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Op weg naar een nieuwe school: In de periode
oktober – december is er een aantal keer overleg
geweest met de gemeente
over het nieuwbouw-traject.
We hebben gesproken over
het programma van eisen
voor de nieuwe school en de
omgeving daarvan. Zowel de
leerkrachten, de mr en de
verkeerswerkgroep is daarbij betrokken geweest. De
gemeente is ook in overleg met externe partijen zoals
de kinderopvang, Hulst in Beweging en de
bibliotheek. Op dit moment verloopt het traject
voortvarend, en is de planning nog steeds dat in
augustus 2017 de nieuwe school opgeleverd kan
worden. Dit is echter voor een groot deel afhankelijk
van eventuele bezwaren die kunnen komen bij het in
procedure brengen van de bestemmingsplanherziening voor dit project. Ondertussen werken wij
verder aan de realisatie van dit prachtig project!
Stichting Peuterspeelzalen Hulst: Per 1
november heeft SPH de peuterspeelzaalactiviteiten in
de gemeente Hulst overgedragen aan de kinderopvangorganisaties. De peuterspeelzaal in onze
school en in Kloosterzande, Hengstdijk, Lamswaarde,
Graauw, Clinge, Nieuw-Namen, Willibrordus-Hulst en
Moerschans-Hulst is overgenomen door de Stichting
KOV-ZVL. De locatie in Vogelwaarde door KOVPinkeltje en de locaties op bs de Wereldboom en bs
de Nobelhorst in Hulst door KOV-Tivoli. Hiermee
wordt een intensief traject van overleg met
gemeente en KOV’s afgerond en is de harmonisatie
van het peuterspeelzaalwerk in Hulst een feit. In de
maanden november en december werd SPH
administratief afgewikkeld en per 1 januari wordt
SPH als stichting opgeheven.
Veilig én tijdig op school: Ook dit jaar heeft onze
verkeerswerkgroep
aandacht
gevraagd
voor
zichtbaarheid in het verkeer. En het heeft succes. Het
aantal kinderen dat een veiligheidshesje draagt is in
deze periode veel groter dan in
andere maanden. 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. De bel gaat om
8.25 uur, dan gaan de kinderen in de rij staan en
wordt van de kleuters verwacht dat ze in de klas zijn.
Zeker op maandag is het erg belangrijk dat de
kleuters op tijd zijn, omdat zij die dag direct als de
bel gaat naar de gymzaal vertrekken.

Nieuwsbrief december
2015
Sint Jansteen, 18-12-2015
Route naar voortgezet onderwijs: Dit schooljaar
wordt de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs,
afgenomen op 19-20-21 april. De eindtoets is
verplicht als een meetinstrument om te kijken in
welke mate de leerlingen van
groep 8 taal en rekenen
beheersen. De resultaten van
de eindtoets worden gebruikt
door de Onderwijsinspectie
om te zien of de opbrengsten
van onze school volgens
verwachting zijn. Als advisering voor het voortgezet
onderwijs kunnen we deze toets niet meer
gebruiken, omdat dit advies voor 1 maart gegeven
moet worden. We gaan daarbij uit van de resultaten
die de leerling dit schooljaar én voorgaande jaren
heeft behaald en we kijken naar het totale beeld dat
we van de leerling hebben. Daar hoort ook
werkhouding, huiswerkattitude, inzet, belangstelling,
zelfstandigheid enz. bij. Eind groep 7 is in een
oudergesprek al een voorlopig advies besproken.
Tijdens de oudergesprekken in december in groep 8
werd er opnieuw over het advies gesproken. Eind
februari wordt een definitief advies gegeven. Als een
leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht,
moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.
De basisschool overlegt dat met de ouders. De
heroverweging kan leiden tot een wijziging in het
schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat
wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets
PO. Indien het resultaat van de eindtoets PO minder
goed is dan verwacht, mag de basisschool het
schooladvies niet aanpassen.
De eindtoets bestaat uit de onderdelen rekenen en
taal (waaronder studievaardigheden). Op onze
school doen de kinderen ook mee aan het optionele
onderdeel wereldoriëntatie. Wij kiezen ook dit jaar
weer voor de Cito-eindtoets. Deze eindtoets wordt
op twee niveaus afgenomen: Niveau B (Basis), voor
leerlingen van wie verwacht wordt dat ze het beste
passen in het theoretische beroepsgericht onderwijs
of havo/vwo; en Niveau N (Niveau), voor leerlingen
van wie wordt verwacht dat ze het beste passen in
het basis- of kaderberoepsgerichte onderwijs.
Kledinginzamelactie gaat door:
Het is nog
steeds mogelijk om plastic zakken met tweedehands
kleding in te leveren op onze school (iedere
woensdag in het noodlokaal op
het schoolplein). Indien dat
lokaal nog gesloten is, kunt u
de zak(ken) gewoon bij de deur
zetten. Alvast bedankt!

