Agenda
29 maart

Paasbrunch, alle leerlingen om 14.00 uur vrij! (HVO/GVO/Plusklas gaat

gewoon door)
Paasvakantie van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
03 april

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur

04 april

Bezoek Museum Veere, gr. 8

04 april

Meisjes schoolvoetbal in Westkapelle

04 april

Columbus: 8.45-11.45 uur

05 april

Verkeersexamen, gr. 7

06 april

Bezoek Museum Veere, gr. 4/5a

10 april

Nationale Buitenlesdag

10 april

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur

13 april

Juffendag gr.1/2a en 2b/3

17 april

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur

17 april

Watersnoodmuseum gr.7/8

17 april

IEP toets gr.8 (9-11 uur)

18 april

IEP toets gr.8 (9-11 uur)

18 april

Jongens schoolvoetbal in Westkapelle

20 april

Koningsspelen gr.1-4 & Sportdag gr. 5-8

Meivakantie van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei
04 mei

Dodenherdenking om 19.30 uur met kranslegging kinderen gr 8.

07 mei

Kind en (groot)ouder-yoga voor gr. 3/4/5 van 15.15-16.15/16.30

09 mei

Schoolfotograaf

Jarigen in april
01 april

Jari Wielemaker

24 april

Suus Kluijfhout

07 april

Senno de Baar

25 april

Daniël van den Berge

14 april

Dimara Leenders

25 april

Sem Looise

16 april

Emily Kluiter

30 april

Linn Katerberg

22 april

Lieke van der Schoot

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Goed Nieuws Journaal
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●

●

●

●

●
●
●

Al eerder lieten we weten dat de aanvraag voor de regeling Impuls
Muziekonderwijs is gehonoreerd. Wij ontvangen een forse subsidie van het Fonds
voor Cultuurparticipatie en van de gemeente Veere. De muziekactiviteiten worden
uitgevoerd van augustus 2018 tot augustus 2021. Binnenkort hebben we overleg
met de Zeeuwse muziekschool en onze cultuurcoördinatoren Angela en Ellen
Wiertz hoe we dit verder vorm gaan geven a.d.h.v. ons projectplan.
Op vrijdag 18 mei van 14-15 uur organiseren we een “Ode aan de vrijwilliger”. De
uitnodiging hiervoor ontvangt u nog. Zet de datum alvast in uw agenda! We
organiseren deze bijeenkomst om alle vrijwilligers die zich inzetten voor de
Sprong te bedanken. We bieden een mini-symposium aan, het thema van deze
middag wordt: Filosoferen van kinderen.
De Sprong doet mee aan de “Durpsrun Koudekerke”. De afgelopen jaren was dit
een groot succes en ook dit jaar stellen wij de school open voor de hardlopers. De
DurpsRun vindt plaats op donderdag 26 april van 19.30-21.00 uur.
Vorige maand hebben we digitaal een oudertevredenheid-vragenlijst uitgezet. We
zijn namelijk benieuwd hoe u over o.a. de volgende onderwerpen denkt: mijn
kind gaat graag naar school, mijn kind leert veel op school, mijn kind wordt
gezien door de leerkracht, ik vertrouw mijn kind met een gerust hart aan de
school toe, ik voel me serieus genomen en gehoord, ik word goed geïnformeerd
en ik raad deze school aan bij andere ouders. Deze vragenlijst wordt op alle
Archipelscholen uitgezet. Heel hartelijk bedankt voor het invullen van de
vragenlijst, de respons is voldoende voor een analyse.
In de nieuwsbrief van februari deden we een oproep voor een “IKC-interview”
met ouders. Al snel meldden vier ouders zich aan en hebben we het gesprek
gevoerd over een IKC: hoe zien ouders een voorziening waar kinderopvang,
peuterspeelzaal en basisonderwijs op één plek samenkomen? Welke eisen stellen
ouders als onderwijs en opvang meer gaan samenwerken? Wat hebben ouders
(en leerlingen) van de Sprong nodig? Wat zou een IKC kunnen betekenen?
Ouders, heel hartelijk bedankt! Jullie input wordt meegenomen bij het schrijven
van een goede contextanalyse.
Laura Wattel is een nieuwe zorgassistent op de Sprong, Ze werkt vanaf pasen
iedere woensdag in groep 1/2A voor de begeleiding van Luca Breed.
De griepgolf lijkt op zijn retour. We hebben een aantal zieke collega’s gehad,
maar gelukkig is iedereen weer hersteld.
Astrid de Regt (leerkracht gr. 7 en 4/5A) is geslaagd voor de opleiding tot
rekencoördinator.

