemeldinge.

Schoolschoonmaak

We vinden het met elkaar belangrijk dat onze school er van binnen en buiten netjes uitziet. Dagelijks wordt de school
schoongemaakt door Marjan Mangroe. Dat is heel fijn, want Marjan voelt zich betrokken bij de school en verzorgt alles keurig.
Er is voor haar echter te weinig tijd (lees: budget) beschikbaar om alle ruimtes eens extra schoon te maken.
In overleg met haar en enkele ouders en de leerkrachten hebben we afgesproken om in januari een avond te prikken in de
agenda waarop we ouders die zich daarvoor hebben aangemeld aan het begin van het schooljaar, vragen om in de groep van
hun kind te komen helpen met een extra schoonmaakbeurt. De leerkrachten zijn die avond ook aanwezig en de school zorgt
voor koffie en thee met iets lekkers.
U hoort tijdig op welke datum u wordt uitgenodigd om mee te doen.

Denktank

Op dinsdag 28 november is een groep van ouders, ondernemers en leerkrachten een avond op
school geweest om met elkaar te praten. We noemen dit de Denktank en we willen een aantal
keren per schooljaar bij elkaar komen om van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van
ons onderwijs. Het doel van deze bijeenkomsten is om de ouderbetrokkenheid te verhogen.
Deze eerste keer hebben we een inventarisatie gedaan van onderwerpen die onder de mensen
leven. Dit levert een overzicht op van onze sterke en zwakke punten en ook hebben we
nagedacht over mogelijke uitdagingen. In januari komen we weer bij elkaar. In de volgende
nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de onderwerpen die besproken worden.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen of een keer mee te doen met de gesprekken bent u van harte
welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de directeur van de school, johan@obswemeldinge.nl.

Controle fietsverlichting

Op vrijdag 24 november hebben de verkeersouders
de verlichting gecontroleerd van de fietsen van de
leerlingen uit groep 5 t/m 8. De meeste fietsen zijn
goedgekeurd en de kinderen ontvingen een sticker en
bewijs van goedkeuring.
Voor de kinderen die hun fiets waren vergeten mee
te brengen en de “afgekeurde” fietsen houden we
een tweede controle van de verlichting op vrijdag 8
december in de ochtend.

Ateliers

We hebben het derde Atelier dat gepland stond voor de maand december laten vervallen. Deze maand bleek minder geschikt
vanwege alle december-activiteiten. Veel ouders die zouden willen deelnemen aan de Ateliers zijn op de dinsdag niet
beschikbaar door werk of andere verplichtingen. We willen zoveel mogelijk “specialisten” inzetten en u kunt daar een
belangrijke rol in hebben.
Daarom hebben we de komende Ateliers voor dit schooljaar naar de vrijdag verplaatst. Nieuwe ouders zijn van harte welkom,
en zeker ook de opa’s en oma’s, om hun expertise met de kinderen te delen. Speciaal zoeken we nog naar activiteiten op het
gebied van techniek.
Voor de Ateliers 5 t/m 8 zoeken we dus nog nieuwe betrokken ouders en oma’s en opa’s die de kinderen een mooie nieuwe
ervaring willen laten opdoen op het gebied van CKV (Kunstzinnige en Culturele Vorming).
De nieuwe data zijn:
Atelier 4 op vrijdag 12, 19 en 26 januari
Atelier 5 op vrijdag 9, 16 en 23 maart
Atelier 6 op vrijdag 6, 13 en 20 april
Atelier 7 op vrijdag 18 en 25 mei en 1 juni
Atelier 8 op vrijdag 15, 22 en 29 juni

In het komende Atelier van januari gaan kinderen o.a. naar de sportschool, leren over rattenbestrijding, schilderen op een echt
schilderdoek, ontwerpend leren, dansen onder leiding van Nicky van dansschool Move with Nicky en muziek maken.

Jeugd EHBO lessen

De kinderen uit groep 8 krijgen in de maanden januari tot en met april theoretische en praktische lessen jeugd EHBO, waar zij
later in het schooljaar examen in doen. Die maanden doet groep 8 dus niet op vrijdag mee met de atelierlessen. Juf Dianne zorgt
voor voldoende gelegenheid voor deze kinderen om bijzondere lessen te kunnen volgen op andere momenten in de week.