Peutergroep: Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief
konden lezen hebben we afscheid genomen van juf
Ine en juf Vera. Na de herfstvakantie waren er drie
nieuwe juffen, juf Lia, juf Marlies en juf Jamaica. De
eerste week hebben we dan ook rustig aangedaan
zodat we elkaar konden leren kennen. Ondertussen
zijn de kinderen en juffen het gewend en hebben we
al veel leuke activiteiten samen gedaan. Sinterklaas
met zijn Pieten zijn langs geweest. Wij hebben veel
liedjes gezongen en toen kwam Sinterklaas met de
koets en Amerigo. Dit vonden de peuters wel heel
leuk en spannend. We speelden nog even buiten,
toen er twee Pieten kwamen en er één op het dak
van het speelhuis ging zitten.
Oei dat is even
spannend.
Hoe
moet hij er weer
af?
Gelukkig
hebben de peuters
Zwarte Piet even
geholpen. In de
kring hadden we
het al gehad over
Sinterklaas, maar
een keer op schoot mogen zitten was toch echt wel
leuk.
Nu Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Spanje is
hebben we het weer gezellig druk in de klas met
onze Kerstactiviteiten. We hebben een kerstboom
staan, kerstklokjes geknutseld en zingen iedere dag
gezellig kerstliedjes.
Groep 1 en 2: We zijn de afgelopen periode weer
heel druk geweest, de herfsttafel heeft plaats
gemaakt voor de Sint en zijn pieten. Iedereen kon
niet wachten om een mooie Sinterklaas en een
stoomboot te maken. Dan de nachtjes gaan aftellen
dat Sinterklaas en zijn pieten naar onze school
zouden komen. We konden niet wachten en toen was
het eindelijk zo ver. Op woensdag 2 december kwam
Sinterklaas op school. We stonden met alle kinderen
klaar op het schoolplein en zongen uit volle borst
mee en daar kwam Sinterklaas in een koets met zijn
pieten. Er was alleen één probleem. De pakjeskamer
zat op slot dus de Sint had geen cadeaus bij zich.

Maar toen we op vrijdag 4 december op school
kwamen stonden daar twee zakken met cadeautjes
klaar. We hebben een mooie rugtas van Sinterklaas
gekregen. Nu zijn we aan het werken over Kerstmis.

Het is een gezellige tijd met de kerstboom in de klas.
Na de kerstvakantie beginnen we met een project uit
de methode Schatkist: “Kikker in de kou”.
Groep 3: Het was een drukke tijd in groep 3A en
3B. Vanaf maandag 9 november hebben wij gewerkt
rondom Sinterklaas. Wij deden ’s ochtends ons
gewone programma en in de middag een speciaal
sinterklaasprogramma. Zo’n middag startten wij met
het sinterklaasjournaal, gevolgd door een tekst over
sinterklaas en/of zwarte piet. Tevens hadden wij een
Sinterklaas werkboekje en knutselden wij rondom dit
thema. De Sint is ondertussen alweer weg, maar
Kerst staat weer voor de deur, dus wordt er nu hard
gewerkt rondom het nieuwe thema en kijken wij uit
naar de kerstviering. Wisten jullie dat wij al
bussommen kunnen maken en kunnen splitsen?
Lezen wordt steeds leuker, want wij kennen al 29
letters. Na de kerstvakantie starten wij met kern 6.

Groep 4: We hebben het eerste schrijfboekje bijna
uit. Dat betekent dat we bijna alle hoofdletters
hebben geleerd. Als we in het nieuwe boekje gaan
beginnen, krijgen de kinderen ook een vulpen. Hier
kijken ze allemaal erg naar uit.
Ook hebben we weer erg veel geoefend met de
tafels van 2, 5 en 10. We zingen de tafelliedjes,
oefenen met de dobbelstenen en ook op Mijn Klas.

