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Sint Jansteen, 21-12-2018             

 
Trots op ons nieuwe schoolgebouw: Sinds eind 
mei maken we gebruik van het nieuwe (brede) 
schoolgebouw. We krijgen er nog steeds regelmatig 
positieve reacties over. We zijn er zelf ook heel blij 
mee. We merken dat zowel kinderen als medewerkers, 
maar ook ouders of andere bezoekers, het gebouw als 
een prettige omgeving ervaren.  

 
 

 
Vorig jaar december (zie onderste foto) spraken we de 
hoop uit dat eind mei 2018 het gebouw opgeleverd 
kon worden. Dat is gelukt met dank aan de goede 
samenwerking van aannemers, gemeente Hulst, 
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Bibliotheek 
Zeeuws-Vlaanderen en Onderwijsgroep Perspecto. 
 
Nieuw kleuterlokaal? Ondanks dat we blij zijn met 
het nieuwe gebouw, hebben we vanaf de 1e minuut al 
ervaren dat het eigenlijk te klein is. Voor één 
peutergroep wordt het onderwijs georganiseerd in de 
ruimte die eigenlijk bedoeld is als personeelskamer. 
Door het gebruik van de hal en de hoeken bij de 
andere kleuterlokalen wordt er wel een goed aanbod 
geleverd. Maar het is niet ideaal. We zijn daarover nog 
steeds met de gemeente in gesprek. De voorgestelde 
oplossing om de ruimte van de bibliotheek te 
gebruiken als kleuterlokaal brengt waarschijnlijk meer 
kosten met zich mee dan verwacht. De onduidelijkheid 

daaromtrent vertraagt momenteel het proces om 
tot en beslissing te komen. Ook de 
toekomstprognose die de gemeente Hulst op laat 
stellen is nog onduidelijk. We hopen in ieder geval 
z.s.m. meer duidelijkheid daaromtrent te kunnen 
verschaffen.  
 
Dank je wel vervangers! Als ouder/verzorger 
heeft u er misschien weinig van gemerkt. Toch zijn 
er ook dit schooljaar verschillende keren 
leerkrachten afwezig geweest. We hebben dat bijna 
iedere keer op kunnen vangen omdat er vervangers 
beschikbaar waren. Wij proberen afwezigheid van 
een groepsleerkracht in eerste instantie op te 
vangen door de inzet van leerkrachten die geen 
vaste benoeming hebben en geregistreerd zijn in 
een vervangerspool. Omdat in die pool op dit 
moment geen mensen beschikbaar zijn doen we 
meestal een beroep op parttime-werkende 
collega’s. Er wordt dan aan hen gevraagd of zij 
bereid zijn om één of meerdere dagen extra willen 
werken. Tot nu toe is dat bijna altijd gelukt.  

 
Op het moment dat het niet lukt verdelen we een 
groep over de andere groepen. Daar zijn we op 
voorbereid en daar hebben we goede afspraken 
over. Het is echter geen oplossing voor een langere 
periode, omdat de kwaliteit van het onderwijs 
natuurlijk gewaarborgd moet blijven. Pas als er echt 
geen oplossing meer gevonden kan worden, 
kunnen we kiezen om een groep kinderen een dag 
thuis te laten. Dat kan overigens alleen in overleg 
met inspectie en bestuur van Perspecto. Mocht deze 
noodoplossing gehanteerd worden, dan worden 
ouders/verzorgers daar vooraf van op de hoogte 
gesteld. 

Veilig op school én op tijd! 
Wij hopen natuurlijk dat 
iedereen zich ook in het nieuwe 
jaar bewust is hoe belangrijk het 
is om zichtbaar te zijn in het 
verkeer. Laat je dus goed zien! 
Het is daarnaast ook belangrijk 

om tijdig op school te zijn. Een goed voornemen!? 



