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Sint Jansteen, 12-10-2018
Nieuwsbrief brede school: Dit schooljaar kunnen
we in het nieuwe gebouw nog meer invulling geven
aan het begrip “brede school” dan voorheen. In deze
nieuwsbrief vindt u daarom niet alleen bijdragen van
alle groepen van de basisschool, maar ook van de
bibliotheek, de peutergroepen, de kinderopvang en de
buitenschoolse opvang! Veel leesplezier toegewenst!
Groei in leerlingaantal: Elk jaar worden op 1
oktober de leerlingen van de basisschool geteld. Dat is
van belang voor de bekostiging van het onderwijs. Dit
jaar hadden we op
de teldatum 210
leerlingen. Dat zijn
4 leerlingen meer
dan vorig jaar, toen
kwamen we dus op
206 uit. Volgens de
prognoses blijven we de komende 2 jaren op teldatum
boven de 210 leerlingen. Het ruimteprobleem (tekort
aan één lokaal) blijft helaas nog even voortduren. We
zijn in overleg met de gemeente Hulst voor een
passende oplossing, maar die hebben we voorlopig
nog niet gevonden. We werken er wel hard aan om
die zo snel mogelijk te vinden….
BS Inghelosenberghe heeft een plekje op de
Wall of Name: In maart 2013 hebben wij statiegeldflessen ingezameld om “steentjes” te kunnen kopen
voor een nieuw kinderoncologisch centrum, het
Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Dat centrum moet
er in Nederland aan bijdragen dat niet 75% maar 95%
van de kinderen met kanker geneest! In september jl.
is het centrum officieel geopend en draait het al volop.
De Wall of Name is een speciaal ontworpen projectie
van de steentjes, zichtbaar op de muur in het Prinses
Máxima Centrum. Op ieder steentje staat een naam.
De Wall of Name wordt getoond op een plek waar veel
kinderen en hun ouders, maar ook medewerkers langs
lopen. De steentjes met namen komen één voor één
voorbij. Het zijn 70.000 namen! We zijn ontzettend
trots dat onze school daar ook genoemd wordt en dat
we een mooie bijdrage hebben kunnen doen aan de
bouw en inrichting van het Prinses Máxima Centrum.

Peutergroepen: Wat een mooie start dit jaar, in
ons prachtig nieuwe gebouw! De peuters lijken zich
al goed op hun gemak te voelen. Tijdens de open
dag kwamen jong en oud samen de opvang
bekijken, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mochten
ook even mee komen ‘spelen’.
Een leuke verrassing voor ons was dat we dit jaar
een aantal lessen peutergym krijgen in de grote
gymzaal via Hulst voor Elkaar. Dit heeft al twee keer
plaatsgevonden. Er werd een leuk, uitdagend
parcours opgezet waar de peuters kunnen kruipen,
springen, klimmen en klauteren. Volop plezier!
Naast de peutergym, hebben de peuters ook mogen
genieten van een les peuteryoga, waarbij de
kinderen
worden
meegenomen
in
een
fantasiewereld,
waarin
zij
plezier
ervaren,
ontspannen en bewegen.
Met dierendag mochten niet alleen de leerlingen
van de basisschool, maar ook de peuters naar de
speciale bezoekers: het zachte konijntje, de kleine
baby slangetjes, de parkiet en de luipaardgekko.
Die laatste zag er maar een beetje gek uit!
Groep 1 en 2: Het nieuwe schooljaar is weer
gestart. De kleuters hebben afgelopen weken
gewerkt aan het thema “boeken”. Ze hebben
verhalen gehoord over Jip en Janneke, Floddertje
en Pluk van de Pettenflat. Maar ook hebben ze
getekend en geknutseld. In de bibliotheek heeft juf
Ankie voorgelezen uit het prentenboek “Mannetje
Jas “ . Daar hebben we een liedje geleerd en een
spelletje gedaan. Enkele kleuters mochten ook nog
even in het huisje van “Mannetje Jas”.
Op
dierendag kwam Bojoura op bezoek met
verschillende dieren. De slangen, het konijn en de
gekko mochten geaaid worden. Dat was erg leuk en
ook de parkiet floot een vrolijk deuntje. De
kinderboekenweek is gestart met een lied en een
héééél moeilijk dansje. Elke morgen komt er een juf
of meester voorlezen in de klas. Natuurlijk was er
ook weer boekenmarkt. Als afsluiting was er op
donderdagmiddag een circuit. De kleuters mochten
o.a. een mooie boekenlegger knutselen. Op dit
moment wordt er gewerkt aan het thema “Herfst”.
Er is nu ook naast de poppenhoek een herfsthoek.
De
gymtijden
voor groep
2
zijn
veranderd.
Deze groep
gymt nu op
woensdag.