Spreuk van de maand:

We zeggen ‘stop’, dan houdt het op
Kerstkaarten

Vindt uw kind het leuk om kerstkaartjes uit te delen aan klasgenootjes en de juf/meester dan het verzoek om een mooie kaart te
maken of te kopen met een boodschap voor de hele klas. De kaart is op deze manier bestemd voor alle kinderen en wordt
opgehangen in de klas. We besparen op deze manier papier, iedereen in de groep wordt bereikt; zonder uitzonderingen en de
klas ziet er gezellig uit met al deze kaarten.

Vakantierooster 2018-2019

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 zal op de website geplaatst worden, zodra de GMR formeel heeft ingestemd
met het advies vakantierooster van de provincie Zeeland

HVO

Na de herfstvakantie zijn we aan de slag gegaan met het thema De ander en de wereld.

Leerlingen onderzoeken wat ze weten en denken over mensen die gevlucht zijn.
In groep 7 maak ik hierbij gebruik van materiaal van Amnesty International met o.a. een filmpje
over drie gevluchte kinderen. De leerlingen kunnen hun vluchtroute volgen en horen hun
ervaringen. Daarna gaan we rond kinderrechten werken. Welke rechten zijn er en hoeren daar
ook plichten bij?

In de groepen 5 en 6 maakten de leerlingen een tekening van zichzelf in
hun lievelingssituatie.
Daarna worden de figuurtjes uitgeknipt en
verhuizen deze naar een andere omgeving. Deze
werkvorm is bedoeld om leerlingen te laten
ervaren hoe het is om te verhuizen en om zich te
verplaatsen in een ander. Daarna krijgen de
kinderen een 'paspoort' en daarin werken we rond kinderrechten.

In de groepen 3 en 4 werk ik met een aantal verhalen over konijnen die vanwege een bosbrand moeten vluchten naar een ander
bos. Ook in de groepen 3 en 4 wordt de koppeling met kinderrechten gemaakt, zodat de kinderen een aantal van deze rechten
leren kennen.
Hartelijke groet, HVO docent Sandra Gunter

GVO 2017

Wij zijn nu al weer een poosje bezig en volgens mij gaat het erg leuk. De onderbouw is verder gegaan
in de familie van Abraham, wij zijn nu bij een achterkleinkind aangekomen; Jozef. In zijn leven komen
wij jaloezie tegen, angst, vernedering, verdriet en ook vergeving. Allemaal zaken die de kinderen
bespreken. Hoe ervaren wij deze dingen in ons leven en hoe ga je daar mee om? Wat vinden wij
ervan? De kinderen doen bijzonder goed mee, zeker toen wij het over angst hadden. Het was net
'Halloween' dus het paste in het moment. De kinderen hielpen elkaar met tips voor het omgaan met
angst. Zoals er in het verhaal vanuit Jakob werd omgegaan met zijn angst voor zijn broer, waar hij het
flink bij had verbruikt.

In de bovenbouw ging het over David en bevonden wij ons in een ontdekkingsreis naar elkaar, elkaars innerlijk, wat maakt dat?
De Bijbel schrijft over het belang van het zoeken naar iemands innerlijk en je niet blind
te staren op iemands uiterlijk. Wij zijn elkaar gaan proberen te beschrijven met alleen
innerlijke kenmerken, ik denk dat iedereen hierbij had willen zijn. Sommige
beschrijvingen waren werkelijk prachtig! Verder zijn wij ook bezig geweest over
vriendschap en de bijzondere vriendschap tussen de aankomende koning David en
Jonathan zoon van de huidige koning. Een bijzondere manier om zelf stil te staan bij je
eigen vrienden, wat heb je daar eigenlijk aan? Waarom vind je dat eigenlijk zo
belangrijk? Wat heb je voor elkaar over?
Weer allemaal vragen en antwoorden die nog meer vragen opriepen. Nog even en wij
gaan vieren en beleven, maar dat horen jullie de volgende keer!
Groet, Thijs van Wijk
PC-GVO docent

5 dec.
12 dec.
21 dec.
22 dec.
25 dec. t/m 5 januari
11 januari

12-19-26 januari

Agenda

Sinterklaasviering
Stakingsdag; alle leerlingen vrij van school
Kerstviering
Alle leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Scholingsmiddag en –avond voor alle personeelsleden van
de Facetscholen. Dit is na schooltijd
Atelier 4