De Sprong op Reis Een stukje van Christie Rosseel:

Mijn collega Iris en ik komen al jarenlang met dansexpressie op veel scholen van
Walcheren. We geven dan meestal 2 lessen en nemen dan weer afscheid.
Op De Sprong zou het er dit jaar heel anders aan toegaan. Het team had besloten een
geheel eigen invulling te geven aan de kinderkunstweek. Ze wilden graag een
voorstelling met de hele school en vroegen aan ons of we zin hadden om een concept uit
te werken waarbij we binnen niet al te veel tijd een voorstelling met alle klassen van de
school zouden kunnen geven.

We kregen veel vrijheid en gingen aan de slag. "Op reis met De Sprong" kwam tot stand,
we vonden leuke muziek, verdeelden de klassen en hielden af en toe ruggespraak met
leden van het team. Ze hadden er zin in en dat werkte enthousiasmerend.
De dag brak aan dat we met de klassen aan de slag gingen. Wat een opgetogen en blije
kinderen troffen we aan. We dansten, we zongen en rapten en een week later wisten ze
alles nog en konden we de dingen die we in de eerste les hadden gedaan verdiepen en
uitwerken. Daarna hadden we ieder nog een korte herhalingsles, de kinderen brachten
hun attributen mee en zo konden we de dinsdag van de uitvoering vol vertrouwen
tegemoet zien.
De leerlingen werden om 18.00 uur door hun ouders en verzorgers gebracht, de stoelen
werden neergezet, de geknutselde decors werden aangebracht, ieder droeg zijn/haar
steentje bij! Een doorloop van het programma volgde: waar moet ik op? Waar moet ik
af? Het begin- en eind lied zongen we met de hele school: wat klonk dat goed!
Om 19.15 begonnen we en wat straalden alle gezichten. Enthousiast en vol overgave
werd er gezongen, gedanst en gerapt. Alle zenuwen werden in goede banen geleid en ik
denk dat we allemaal met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan.
Iris en ik waren trots op de kinderen, ze hebben in zeer korte tijd alles laten zien wat ze
hadden geleerd. Hun eigen inbreng kon in alle stukken worden herkend en leidde tot
betrokkenheid en en enthousiasme! We hebben ook gezien hoe belangrijk het is als er
bevlogen teamleden voor de klassen staan, die zo'n voorstelling op handen dragen,
zonder hun hulp en ondersteuning hadden wij en de kinderen dat nooit voor elkaar
gekregen!
Kortom: ook wij hebben genoten van alle leerlingen en hun avontuur op reis!

Leerlingenraad
De opbrengst van Jantje Beton is besteed aan nieuw speelmateriaal voor de onderbouw
en de bovenbouw. De leerlingen van de leerlingenraad hebben meegedacht in de
bestelling en meegeholpen om alles uit te pakken. Er zijn weer veel nieuwe ballen, en
ballenvangers, ook voor het achterplein.

