Hierbij de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018, een jaar dat voorbij is
gevlogen!
Afgelopen schooljaar zijn er veel mooie nieuwe initiatieven ontwikkeld en daar zijn we
super trots op. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe methodes voor taal, spelling en engels,
de spaanse les, mindfulness en yoga na schooltijd, de gezamenlijke plusklas en het
onderzoek naar de toekomstige schooltijden. Een fantastisch resultaat! Volgend
schooljaar krijgen veel activiteiten een vervolg en sommige slaan we ook een jaartje
over. U leest er alles over in de nieuwsbrieven die we maandelijks mailen.

Agenda
1 juni

Speelplekken-wandeling door enkele leerlingen van groep 6-7-8

4 juni

Les 2, Mindfulness

1 juni
5 juni
5 juni
6 juni
7 juni

11 juni
12 juni
13 juni
18 juni
18 juni
19 juni
19 juni
19 juni
21 juni
22 juni
25 juni
26 juni
29 juni
2 juli
3 juli
4 juli

2-6 juli
5 juli
6 juli

Heel Veere Speelt, voor groep 5 in de Couburg
Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur
Laatste les spaans voor gevorderden
Juffendag groep 4/5A en 5B/6
MR

Les 3, Mindfulness

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur
Columbus

Les 4, Mindfulness

Groep 8: Beachclinics

Proefdag “5 gelijke dagen model”, alle leerlingen zijn om 14.00 uur uit.
Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur
OR

Groep 8 viert feest met juf en mees

Schoonmaak Ochtend kleuterlokaal en speel-leerplein
Les 5, Mindfulness
Musical

Rapporten mee

Doorschuifuurtje in de middag

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.30-9.30 uur
Vossenjacht (met ‘t Klinket samen)
Week van de rapportgesprekken

Eindfeest van 17-20 uur, thema: Mexicaanse Fiesta

Laatste schooldag

Zomervakantie van 9 juli t/m 17 augustus.
20 augustus Eerste schooldag!

Jarigen in juni en juli
03 juni

Louise van Driel (10)

05 juliJake Gelok (7)

09 juni

Max Gisolf (10)

12 juliRik Arendse (10)

08 juni
11 juni
13 juni
13 juni
14 juni
18 juni
19 juni
20 juni
28 juni
01 juli
03 juli

Aimée luijcks (7)

Faye Hollemans (8)
Emma Geldof (8)

Evi Wielemaker (12)
Jibbe Kambier (11)

Haitam Ahrouch (8)

Fay van Goethem (6)
Luca Roozendaal (6)

Nicky Vergouwen (10)
Mik de Pagter (11)

Kaylan v/d Bos (9)

10 juliFemke de Baar (7)
14 juliSenna Hollemans (11)
15 juliFlo Stenvert (8)

18 juliLuuk van Dijke (5)
21 juliDaan Lorier (9)

26 juliVeerle Mersie (8)

26 juliLowis Amélie Nieuwenhuijzen (9)
28 juliIsabelle van den Berge (9)
28 juliWillem Kluijfhout (9)
30 juliSiem Melis (5)

31 juliBabette Postma (12)

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Welkom

Na de zomervakantie start Fedde van Loon (bijna 5 jaar) op de Sprong. Fedde verhuist
van Hoogerheide naar Vlissingen en we heten hem van harte welkom in groep 2. Veel
leerplezier op de Sprong.

Afscheid
Nima (groep 5B) gaat na de zomervakantie verder leren op ‘t Kompas in Middelburg en
Lieke (groep 4) leert verder op ‘t Klinket. Wij wensen hen veel plezier.
Volgend schooljaar gaan we ook afscheid nemen van twee collega’s. Juf Els Begijn
(leerkracht groep 5B/6) en juf Marion Schnijder (Intern Begeleider en leerkracht groep
8) gaan beiden met vroeg-pensioen.
Juf Els blijft tot 1 oktober 2018 aan de school verbonden, zij wordt direct na de
zomervakantie ‘vervangen’ door een andere leerkracht, momenteel is nog niet bekend
wie dat wordt. Juf Els start dus na de zomervakantie niet met nieuwe groep maar gaat
tot 1 oktober (1 dag per week) een aantal andere taken doen op de Sprong.