Peutergroepen: Wat een feest, wat een feest! De 
dagen worden steeds kouder, maar dat mag de pret 
niet drukken! Goed aangekleed zijn we nog lekker veel 
naar buiten geweest. Op de regenachtige dagen 
gingen we naar de gymzaal; wat vinden de peuters dit 
leuk! Lekker rennen, klimmen en klauteren. 
De decembermaand.. druk, spannend, maar o zo leuk! 
Sinterklaas en zijn pieten hebben ons een bezoek 
gebracht met veel lekkers en mooie cadeautjes. De 
peuters hebben laten zien dat ze, net zoals de pieten, 
over alle behendigheid beschikken. Ze hebben hier 
uiteraard echte pietendiploma’s mee verdiend. Toen de 
Sint en zijn pieten terug naar Spanje gingen, was het 
tijd om de kerstboom tevoorschijn te halen. Wat is hij 
weer mooi versierd door de kinderen! En dan is het nu 
tijd voor een gezellig kerstfeest! 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en 
gezellige feestdagen toe, en natuurlijk alvast een 
gelukkig en gezond 2019! 
 
Groep 1-2: Na de herfstvakantie zijn we gestart met 
het thema “beroepen”. De bakker, de dokter en de 
supermarkt stonden deze weken centraal. Zo hebben 
we samen een lekkere appelcake gebakken. De mama 
van Floris kwam ons vertellen over hoe het gaat als je 
geopereerd wordt.  

 
Ook hebben we samen boodschappen gedaan bij de 
plaatselijke supermarkt. Op 7 november hebben we 
gezellig met alle kinderen van groep 1-2 in de grote 
hal ontbeten. Ze hebben heerlijk gesmuld. 
Onverwachts hebben we met de hele school naar een 
voorstelling gekeken van Tijl Damen.  
Op 17 november kwam Sinterklaas weer in ons land. 
Iedere dag hebben we naar het Sinterklaasjournaal 
gekeken. Er lagen zelfs cadeautjes bij de schoentjes of 
de schoorsteen in de klas. In groep 2 waren ook nog 
de pietenplaatjes en het leesplankje gebracht. Op 5 
december bracht de Sint een bezoek aan de school, 
maar hij was eerst op het oude adres. Via een live 
verbinding en de juffentruc is Sint toch op het goede 
adres aangekomen. De Sint en zijn pieten hadden 
voor alle kinderen een cadeautje bij zich. De kinderen 
zijn nu ’s morgens in het donker goed te zien.  
Zo aan het einde van het jaar staat de kerstboom 
weer in de klas. We knutselen rondom kerst en 
luisteren naar allerlei mooie verhalen. Op de laatste 
schooldag hebben we deelgenomen aan een leuke 
workshop. Na een lekkere lunch met z’n allen hebben 
we het oude jaar uitgezwaaid en zien we elkaar weer 
terug op 7 januari 2019! 
 
Groep 3: De kinderen in groep 3 hebben weer heel 
hard gewerkt! Wat weten we al veel letters. We 
kunnen nu een heleboel woorden lezen, zelfs woorden 
met twee medeklinkers vooraan of achteraan. Knap  

hoor! Ook lezen we al hele verhalen. Soms zijn deze 
verhalen heel grappig en moeten we er erg om 
lachen.  
Bij rekenen hebben we veel geoefend met het 
splitsen van getallen en het maken van echte erbij-
sommen en eraf-sommen. We gebruiken daarbij 
een rekenrek om het wat duidelijker te maken.  
In de sinterklaastijd hebben we ‘s middags gewerkt 
in het Sintboekje van Lijn 3. We hebben op 
woensdagochtend 5 december Sinterklaas op 
bezoek gehad in de klas! Wat was dat leuk en soms 
ook wel een beetje spannend! De hele dag kwamen 
er steeds Pieten binnen. Ze hebben met ons mee 

geknutseld. Dat was heel leuk!  
En dan is het al weer bijna 
Kerstmis: we genieten van de 
mooi versierde boom in de klas. 
Ook nu hebben we ’s middags 
in een Kerstboekje van Lijn 3 

gewerkt. En we hebben een kerstlichtje en 
kerstbomen geknutseld.    
 