Dyslexie en dyscalculie
Veel kinderen leren vrij vlot lezen en/of rekenen. Bij sommige kinderen verloopt dat
proces niet zo makkelijk. Ondanks hun inzet en motivatie blijven de resultaten achter.
Dat is zuur en demotiverend. Er kan sprake zijn van dyslexie of dyscalculie en om dat
vast te stellen is een onderzoek nodig. Om in aanmerking te komen voor zo’n onderzoek
moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden; zoals de vaststelling van de
hardnekkigheid van het probleem. Dat ondanks dat er gedurende een bepaalde periode
flink wat extra tijd aan lezen of rekenen is besteed, de problemen blijven bestaan.
Meestal kan in de loop van groep 4 (ernstige) dyslexie geconstateerd worden; nadat
vastgesteld is dat de extra hulp in groep 3 en 4 te weinig opgeleverd heeft.
Een onderzoek naar dyscalculie wordt pas eind groep 5 of begin groep 6 gedaan. Dat
heeft o.a. te maken met het feit dat dan pas de reken basisvaardigheden
geautomatiseerd behoren te zijn.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan beantwoord ik die
graag!
Hartelijke groet,
Marion Schnijder, Intern begeleider.

Herhaling: GVO en HVO in 2018-2019
Uw kind neemt deel aan GVO of HVO. Als u zoon/dochter wilt wisselen kunt u dat aan
ons doorgegeven. Eind maart moeten we altijd weer de aantallen voor het volgende jaar
doorgeven aan het Dienstencentrum. Het is belangrijk om dat nauwkeurig te doen,
omdat de bekostiging van de docenten vormingsonderwijs daar van af hangt. Daarom
het volgende: Als uw kind op GVO of HVO (dus bij hetzelfde) blijft in 2018-2019 dan
hoeft u helemaal niets te doen. Wilt u dat uw kind switcht van GVO naar HVO of
andersom of wilt uw kind stoppen met HVO/GVO? Dan moet u dat tijdig aan ons
doorgeven. U heeft daarvoor de tijd t/m vrijdag 6 april 2018. Daarna worden de
gegevens (aantallen) doorgegeven en kan er niet meer gewisseld worden.

Ziekte
Steeds vaker zien we dat leerlingen bij ziekte naar school komen. We zien kinderen die
braken, koorts hebben of diarree hebben en toch naar school komen. Wilt u uw kind
thuis houden bij ziekte, de school biedt geen oppas/opvang en er is kans op
besmettingsgevaar naar andere kinderen en naar de leerkrachten. Indien een kind ziek
wordt gedurende de schooldag, bellen we u op om uw zoon/dochter te komen halen.

Nieuws uit de klas
Groep 1-2a
Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Liv en Jay, nieuw in groep 1-2a en hebben het
al ontzettend naar ons zin!

Bij ons in de klas is het al echt Pasen. Kakelende kippen en versierde eieren, je kunt er
niet omheen.
We werken momenteel over het thema Boer Boris en zijn kippen. Aan de hand van het
prentenboek tellen we eieren, zijn we bezig met hoeveelheden, durven we te turven en
oefenen we met de telrij. We kijken naar kleuren en patronen, rijmen een eierdoos vol
en we leggen eieren op de juiste plek in de grote wagen door goed naar klanken te
luisteren.

Wat doen we nog meer? We werken samen,

we zijn aan het ontdekken

en we ondervinden dat iets wat je nog nooit hebt gedaan heel leuk kan zijn!

We hebben ook nog leren tellen met geld en we gaan weer nieuwe letters behandelen en
daar woorden mee maken.
Ook staan er nog leuke dingen op het programma, zoals de juffendag. Dan mogen de
leerlingen verkleed naar school en houden we o.a. een modeshow. En natuurlijk de
Koningsspelen samen met het Klinket. We hebben er zin in!