Juf Marion neemt per 1 december 2018 afscheid van de Sprong . Momenteel is nog niet
bekend wie haar gaat opvolgen. Er ontstaat een vacature ‘Intern Begeleider’.
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Goed Nieuws Journaal

We hebben veel positieve reacties ontvangen omtrent het ‘5-gelijke dagen
model’. Wat goed om te horen dat het merendeel van de ouders en leerlingen blij
zijn met het nieuwe model. We zijn volop bezig met de voorbereidingen! Komend
jaar zullen we tussentijds evalueren hoe de invoering verloopt zodat we op tijd
kunnen signaleren wat er goed gaat en wat de verbeterpunten zijn. In de
nieuwsbrieven zullen we volgend schooljaar middels een vaste rubriek aandacht
geven aan dit item.
Op 2 juli vindt de “doorschuif” plaats. Leerlingen maken die middag kennis met
hun nieuwe leerkracht voor volgend schooljaar en de nieuwe groep.
Proefdag: Om de kinderen, de ouders en het team alvast een keertje te laten
oefenen met het ‘5-gelijke dagen model’ hebben we op dinsdag 19 juni een
proefdag. Dit betekent een lesdag van 8.30-14.00 uur, alle kinderen eten op
school onder begeleiding van de leerkracht. U hoort er later meer van. Alles over
deze proefdag bijvoorbeeld de inlooptijd, het meenemen van eten en drinken,
hygiëne, toiletbezoek, spelen en ontspannen e.d. wordt op een rij gezet en
ontvangt u van te voren. Op deze dag zijn de leerlingen dus om 14.00 uur uit!
In de periode eind mei en juni vinden de CITO toetsen plaats. Het rapport wordt
meegegeven op vrijdag 29 juni. De rapportgesprekken vinden plaats in de laatste
schoolweek van 2-6 juli. We gaan deze keer met een digitale inschrijving werken,
u ontvangt een digitaal formulier waarop u zelf kunt aangeven of u nog graag een
gesprek wil en wanneer de rapportbespreking u het beste past. Vanaf 2018-2019
kunt u ook ‘s avonds op gesprek komen als het u écht niet lukt overdag.
De bijeenkomst “Ode aan de vrijwilliger” was ondanks de zeer lage opkomst een
mooie en leerzame bijeenkomst. Er zijn veel praktische tips uitgewisseld hoe je
met kinderen kunt filosoferen. We nemen de feedback die we hebben ontvangen
serieus en denken na hoe we de vrijwilligers in het vervolg in het zonnetje
kunnen zetten.
Mirjam Rutte heeft op dinsdag 22 mei het certificaat van de leergang ‘directeur
Integraal Kindcentrum mogen ontvangen. Na de presentatie van het projectplan,

●

●

het persoonlijk ontwikkelplan en een film over een IKC was er een feestelijke
bijeenkomst waarbij de certificaten werden uitgereikt.
Vossenjacht: Op woensdag 4 juli is de traditionele vossenjacht. Kinderen van
groep 8 verstoppen zich in het dorp en de andere kinderen van school gaan hen
zoeken. Dit jaar doen er ook vossen van groep 8 van ‘t Klinket mee. Voor die tijd
krijgt u een overzicht van alle groepjes. U kunt dan aangeven met welke groep u
wil meelopen. Doe allemaal mee! Hoe meer mensen, hoe leuker.
Musical: De musical van groep 8 heet ‘Betoeterd.’ Het is een vrolijke musical
waarin de bekende Amerikaanse zakenman Ronald Ramp de Bekersteeg wil
platgooien om er een wolkenkrabber met een luxe penthouse te bouwen. De
burgemeester ziet het plan wel zitten maar de bewoners van de Bekersteeg zijn
woest. Wat is er toch allemaal met die geheimzinnige zwerver Sjef die in een
vuilnisbak in de Bekersteeg woont aan de hand en heeft iemand de poes Sokje
gezien? Op dinsdag 26 juni speelt groep 8 speelt de musical twee keer, ‘s
middags voor de kinderen van school en ‘s avonds voor de ouders van groep 8.