Groep 4: Yes, kerstvakantie! Wat hebben we weer 
hard gewerkt de afgelopen weken in groep 4. Na de 
herfstvakantie begon stiekem het uitkijken naar de 
komst van Sinterklaas. Gelukkig wist hij dit jaar 
toch nog onze nieuwe school snel te vinden door de 
‘Huc huc juffentruc’. Ondertussen moest er 
natuurlijk ook nog gewerkt worden aan serieuzere 
zaken. We hebben ondertussen de tafels van 2, 5 
en 10 geleerd, maar die blijven we natuurlijk 
oefenen zodat we ze uiteindelijk allemaal kunnen 
dromen. Af en toe doen we een leuk circuit bij 
rekenen waarbij we de sommen tot 10 
automatiseren.  
Bij taal hebben we gewerkt rondom de thema’s 
‘Klein’ en ‘Nodig’. Daarbij hoorden verschillende 
woorden als kolossaal, piepklein, maar ook 
broodnodig en het gevonden voorwerp 
bijvoorbeeld. Bij spelling kennen we nu al 10 
spellingscategorieën. De laatste categorie ‘het 
klankgroepenwoord’ is nog lastig en gaan we nog 
veel oefenen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
bomen, takken, mutsen en muizen. Ook hebben we 

weer een aantal nieuwe 
hoofdletters leren schrijven 
nl.: J, K, G, H, L, T, F, R, P, 
B. Je leest het, de 
ontwikkeling staat niet stil. 
Ondertussen is de Sint 
vertrokken en staat de 
kerstboom in onze klas. Wij 
kijken uit naar de 
kerstviering, waarbij we een 
leuke knutselactiviteit 

hebben mogen kiezen. We zijn in groep 4 ook 
gestart met het werken op de Chromebooks en dat 
is natuurlijk wel fantastisch! Nu eerst genieten van 
een welverdiende kerstvakantie! 
 
Groep 5: Wist u dat: 
- bijna alle kinderen al 1 keer hun nieuws van de 
week hebben gepresenteerd; 



- we gestart zijn met de boekbespreking; 
- Sinterklaas op school is langs geweest; 
- de kinderen Sinterklaas hebben geholpen met het 
knutselen van een surprise voor elkaar; 
- de kinderen heel erg hun best hebben gedaan bij 
het maken van de surprise; 
- de resultaten erg mooi zijn geworden; 
- de kinderen erg hebben genoten van de 
sinterklaasviering; 
- er ook weer hard gewerkt is; 
- sommige kinderen nog moeite hebben met de 
analoge en digitale tijd; 
- er hard geoefend wordt om dit onder 
de knie te 
krijgen; 
- het thema Eskimo bij taal is afgerond; 
- er bij spelling een nieuwe categorie is 
aangeboden; 
- dit het KILO-woord is;  
- de regel bij dit woord is: ik hoor een IE, maar schrijf 
een I; 
- we een voorstelling van Tijl Damen hebben gezien; 
- Jelle een grote broer is geworden 
 
Groep 6a: Op naar de kerst, dat betekent dat we de 
afgelopen periode heel hard hebben gewerkt. We 
hebben dit keer eens aan de kinderen gevraagd wat 
ze de afgelopen periode allemaal geleerd, gedaan 
hebben of wat ze het allerleukste vonden: 
- We zijn gestart met 

duolezen i.p.v. tutorlezen.  
- We hebben met 

Sinterklaas en Kerst 
voorgelezen aan de 
kleuters uit 
prentenboeken. 

- Tijdens estafette werken 
we nu met een circuit: 
werkboekje maken, 
leesboekje estafette 
lezen, informatieve boeken, prentenboeken, strips 
lezen, vloeiend en vlot, dobbelsteen lezen, 
werkbladen maken en natuurlijk vrij lezen in een 
eigen gekozen leesboek.  

- We werken veel meer in groepjes, samenwerken 
tijdens spelling, rekenen, Naut, Meander en 
Brandaan.  

- We doen veel vaker bewegen tussen de lessen 
door.  

- We hebben al veel geknutseld en getekend in 
groep 6a: huisjes van papier, spinnenweb met 
wol, glas in lood met vloeipapier, sneeuwpoppen 
kleien, rendieren tekenen met oliekrijt.  

- Iets minder leuk, we hebben best veel huiswerk 
.  