Groep 2b/3
Wat hebben we weer een gezellige, drukke maand gehad!
Groep 2b en groep 3 hebben geleerd over geld. Welke soorten munten
zijn er en wat kun je er allemaal mee. We bespraken of ze zelf al eens
mochten betalen aan de kassa en wie er zakgeld kreeg. Aan de hand
van werkboekjes en een presentatie op het digibord hebben we weer
veel geleerd!
Groep 3 heeft voor het eerst een circuitje
gedaan. Eén groepje mocht splitsen op de
chromebooks, één groepje mocht een
leerzaam spelletje (zoals Kaboem, vraag er
eens naar ;) ) doen, één groepje mocht het taal werkboekje
uitmaken en een ander groepje mocht toneellezen. Daar
kregen ze dan een kwartier de tijd voor, en na een uurtje had
iedereen alles een keertje gedaan. Leuk, leren!

Wat hebben we allemaal genoten van de voorstelling… Voor u leuk
om te zien, voor ons leuk om te doen! Juf Iris heeft drie keer met
de kinderen geoefend in de speelzaal tijdens schooltijd, en wat
deed ze het leuk. Alleen de warming-up was al geweldig! Dansen
als draken, robots, prinsessen of stoere ridders. En daarna de
liedjes en dansjes oefenen voor de voorstelling. U begrijpt, dat was
een hoop voorpret!

Bijna Pasen!
Misschien wist u het nog
niet, maar alle kinderen uit
groep 2b/3 komen uit een
ei… Een heus paasei
welteverstaan! U kunt hun
mooie werkjes
bewonderen in de gang.

Groep 4-5a

Proefles tennis. Helemaal aan het begin van maart was het er echt even te koud voor,
maar gelukkig was het weer een week later perfect.

Groep 5 doet mee aan het Project ‘Heel Veere speelt’, De kinderen mogen in deze lessen
een instrument bespelen. Na deze lessen zullen de kinderen samen met Harmonie
Voorwaarts een optreden voor de ouders verzorgen.
Verder hebben we in de week van het geld van alles geleerd over de euro, sparen,
pinnen en over de verschillen tussen echt geld en valse briefjes en munten.

Groep 5B/6
De groep kreeg, na een valse start vanwege het weer, toch tennisles! Verder is er een
begin gemaakt met de mondelinge boekbesprekingen. Spannend, maar ook heel leuk en
leerzaam! Elke bespreking wordt beoordeeld door juf en twee kinderen.
Groep 5 is hard bezig tafels te oefenen om te laten overhoren voor het tafelpaspoort. Het
gaat om de tafels van 6/7/8/9. Verder genieten ze elke maandag van muzieklessen van
Heel Veere Speelt. En de vader van Willem gaf groep 5 een gastles over akkerbouw wat
heel leuk was!

Groep 6 heeft de tuinboon plantjes (naar aanleiding van de gastles) inmiddels buiten
uitgeplant, dat was noodzakelijk omdat het in de warmte van de klas wel erg hard ging
en er slappe plantjes dreigden te ontstaan.
Hieronder vindt u een reactie van Sjoerd Ypma, die samen met Adwin Dekker in groep 6
een gastles over wintergroenten gaf.