Privacy wet

Binnen Archipel Scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de
toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De
leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De
school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. (Zie “Basispoort”)
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het
privacy document staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de
(G)MR vastgesteld.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website
van de school, wordt toestemming gevraagd bij aanmelding. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te
trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de
leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur.

De plusklas in 2018-2019

We gaan in het nieuwe schooljaar door met de Plusklas, in samenwerking met ‘t Klinket.
Zoals u weet is deze bedoeld voor kinderen uit groep 5 tot en met 8, die veel uitdaging
op leerstofgebied nodig hebben. De kinderen worden onder andere geselecteerd met
behulp van het SIDI 3 (signalerings- en diagnosticerings instrument voor meer- en
hoogbegaafden).

Net als in het afgelopen schooljaar worden, na selectie, de betreffende kinderen en
ouders van tevoren ingelicht.
Belangrijk: In tegenstelling tot wat er in de vorige nieuwsbrief stond. Stopt de plusklas
niet op 24 mei, maar op 16 juni.

Tips om een zomerdip te voorkomen
Wist u dat niveauverschillen tussen leerlingen ook kunnen ontstaan in de zomervakantie?
Kinderen die in de vakantie veel lezen en sommen maken blijven op niveau terwijl het
niveau bij kinderen die dit niet doen achteruit gaat. Dit is vooral bij kinderen die al iets
zwakker zijn in deze vakken het geval. Dit verlies in kennis tijdens de zomervakantie
(soms wel 2 AVI-niveau’s in lezen!) wordt een zomerdip of leerdip genoemd.
1. Lekker lezen op vakantie
De leesvaardigheid gaat, naast de rekenvaardigheid, het meest achteruit in de zomer.
Laat uw kind boeken uitzoeken voor onderweg op de achterbank of op het strand. Zelfs
het lezen van boeken onder het AVI-niveau of stripboeken helpt al. Ook leuk: laat uw
kind de menukaart, folders van de bezienswaardigheden waar u heen gaat of borden
langs de weg voorlezen. Zo houdt u het speels maar blijft uw kind bezig met zijn of haar
leesvaardigheid.
2. De leukste gratis apps voor op vakantie
Lezen op vakantie maar geen ruimte voor stapels boeken? Download de app
VakantieBieb van de Bibliotheek. In deze app vindt u een leuk en gratis leespakket voor
het hele gezin. Bij de boeken wordt het AVI-niveau vermeld zodat uw kind makkelijk een
boek van het juiste niveau uitkiest.

Een andere leuke app van de Bibliotheek is de LuisterBieb, eerste luisterboeken-app in
Nederland. Deze kunt u ook downloaden wanneer u geen lid bent van de bibliotheek.
Speciaal voor de vakantie: de Squla-app zomerfamiliebordspel. Hierin staan meer dan