De kinderen kunnen thuis ook oefenen met Mijn
Klas.
(De
kinderen
hebben
hiervoor
een
registratiecode gehad, werkt deze niet of bent u hem
kwijt, dan kunt u om nieuwe vragen bij juf Fleur.)
In de klas hebben de kinderen geoefend met het
opstarten van de computer en met dubbelklikken. Dit
is voor heel veel kinderen nog wel moeilijk hoor!
Helaas hebben we woensdag voor de kerstvakantie
juf Didi uitgezwaaid. De kinderen gaan haar gelukkig
niet helemaal moeten missen, want we zien haar
elke dag nog in groep 3! Bedankt juf Didi voor de
ontzettend leuke tijd in groep 4!
Groep 5: Als de nieuwsbrief uitkomt, dan hebben
jullie lekker vakantie. Even bijkomen van de
afgelopen weken en lekker genieten van kerst en
oud & nieuw! Wel oppassen voor het vuurwerk hoor!
Nu zijn jullie natuurlijk nieuwsgierig geworden wat
we de afgelopen periode gedaan hebben. We zijn in

groep 5 gestart met het houden van de
boekbespreking. Dat was wel even spannend, maar
wat hebben de eerste kinderen het super gedaan
zeg. En zoals de juf altijd zegt: “Van lezen worden we
wijzer, lezen is leuk en leerzaam!!!” We hebben
genoten van een overheerlijk schoolontbijt, iedereen
zag er supergaaf uit in z’n pyjama . We hebben een
voorstelling gehad van cultuurmenu, samen met
groep 6. Het ging over een olifant die in een boom
wou klimmen. Hij kreeg allemaal tips van andere
dieren. 2 december kwam natuurlijk Sint en zijn
pieten op school, groep 5 had prachtige surprises en
gedichten gemaakt. We hebben een spetterend
dansoptreden gegeven voor Sint en zijn pieten! Sint
is uit het land en hup daar staat de kerstboom al in
de klas, wat een gezellige sfeer is dat toch. Juf Peggy
is ondertussen weer goed opgeknapt van haar
operatie en wat was het fijn dat juf Ilonka de
vervanging op zich had genomen. En wat gaan jullie
nu doen in de kerstvakantie? Ik ga eens bedenken
wat ik met carnaval aan
ga doen, of misschien
wel iets bouwen…want
het zou toch wel super
gaaf zijn als er weer zo’n
prachtige kinderoptocht
gehouden kan worden.
Ga iets leuks bedenken
en geef je snel op bij de
juf of meester (mag ook
via de mail van je juf/ meester).

Groep 7: In groep 7 is er weer hard gewerkt. We
oefenen dagelijks de tafels en deeltafels op
www.tempotoets.nl Heel belangrijk ook bij het
cijferend delen, rekenen met breuken en procenten.
De stagejuf Kristen heeft een serie lessen rond de
Watersnoodramp gegeven en een
paar
leuke
dramalessen.
We
ontdekken dat de boeken van
Roald Dahl, Paul van Loon, Tosca
Menten ook erg leuk zijn. Het boek
van Tonke Dragt "Brief voor de
koning' is al door 2 leerlingen op
school uitgelezen: dat zijn veel
leeskilometers op de leesmeters!! Verder zijn vooral
de spreekbeurten weer heel interessant: de
Eiffeltoren, kaas, Anne M.G. Schmidt, en een live
opname tijdens Mijn YouTube kanaal van
Spookboygames.

Groep 6: In groep 6 van juf Annie en meester
Menno zijn we weer hard aan het werk geweest. We
hebben voor elkaar een surprise gemaakt en een
mooi gedicht erbij geschreven. Iedereen heeft zijn
best gedaan om het zo geheim mogelijk te houden.
Een aantal kinderen
van groep 6 heeft
ook meegedaan aan
Topsteen. Lovende
reacties voor de
kinderen
en
juf
Kathelijne, geweldig
gedaan!
Na de Sint kwam kerst er weer snel aan. We hebben
voor de kerstviering kerststerren geknutseld en
liedjes geoefend voor in de kerk. Wederom was er
weer een leuke kerstviering. Jammer genoeg voor
het laatst in de kerk van Sint Jansteen.

Groep 8: Groep 8 heeft een drukke periode achter
de rug. De eerste cito’s van dit jaar zijn door de
kinderen gemaakt. De voorlopige schooladviezen
voor het middelbaar onderwijs zijn bekend.
Sinterklaas is geweest en
ze hebben voor elkaar een
surprise
gemaakt.
Tussendoor is er nog een
gastspreker geweest met
een gastles met als titel
“Zeebenen in de klas”. En
natuurlijk de kerstviering.
Kortom een drukke en spannende tijd.

Samen met groep 8 voor de eerste keer naar het
Reynaertcollege voor de Doedagen, zo komt het
voorgezet onderwijs al een stapje dichterbij.
December is altijd een gezellige maand: surprises
maken, de kerstboom versieren, samen knutselen en
kerstliedjes zingen. Kortom, de kerstvakantie is goed
begonnen!