- We hebben al een aantal keer het Zweedse 
renspel buiten gedaan. Sowieso gaan we veel 
vaker naar buiten voor les.  

- We gaan buiten extra buiten spelen, meestal doen 
we dan een opdracht van de juf of meester 
bijvoorbeeld: touwspringen, hinkelbaan met tafels, 
letterestafette, woorden zoeken, balspel, steen 
papier schaar.  

- We worden steeds meer een groep door goede 
afspraken te maken met elkaar en Kwink in de 
groep.  

- De lessen van spelling zijn altijd anders, leuke 
spelletjes tussen door, circuit, dictee, werkboek, 
andere werkvormen. 

- In de ochtend starten we met de check-in. We 
mogen dan aangeven hoe we ons voelen. Geel 
= ik voel me gewoon, rood = slechte start van 
de dag, voel me niet fijn, groen = ik voel me 
super goed, heb zin in vandaag.  

- We hebben ook al een aantal keer onze 
successen gedeeld, maar ook het klassensucces 
gevierd (bepaald doel behaald met heel de 
groep). We hebben toen spelletjes gedaan of 
een traktatie van de meester en juf gekregen. 

 
Groep 6b: De weken zijn weer omgevlogen en wat 
hebben de kinderen weer hard gewerkt! De eerste 
kinderen hebben in duo’s een boekpresentatie 
gemaakt m.b.v. het chromebook. Ze mochten een 
boek kiezen uit de speciaal bestelde collectie van de 
serie “De waanzinnge  boomhut”.  26 maart 2019 
gaan we nl.  naar een voorstelling in het 
Scheldetheater  van “De waanzinnige boomhut met 
13 verdiepingen”. 
Bij Brandaan is het thema  “Slavernij” behandeld. 
De meeste kinderen vonden dit erg interessant en 
soms zelfs een beetje  te spannend…. Op de 
middagen dat we geen gym hebben, mogen we nu 
extra buiten spelen, soms vrij en soms met een 
opdracht. Dit was één van de onderwerpen die op 
de leerlingarena  ingebracht werd door de kinderen. 
Na de kerstvakantie starten we ook met 
spreekbeurten, de kinderen mogen dit over een zelf 
gekozen onderwerp doen. Bij rekenen hebben we 
geleerd om  sommen onder elkaar op te tellen , bij 
spelling hebben we het voegwoord geleerd en bij 
taal behandelen we het thema “Ondergronds”. 

 
VERTROUW OP WAT JE KUNT!  was het thema bij 
Kwink ( over zelfvertrouwen). 
De Sint werd op ludieke wijze binnengehaald en we 
hebben genoten van alle schitterende surprises en 
gedichten  

 
Groep 7: De kinderen uit groep 7 laten hun stem 
horen: Wat vinden zij interessant, leuk, prettig enz. 
op school. Iedereen is het er over eens: extra 
buitenspelen, ook al is het 5 minuten, is heel fijn 
want je kan je daarna beter concentreren. Buiten 
dictee doen, want dan leer je en beweeg je 
tegelijkertijd! In de klas zijn de Energizers 
tussendoor ook een fijne afwisseling. Ze vinden het 
ook leuk dat ze nu eens bij muziek wel eens 
beatboxen en leukere lessen doen. De thema’s van  



Brandaan over Egypte en de 
Romeinen vallen ook in de 
smaak. Ook het thema van Naut 
over dieren en planten. Vooral 
veel samenwerken in groepjes 
en met steeds anderen 
samenwerken is leuk, zo leer je 
elkaar beter kennen! Drama bij 
de lessen van Kwink en de 
lessen van juf Kim, dat wil 
iedereen wel vaker doen! In de 
klas hebben we nu 2x de 

plaatsen zelf gekozen met de beurtenbeker en dan zit 
je toch wel bij iemand waarmee je het goed kunt 
vinden. Sinds een paar weken checken we in bij het 
bord en schrijven we onze successen op: super. 
Iedereen is blij dat juf Carmen het praktijkonderdeel 
van gym heeft gehaald, de lessen op donderdag 
werden de afgelopen periode door haar gegeven. 
Daarna was er altijd wel een grappig verhaal van juf 
Annemiek bij de kleuters ;-) Juf Kim heeft de laatste 
periode veel lessen gegeven: we gaan haar missen in 
groep 7. Gelukkig zien we haar nog wel, want na 7 
januari begint zij in groep 2 met haar stage! 
 