Beste Ouders, Leerlingen en Leraren,
In de nieuwsbrief van maart 2018 stond bij groep 6 al wat nieuws en foto’s van de
gastles Biokweek wintergroenten. Hier nog wat aanvulling van Sjoerd Ypma, vurig
moestuinier/beheerder van het Koudekerkse volkstuinencomplex aan de Keiweg (nr 16).
Samen met bioboer/-winkelier Adwin Dekker (e/v Liesbeth) van de Perduinsweg hebben
wij met veel plezier een gastles verzorgd op vrijdagmiddag 16 februari. Alles zat mee,
Juf Els zorgde voor een goede begeleiding tijdens het evenement. De kinderen stelden
zeer gevarieerde vragen, ook persoonlijke vragen aan boer Adwin, zoals wat vindt u het
lekkerste gedeelte van prei? Jawel, het witte gedeelte! Februari was heel toepasselijk de
meest winterse maand!
Aardig om te weten veel kolen zijn supervoedsel, zoals boerenkool, witte-, spits-,
savooi-, rode- en spruitkool. Ze leveren meer vitamine dan een sinaasappel! Het geheel
aan vitamines en sporenelementen worden ook antioxidanten genoemd. Natuurlijke
antioxidanten van verse groentes en fruit, daar gaat het om. Zeker ook rauw gegeten of
geblancheerd. Bij voorbeeld fijngesneden witte kool met wortel, wat augurkjes en
slasaus erbij….mmh. Daarmee komen ontstekingsremmende stoffen vrij. Ook goed tegen
kanker. Zie de interessante uitleg van
voedingscentrum.nl/encyclopedie/antioxidanten.aspx
Adwin en ik stonden te kijken van de hoeveelheid vragen die de kinderen uit groep 6
moeiteloos stelden. Ook de natuurlijke kweekmethodes zonder giftige onkruidverdelging
en natuurlijke bemesting met hetzij paarden/kippenmest of compost van GFT werden
uitgelegd en geïllustreerd. De open en nieuws-/leergierige houding van de leerlingen en
de enthousiaste evaluatie was een opsteker.
Hopelijk zijn de eigenhandig gepotte tuinbonen door de leerlingen en de juf in de
vensterbank of achter glas gezet en inmiddels ontkiemt en goed tot groei gekomen.
Kiemduur ca 16 dagen. En binnenkort, als de lente doorzet, toe aan uitplanten, als het
circa 15 gr Celsius wordt. De peulen aan de plant zijn te oogsten rond begin juni.
De volkstuinen van Koudekerke zijn onderdeel van de
VolksTuinVereniging-VTV-gem.Veere. Komt u met de kinderen gerust eens kijken aan de
Keiweg (terzijde van nr 16). Informatie bij Sjoerd Ypma (0615037960). Op zaterdag 30
juni is er een Open Tuinendag. Ook de mooie boerderijwinkel van Bioduin aan de
Perduinsweg is een bezoek waard, zie bioduin.nl

Groep 7
In onze groep is er de afgelopen periode hard gewerkt aan verschillende projecten.
Na ons project Mediawijsheid was als eerste het project afval/recycling en de plastic soep
aan de beurt.
Daarna was het tijd voor de kinderkunstweek met een hele leuke voorstelling als
afsluiting.
In de klas hadden we de week erna een interessante gastles over zakgeld enzo, want het
was “De week van het geld”.

Met behulp van de “Cash Quiz” werden we een heel stuk wijzer.

Op de nieuwe chromebooks oefenen voor het verkeersexamen van 5 april.

Touwtjespringen in de pauze en de kleimonsters van groep 7.
En als afsluiting van de maand maart een gastles van een echte imker die ons heel veel
kon vertellen over de honingbij.

Groep 8
Tijdens gastlessen over zwerfafval
heeft groep 8 racemonsters van
waardeloos materiaal gemaakt. Er zat
nou niet direct een nieuwe Formule 1
auto voor Max Verstappen tussen,
maar een paar auto’s legden toch een
behoorlijke afstand af nadat ze van een
schuin staand plankje naar beneden
waren gereden.

Boomfeestdag 2018: wilgen knotten bij VCK
De dames en heren van groep 8 hebben een ochtendje lekker in de natuur gewerkt.
Onder het toeziend oog van wethouder Melse en 3 gemeentewerklieden hebben ze
wilgen geknot langs de voetbalvelden bij VCK. Het was een mooi klusje en het leverde
nog een bolus en een zwarte muts van de gemeente Veere op ook. De meningen over de
klus waren trouwens verdeeld, de één ging liever wilgen knotten dan rekenen maar een
ander sprak van kinderarbeid. Zeker toen hij te horen kreeg dat de gemeente werklui die
middag de rest van de wilgen met een kettingzaag te lijf gingen.