BSO Inghelosenberghe: Na de herfstvakantie zijn
we aan de slag gegaan met verschillende thema’s.
We hebben uitgebreid gewerkt aan het thema
Sinterklaas en Zwarte Piet. Er zijn heel wat mooie
knutselwerkjes gemaakt,
liedjes gezongen en
pepernoten
gebakken.
Onze bso is ook verwend
met leuke cadeaus. Toen
Sinterklaas
met
zijn
Pieten weer naar Spanje
waren hebben we de kerstboom op de BSO gezet en
mooie kerstballen gemaakt en kaarsenstandaards.
We hebben kerstliedjes gezongen en lekkere
appelflappen gebakken.

Medisch protocol: Voor alle Perspecto-scholen is
onlangs
een
“Protocol
medisch
handelen”
vastgesteld. Hierin staat o.a. beschreven welke
medische handelingen leerkrachten uit mogen
voeren, welke niet, wanneer er schriftelijke
toestemming van de
ouders noodzakelijk is
(denk hierbij bijv. aan
antibiotica of pufjes
voor astma) en waar
eventuele
medicatie
bewaard moet worden.
In ieder geval is
schriftelijke
toestemming van ouders altijd
noodzakelijk wanneer
een
leerkracht
op
verzoek van de ouders
medicijnen moet verstrekken. In uitzonderlijke
situaties kunnen ouders in overleg met de directeur
vragen om “BIG-handelingen” te laten verrichten op
school. Te denken valt daarbij aan het geven van
sondevoeding
of
het
meten
van
de
bloedsuikerspiegel. Dat brengt voor de leerkracht
bepaalde verantwoordelijkheden mee, waarvoor
ouders schriftelijk toestemming moeten verlenen. In
sommige situaties is een bekwaamheidsverklaring,
opgesteld door een arts, noodzakelijk.
Goede doelen actie 2015: Alle medewerkers van
Onderwijsgroep Perspecto mochten in oktober een
project indienen die in aanmerking kon komen voor
een bijdrage vanuit Perspecto (gedeeltelijke
besteding van de kerstpakketten 2015). Zes
projecten voldeden aan de vastgestelde criteria. Eén
project kreeg van de
medewerkers
van
Perspecto de meeste
stemmen en dat werd
dus uitgekozen om het
geld aan te besteden.
Op vrijdag 4 december
jl. overhandigde Peter
de Jong, bestuurder
van Perspecto, een
cheque van € 1000 aan een blije Natasja Compiet,
voorzitter van de Stichting Kadoos. Meer informatie
over de stichting Kadoos is te vinden op:
https://www.facebook.com/stichtingkadoos

Nieuwe leerlingen: In de maanden november en
december is een vijftal leerlingen gestart op onze
school: Sayenna Amet in groep 7, Gerben van
Eerdenburgh in groep 6, Myrthe van Eerdenburgh in
groep 4, Xavi Nachtegael in groep 1b en Cynthia
Daansen in groep 8. Er zitten op 01-01-2016 in
totaal 209 leerlingen op onze school. Wij gaan er
samen voor zorgen dat zij een leuke en leerzame tijd
tegemoet gaan.

Belangrijke data:
Vrij 18 dec t/m vrij 1 jan: kerstvakantie
Ma 11 jan: Informatieavond Zorgloket Hulst (in
Praktijkschool Hulst)
Wo 13 jan: MR-vergadering
Do 14 jan: Open avond Reynaertcollege, Zoutestraat
Wo 20 jan: Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Do 21 jan: vergadering ouderraad
Za 23 jan: schoolzwemkampioenschappen
Do 28 jan: Open avond Reynaertcollege, Gildestraat
Do 28 jan: Thema-avond GMR
Vrij 5 febr: Carnavalsviering*
*Let op: op vrijdag 5 februari werken we weer met
een continurooster, waarbij alle kinderen op school
blijven eten. De kinderen zijn die middag een half
uurtje eerder, dus om 14.00 uur uit!
Ma 8 febr t/m vrijdag 12 febr: Voorjaarsvakantie
Ma 15 t/m vr 19 febr: oudergesprekken groep 3-7 en
voortgangsgesprekken groep 1-2
Vrij 19 febr: 1e rapport
Ma 22 febr t/m do 26 febr: adviesgesprekken gr. 8
Wo 2 mrt: MR-vergadering
Do 3 mrt: vergadering ouderraad
Vrij 11 mrt: Nationale vrijwilligersdag
Wo 16 mrt: Nationale boomfeestdag
Do 17 mrt: W4Kangoeroe-rekenwedstrijd
Do 24 mrt: studiemiddag leerkrachten, begin
paasvakantie om 11.45 uur
Do 24 mrt (11.45 u) t/m di 29 mrt: Paasvakantie