Groep 8: Groep 8 heeft ontzettend hard gewerkt. 
Naast heel hard werken hebben we de ook weer veel 
bijzondere en leuke dingen gedaan.   
Naar aanleiding van het thema ‘televisie’ kregen we 
een heuse workshop/gastles tv maken van Peter de 
Bot. Wat een fantastische dag. Leerlingen bedienden 
zelf de camera, het geluid en speelden eigen 
geschreven scenes uit. Het resultaat was na montage 
echt ge-wel-dig! 
Ook zijn we al even sfeer gaan proeven op het 
Reynaert college. Tijdens de doe-ochtend zijn er korte 
lessen bijgewoond op zowel Zoute- als Gildestraat. 

 
Het bezoek aan het industrieel museum en DOW was 
ook een leerzame uitstap. In het laboratorium van het 
museum hebben we badzout, scrub en een lavalamp 
gemaakt. We kijken uit naar wat 2019 ons gaat 
brengen. 
 
Buitenschoolse opvang: Wat hebben we een 
gezellige tijd achter de rug! Ondanks dat het steeds 
kouder wordt, hebben we nog veel buiten gespeeld. 
Bij het vuur konden we ons opwarmen en hebben we 
heerlijke pannenkoeken gebakken! Dan was er natuur- 
 

lijk de spannende komst van Sinterklaas en zijn 
pieten, zijn gezellige bezoek op school met heel wat 
lekkers en alle mooie cadeaus die hij ons heeft 
gebracht. De kinderen hebben erg hun best gedaan 
om mooie creaties te maken die ze mogen 
verkopen op onze wintermarkt. Samen zetten we 
ons in voor het goede doel! En dan is het nu tijd 
voor een gezellig kerstfeest. 

 
 

Kinderdagverblijf: De Sinterklaasliedjes komen 
nog steeds uit de mondjes van de kinderen; wat 
blijft dit toch leuk. Wij kregen onverwacht een 
bezoek van twee pieten, die allemaal mooie 
cadeautjes brachten. Wat zijn we verwend! Nu is 
het tijd voor kerst. De dagen worden koud, maar 
wij houden ons wel warm door het zingen van 
kerstliedjes, maken van knutsels en het lezen van 
mooie verhalen. 
 
Kerstavond parochiekerk Heikant: Ook dit jaar 
wordt er  met Kerst weer een gezinsviering 
gehouden in de kerk van Heikant. Op maandag 24 
december (Kerstavond) om 19.00 uur wordt het 
kerstverhaal voorgelezen, is er fijne muziek en 
worden er mooie kerstliedjes gezongen (m.m.v. 
muziekvereniging Heikant). Alle 
kinderen, mama’s en papa’s, opa’s 
en oma’s worden hiervoor 
uitgenodigd. Voorganger in deze 
eucharistieviering is Pater 
Verbraeken.  
Wil je graag meewerken, iets voorlezen of een 
kaarsje aansteken? Laat het weten  aan Marlies 
Martinet     (martinet@zeelandnet.nl ). 

 
Goede doelen actie 2018: Ook dit jaar mochten 
alle medewerkers van Onderwijsgroep Perspecto 
een keuze maken voor de 
besteding van een cheque van  
€ 1000. De meeste stemmen 
gingen naar de Stichting Leergeld 
Zeeuws-Vlaanderen. Leergeld wil ervoor zorgen dat 
alle kinderen mee kunnen doen!  
http://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/  