Groep 3: Aan het begin van het schooljaar zijn we
ingestapt in buslijn 3. De chauffeur, Ben Bus, rijdt ons
in de loop van het jaar langs twaalf haltes door
leesstad. We zijn al langs twee haltes geweest en
daarin hebben we al 15 letters geleerd!
Met de letters die
we geleerd
hebben, kunnen
we al woordjes
en korte
zinnetjes lezen.
De geleerde
letters hebben
we ook leren
schrijven in ons schrijfschrift. We kunnen zelfs al
woorden aan elkaar schrijven. Heel knap! Bij rekenen
wordt er ook hard gewerkt. We hebben eerst goed
leren tellen tot 20, de getallenlijn geleerd en natuurlijk
de cijfers leren schrijven. Dit cijferschrijven oefenen
we in ons schrijfschrift, zodat we ze in ons rekenschrift
de cijfers goed kunnen schrijven. Naast het rekenen,
lezen en schrijven hebben we nog een aantal andere
leuke dingen gedaan. We hebben gewerkt rondom het
thema van de Kinderboekenweek: Kom Erbij! Bij de
opening van de Kinderboekenweek hebben we een
dans laten zien aan alle papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s. In de week die volgde kwam er iedere dag een
andere juf of meester voorlezen in de klas uit ons
boek “Jubelientje vangt een vriendje”. Op
donderdagmiddag 11 oktober hebben we ’s middags
de kinderboekenweek afgesloten met een circuit van 4
activiteiten; knutselen, buiten spelen, filmpje kijken en
iets lekkers eten!
Groep 4: De eerste periode van dit nieuwe schooljaar
zit er weer op. In het begin moesten we wel even
wennen, want heel veel dingen zijn nieuw in groep 4.
We werken bij rekenen in een ruitjesschrift. Voor
wereldoriëntatie
hebben we een
werkboek van
Naut, Meander en
Brandaan. We zijn
gestart met
begrijpend lezen.
Bij taal en
woordenschat
hebben we
gewerkt rondom
de thema’s Start
en Onderweg.
Hierbij hebben we
geleerd om
spelregels bij een
spel te bedenken
en een reisbeschrijving te maken. Bij schrijven zijn we
begonnen met de schrijfletters en juiste verbindingen
en nu zijn we gestart met het schrijven van de
hoofdletters. In de klas hebben we gelezen uit de
boeken van Dolfje Weerwolfje en Meester Kikker. Bij
knutselen hebben we gewerkt met verschillende
materialen, zoals klei en ecoline. Met dierendag
hebben we een knuffel meegenomen van ons

lievelingsdier en hierover van alles verteld aan
elkaar. Wist u dat we bij spelling al 6 categorieën
geleerd hebben: het (speciaal) hakwoord; het zingwoord; het luchtwoord; het plankwoord; het
eer/oor/eur woord; en het aai/ooi/oei woord. Wist u
dat we bij rekenen begonnen zijn met de tafel van
2? En wist u dat álle kinderen uit groep 4 een echte
slang aan durfden te raken? Echt waar!
Groep 5: Na zes weken vakantie weer terug naar
school op maandag 20 augustus 2018. Voor een
aantal kinderen weer even wennen om weer terug
in de schoolbanken zitten. We zijn begonnen met
de vele vakantiefoto’s en vakantieverhalen van de
kinderen. Het bleek dat ze allemaal een hele leuke,
goede, warme vakantie hebben gehad. Maar
daarna moesten we er toch aan beginnen. Wat
hebben we al hard gewerkt. Na de eerste toets van
rekenen blijkt dat er nog heel hard geoefend moet
worden op de tafels en de analoge en digitale klok.
Zo hebben de kinderen in groep 4 al de tafels 1 t/m
5 en 10 gehad en komen in groep 5 de tafels van 6
t/m 9 aan bod. Bij het rekenonderdeel klok leren ze
de analoge klok tot 5 over, 5 voor, 5 over half en 5
voor half. En leren ze de analoge klok om te zetten
naar de digitale klok. Bij Staal Taal zijn we bezig
geweest met het thema Ziekenhuis en Nacht en we
hebben bij Staal spelling de categorieën van groep
4 herhaald. Bij WO zijn we bij Meander
(aardrijkskunde) bezig geweest met de wereld om
ons heen en bij Brandaan (geschiedenis) zijn we
bezig met de tijd van jagers en boeren.
Voordat de leerlingen zelf een boekbespreking gaan
houden heeft juf Ankie (van de bibliotheek)
voorgedaan hoe je een boekbespreking kan
houden. Ook heeft ze in de week van de
kinderboekenweek in groep 5 nog een activiteit
“Boek zoekt Vriend” georganiseerd.
Bij tehatex hebben we naar het voorbeeld van Piet
Mondriaan een lampion gemaakt en hebben we op
een zelf ingekleurde achtergrond de omtrek van
een boom in zwart papier geplakt. Dit heeft een
heel mooi resultaat opgeleverd.
Groep 6a: We hebben onze draai weer helemaal
gevonden in groep 6a. Dezelfde groep, maar toch
anders. Het was natuurlijk wel een beetje spannend
met een nieuwe meester, maar ook dat gaat
helemaal goed. We hebben al veel gedaan in groep
6a. Het allerleukste wat we de afgelopen periode
hebben gedaan is toch wel buiten les krijgen.
Rekenen, spelling, taal,
kinderboekenweek…
eigenlijk kan alles buiten
gedaan worden. KWINK is
erg fijn voor onze groep.
Hoe worden we een echte
groep, hoe geven we
complimenten, hoe gaan
we om met een stootje? De
kinderen leren door deze
lessen steeds beter met