duizend vragen in alle vakken over populaire Europese vakantielanden. De app is speciaal
ontwikkeld voor gezinnen met kinderen van 7-13 jaar.
4. Sommetjes zijn spelletjes!
Veel kinderen vinden het leuk puzzeltjes en spelletjes op te lossen. Benader rekenen
daarom als leuke bezigheid en plaats ze in context. Deze manier van sommetjes maken
noemen we realistisch rekenen.
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 Laat uw kind uitrekenen hoeveel wisselgeld jullie moeten krijgen bij het
betalen in een restaurant of de supermarkt. En hoeveel moeten jullie eigenlijk
betalen als er 20% korting wordt gegeven?
Leuk om samen te koken in de vakantie: lees samen het recept en maak een
boodschappenlijstje. Hoeveel melk is er nodig voor 10 pannenkoeken? En
hoeveel gram vlees is er nodig voor een barbecue van 4 personen? Hoeveel
glazen water moet uw kind eigenlijk drinken om 1L per dag te drinken?
Betrek uw kind in de reisroute: bereken samen de afstand die jullie afleggen
en de tijd die jullie daarover zullen doen. En als u met de trein of vliegtuig
gaat: laat uw kind in de tabel aflezen hoe laat u vertrekt.
Verzin samen rekenopdrachtjes met nummerborden van andere auto’s. Kun je
de getallen bij elkaar optellen, van elkaar aftrekken en delen?

Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind(eren) u vraagt om regelmatig te lezen in
de zomervakantie. Op school hebben we ook materiaal voor dit doel.

Beachvolleybal kampioenschappen

In deze weken geeft Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland gastlessen
beachvolleybal op de basisscholen van Veere en Noord-Beveland. Dit als
voorbereiding op het Veers/Noord-Bevelands Basisscholen Beachvolleybal
Kampioenschap, waar ook de Zeeuwse top beachvolleyballer Dirk Boehlé aanwezig zal
zijn.
Is uw kind na de gastles ook enthousiast geworden om mee te doen? Dan gaat
meedoen als volgt:
1. Uw kind zoekt een vriendje of vriendinnetje (groep 5/6 vormen een categorie en
groep 7/8) waarmee het samen een team vormt (er mogen ook 3 kinderen in een
team, maar er wordt 2 tegen 2 gespeeld). De kinderen hoeven niet persé bij elkaar in
de klas of op school te zitten.
2. Samen geven zij zich op voor het toernooi van Veere/Noord-Beveland, dat op
woensdagmiddag 13 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur gespeeld wordt op het strand
van Vrouwenpolder. Hiervoor krijgen ze na de gastles een flyer mee naar huis,
waarop precies staat hoe ze zich moeten inschrijven.
De kinderen van onze school doen niet onder de schoolnaam mee, maar onder hun
eigen gekozen teamnaam. Dat betekent ook dat de kinderen onder de
verantwoordelijkheid van u als ouder meedoen en NIET onder verantwoordelijkheid
van onze school.

Heeft de school een continu-rooster en kan het team daarom niet om 13.30 uur
aanwezig zijn? Op het inschrijfformulier op internet kunt u dit aangeven en wordt
gevraagd hoe laat u er wel kunt zijn. De organisatie houdt daar dan rekening mee.
Wilt u meer informatie en foto’s bekijken van vorig jaar? Kijk dan op
https://probeachzeeland.nl/veerenoord-beveland-2018.

Uit de groepen
Groep 1-2a

Zo! Ik ben er klaar voor! zei Lynn toen ze ‘s ochtends de klas binnenkwam en we op het
punt stonden op schoolreis te gaan.
En net als Lynn hadden de kinderen van groep 1-2 er veel zin in. Sommigen vonden het
ook best een beetje spannend. En dat is het ook. Maar wat hebben ze het naar hun zin
gehad. Rode wangen en lachende gezichten en aan het eind van de middag moe maar
voldaan de bus weer in.

We hopen dat alle moeders het moederdagcadeau van hun creatieve kleuter met veel
plezier gebruiken en nu nooit meer hun pennen en stiften kwijt zijn�

Deze week gaan we alweer beginnen met de kunstwerken voor vaderdag! We gaan weer
ons best doen iets heel leuks te maken, maar mogen niets zeggen. Spannend!
Tussendoor vieren we ook nog verjaardagen!