 

http://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/


Een kijkje achter de schermen bij de ouderraad: 
Wij hebben als ouderraad een leuke taak. We werken 
hard “achter de schermen” werken, daar nemen we 
jullie graag eens in mee. Want wat doet een 
ouderraad? Als ouderraad van deze basisschool 
ondersteunen we de leerkrachten met hun 
werkgroepen, daardoor ben je ook betrokken bij de 
school waar je kinderen veel tijd doorbrengen. Aan het 
begin van het schooljaar worden onderling de 
werkgroepen verdeeld. Ieder lid heeft de keuze uit 3 a 
4 werkgroepen, zodat we samen met ongeveer 4 
leden en een paar leerkrachten een werkgroep 
vormen. Deze werkgroep bespreekt en verdeelt de 
taken en zorgt ervoor dat een activiteit goed verloopt. 
Dit gebeurt ieder jaar vol enthousiasme. We hebben 
namelijk een hele actieve school met leuke 
activiteiten!! Zo zorgen we er ieder jaar voor dat de 
paashaas, Sinterklaas en de Kerstman onze school niet 
overslaat. Kleuterfeest, schoolreis, sportdag, 
schoolontbijt, pannenkoekendag, maar ook een ijsje 
op een warme dag. De expressieochtend en ook 
carnaval zijn feesten waar vooral veel voorbereiding bij 
komt kijken. Vanaf peuter tot puber, iedereen staat 
centraal. Daarom wordt er in groep 8 verschillende 
activiteiten gedaan om het laatste schooljaar leuk af te 
sluiten. Schoolkamp met toetjesbuffet en vooral de 
musical! Natuurlijk moet dat afscheid perfect zijn, 
daarom wordt er veel geoefend op dans, zang, 
acteren en ook het decor. Daarna sluiten we af met 
een spetterende disco en een samengesteld cadeautje 
namens de ouderraad. De laatste schooldag gaan we 
groep 8 uitvegen met voorafgaand een gezellig 
samenzijn met diploma en taart! Vaak gaat dit 
afscheid met een lach en een traan en hopen wij als 
ouderraad dat leerlingen terug kunnen kijken op de 
leuke gezellige activiteiten die ze naast het leren 
hebben mogen ervaren. Want als een kind naar huis 
gaat met een glimlach en een mooi verhaal, is onze 
taak geslaagd! Daarom namens ons nog een speciale 
dank aan de inzet van alle ouders /verzorgers / opa’s 
en oma’s die ons zo nu en dan ondersteunen! En als 
er vragen zijn, horen we het graag. Tevens heten we 
Jan, Rachel en Nancy van harte welkom om ons team 
te komen versterken.  
 

Nieuwe leerlingen: In de periode tussen kerst- 
en voorjaarsvakantie starten Raf en Wout de Cock, 
Celina Piotrowska, Jitsede Smet, Gigi Heijens en Jim 
Saman. We wensen hen een hele mooie tijd op 
onze school toe. In totaal zitten er begin maart 221 
leerlingen op onze school. 

 
 
Belangrijke data: 
Vrij 21-12-2018 t/m 
vrij 04-01-2019: 
kerstvakantie 
Ma 24-12: Kerstgezins-
viering in kerk Heikant 
(19.00 u) 
Ma 28-12: Apenkooi in gymzaal Inghelosenberghe, 
verzorgd door Hulst voor Elkaar (12.30 gr 4-5-6 en 
14.00 gr 7 en 8, deelname € 3) 
Do 17-01: vergadering ouderraad 
Do 17-01: Open avond Reynaertcollege, Zoutestraat 
Za 26-01: schoolzwemkampioenschappen Hulst 
Do 31-01: Open avond Reynaertcollege voor de 
brugklassen met leerwegondersteuning en de 
sector VMBO op de locatie Gildenstraat 
Vrij 01-02: einde verkeersactie “Wie wordt de 
meeste reflecterende groep van Inghelosenberghe” 
Di 05-02: Gastles Natuur en Zo in groep 8 
Woe 06-02: MR-vergadering 
Ma 11-02 t/m vrij 15-02: oudergesprekken groep 3 
t/m 8 
Woe 13-02 en do 14-02: regionale finale 
voorleeswedstrijd 
Vrij 15-02: 1e rapport 
Vrij 01-03: Kinderoptocht en carnavalsviering 
Ma 04-03 t/m vrij 08-03: voorjaarsvakantie 
 
 

 

 
 