Groep 2 is ondertussen ook druk aan het oefenen met rekenen in hun eigen rekenboek.
Je eigen rekenboek waarin je van links naar rechts en van boven naar onder moet
werken en dan al sommen van groep 3 mag oefenen. Echt heel leuk. En met groep 1
leren we de getallenlijn van 1 t/m 10. Wat is de buurman van 2? en van 6? Ook
behandelen we onder andere de begrippen meer, minder evenveel. We doen dit door
middel van versjes, liedjes en spelletjes binnen (3 kinderen op een rij en er komt er
eentje bij) en buiten (Ga in een hoepel staan met het getal 4) Op het gebied van
lees-taal hakken en plakken we onder andere woorden en klappen ook woorden. We
kijken welke letters er in je naam zitten. Groep 2 stempelt woorden na of maakt zelf
woorden!

Ook samenwerken doen we graag en kunnen we erg goed. Dat wisten jullie al, maar hier
toch nog foto’s van hoe wij daar nog steeds heel goed in zijn.

Groep 2b-3

De maand mei is omgevlogen met al die extra vrije dagen. Toch is er ook nog heel hard
gewerkt.
Wist u bijvoorbeeld dat groep 2 op donderdagmiddag al werkt uit een rekenboek van
groep 3? En dit gaat al heel erg goed.
Wist u ook al dat we in groep 3 bijna ons rekenboek uit hebben en dat we met taal ook
met de laatste kernen bezig zijn?
En wist u ook dat de juffen echt reuze trots zijn op alle kinderen die zo hard hun best
doen?
Komende tijd zullen er weer veel (Cito) toetsen afgenomen worden in de klas. Dit doen
we niet om te kijken of de kinderen goed hun best hebben gedaan, dat weten we immers
wel. Maar we gaan vooral kijken of de juffen alles goed hebben uitgelegd. ;-)

Deze maand zijn beide groepen op schoolreis gegaan. En wat hebben we allemaal
genoten.

Eerst was groep 3 aan de beurt en gingen we naar het Plaswijckpark. Het was even
zoeken voor de buschauffeur maar toen we er eenmaal waren kon de pret niet op. We
hadden die dag ook extra geluk met het mooie weer. We konden dus niet alleen spelen
in de speeltuinen en kijken naar de dieren maar ook nog heerlijk spelen in het
waterpark. Tussendoor aten we nog een frietje met wat lekkers. We sloten de dag af met
een heerlijk ijsje en stapten toen moe maar voldaan terug de bus in.
Groep 2 had ondertussen ook een leuke dag gehad want juf Christine kwam deze dag
lesgeven. En er is niemand die zo goed kan voorlezen uit ‘de boze heks’ als zij.

Afgelopen maandag mocht groep 2 ook op schoolreis. Een geweldige dag met rennen,
klimmen, klauteren en springen in het Kraayennest in Burgh-Haamstede. Ook zij kregen
lekkere frietjes tussen de middag en snoepten heerlijk van komkommertjes.
Het was deze keer de beurt aan groep 3 om op school te blijven. Ook zij hadden geluk
want juf Eveline kwam speciaal nog een dagje terug naar de sprong.
Na twee goed geslaagde schoolreisjes gaan wij ons opmaken voor de laatste weken in
groep 2b-3!

Groep 4/5a en 5b/6
Veel sportieve en leerzame momenten hebben we gehad in de afgelopen weken. Zoals
de schoolvoetbal, gastles volleybal, onze schoolreis, bezoek aan het museum in Veere en
alles wat we weer geleerd hebben over de natuur, de wereld, de geschiedenis etc.
In juni hopen we nog veel gezellige momenten samen te beleven, zoals de juffendag, de
vossenjacht, het optreden van groep 5a en 5b in de Couburg op 1 juni en het afronden
van het Floralia project van groep 4.
Hier alvast de uitnodiging voor onze juffendag op woensdag 6 juni:

Alle kinderen van groep 4/5/6 zijn uitgenodigd om een feestje te vieren op woensdag 6
juni. Dan zal er -jammergenoeg- niet worden gerekend en gelezen, maar wel worden
gespeeld en gefeest!!
Jullie mogen allemaal, dus ook groep 4, tot 12:15 op school blijven en zelf kiezen of je
verkleed komt of je favoriete speel-outfit aantrekt, maar zorg wel voor lekker zittende
schoenen, waar je goed op kunt wandelen.
De juffen zorgen voor een traktatie, dus je hoeft niets te eten/drinken mee te nemen
deze dag.
Als er kinderen zijn die de juffen willen verrassen met een mini-optreden (bijv. dat wat
ze aan het oefenen zijn voor het eindfeest),dan mag dat natuurlijk!
Verder houden we vooral van gezelligheid en vrolijke gezichten, cadeautjes zijn écht niet
nodig…
We hebben er NU al zin in en zien jullie graag op ons feestje,
groetjes van de juffen, Els, Astrid, Amanda, Sandra en Angela
Na ons geslaagde schoolreis, hebben de kinderen ook een bezoek gebracht aan Museum Veere (thema
Wonen).
Tijdens dit bezoek aan Museum Veere hebben de kinderen kennis gemaakt met interieur en exterieur van
huizen uit de 16e eeuw. Er werd onder andere verteld over huizen van nu en vroeger, 5 eeuwen geleden.

Hoe woon je zelf en hoe zagen de huizen er toen uit, in de Gouden Eeuw? Begrippen als gevels,
materiaalgebruik, verwarming, verlichting, koken, slapen, servies en meubels kwamen allemaal aan de
orde.Naast luisteren, mochten de leerlingen ook zelf veel opdrachten doen. Het was een interessant,
leerzaam en gezellig bezoek.
De voetbalmeisjes van groep 5 en 6 (Roos, NoaG, Nicky, Isabel, Lynn dN, Nima, Noa dR, Fiene, Teuntje),
die in april fantastisch het schoolvoetbal wonnen, mochten in mei in de volgende regioronde verder.
Ondanks de betere tegenstand, harde wind en meer verlies hebben zij leuke en enthousiaste wedstrijden
gespeeld, en….de sfeer onderling bleef erg goed! Wat een TOPgroepje!!
Binnenkort start groep 6 met de spreekbeurt over een onderwerp naar eigen keuze. Alle kinderen hebben
zich ingeschreven voor een datum hiervoor. Spannend en leuk om te doen en we verheugen ons al op alle
leuke onderwerpen!

Groep 7
Wat hebben we weer een leuke,sportieve,leerzame, gezellige periode achter de rug.
Onze sportdag/koningsdag met de andere dorpen was weer super gezellig.

Maar er kwam nog veel meer voorbij….

We hadden het over Hanze steden en Kruistochten, over klimaten en gletsjers,
staartdelingen en procenten, Franse en Engelse leenwoorden en D’s en T’s, how can we
order a meal and what activity do you like?
En wat een geweldig schoolkamp hadden we vorige week.
Superkids, superkampouders en heel veel leuke
activiteiten.
De ouders van groep 7 en 8 hebben de geweldige film al
ontvangen ( met dank aan kampvader Rob en onze
fotografen).

Als laatste nog even een berichtje over de Beachvolleybal. Vandaag hebben we
nog een proefles gehad van Henriëtte en de kinderen kunnen zich opgeven voor
het kampioenschap Veere/Noord-Beveland op 13 juni van 13.30-16.30 uur.
Ze hebben een hier een flyer over meegekregen.

Groep 8
Sinds de meivakantie oefent groep 8 een paar keer per week de musical
Betoeterd. Regisseur Sacha Pieters legt de acteurs en actrices van groep 8
haarfijn uit hoe ze het beste voor de dag komen op het toneel. Toneelspelen
is hard werken!
Schoolkamp in Burgh Haamstede.

Een
Wat

fotoverslagje van het schoolkamp:
doen de kinderen tijdens kamp?

Uitrusten tijdens een natte fietstocht.

Voetbalgolf spelen.

Om het hoogst schommelen.

Een beetje dansen tijdens de bonte
avond.

Stokbrood snijden voor de barbecue.
In het klimbos zwaaien naar je mees.