elkaar om te gaan. Ook werken we veel in groepjes en
tweetallen. Samen tot oplossingen komen is erg
leerzaam. De komende periode willen we ons richten
op het leesonderwijs. Mochten er nog papa’s of
mama’s zijn van groep 6a die graag komen lezen op
donderdagochtend van 8.30u. tot 8.45u., dan horen
we het graag. Alle hulp is welkom. Ga thuis ook aan
de slag met lezen, laat uw zoon/ dochter lekker aan u
voorlezen terwijl u aan het strijken, wassen of koken
bent  of gewoon voor het slapen gaan. Mocht je nog
meer willen weten wat we allemaal gedaan hebben in
groep 6a, vraag het maar aan uw zoon/ dochter, ze
kunnen u alles vertellen.
Groep 6b: Onze groep is de afgelopen weken met
van alles bezig geweest . Dat onze klas boven is in
het nieuwe gebouw, zijn we inmiddels al gewend! We
kunnen echt heel stil de trap op en naar ons lokaal
lopen. Super! We hebben de klas wat gezelliger
gemaakt met onze verjaardagskalender en de
vriendjesslinger
in
het
kader
van
de
kinderboekenweek.
De
voorrondes
van
de
voorleeswedstrijd zijn gestart, spannend hoor wie er
echt
mocht
deelnemen.
Dinsdag hebben we met
groep 4 t/m 8 een Zweeds
loopspel gedaan in het kader
van de kinderboekenweek.
Wat een fanatieke kinderen!
De
finale
van
de
voorleeswedstrijd,
gepresenteerd door Dikke Vik
en
Vieze
Lies,
werd
gewonnen door Melissa de
Bruijne. Proficiat!
Bij Meander hebben we het over de Watersnoodramp
en het Deltaplan gehad, bij Brandaan over o.a. de
V.O.C. en bij Naut over o.a. fossiele brandstoffen. De
eerste toets van rekenen zit er inmiddels ook op en we
oefenen flink met de tafels en het metriek stelsel. Veel
kinderen kijken al uit naar de boekenmarkt. Na de
herfstvakantie krijgen we allemaal weer een nieuwe
plaats en is er meteen een gastles van Waterschap
Scheldestromen.
Groep 7: Vanaf de 2e schoolweek loopt juf Kim elke
maandag stage in groep 7. Zij is 2e jaars PABOstudente en is op het moment bezig met een
lessenserie over het waterwingebied. Ze komt
daarnaast ook nog 2
stageweken in december.
Met de lessen uit Kwink zijn
we druk bezig met goede
complimenten geven, de
complimentenbal helpt daar
ook goed bij. Een mooie les
was ook complimenten voor
jezelf, een ander en de juf
opschrijven.

Tijdens
de
kinderboekenweek hebben we
voor
het
eerst
een
'boekendate' gedaan: leuke
werkvorm waarbij je elkaar
binnen 1 minuut interviewt
over het boek en daarna
met smileys beslist of je
geïnteresseerd bent in het
boek van de ander. Dat
gaan we zeker vaker doen!
Voorafgaand
aan
de
voorronde van de voorleeswedstrijd hielp de
workshop -gegeven door de leesconsulente Ankie ons goed op weg. Leuk: 6 kinderen van de 21
deden mee aan de voorronde in de klas. Van groep
7 gaan Myrthe, Nieke en Sietkse door naar de
voorleeswedstrijd van groep 7 en 8!
Tijdens de taallessen was er veel aandacht voor
strips en we hebben ook onze eigen strip gemaakt.
Voor de herfstvakantie hebben we een groot
groepswerk gemaakt: circle painting, een gezellige
samenwerkingsopdracht.
Het project rond 'De dodendraad leeft' heeft ons de
laatste 2 weken goed bezig gehouden: gastlessen
en uiteindelijk de krokussen planten. Interessant
om te bekijken: https://schooltv.nl/video/de-vlucht/
Kortom, we zijn goed begonnen: de eerste toetsen
geleerd en gemaakt en we kijken vooruit naar 14
november: de Doedag op het Reynaertcollege.
Alvast een voorproefje op de weg naar het
Voorgezet Onderwijs.
Groep 8: Groep 8 heeft niet stilgestaan de
afgelopen weken. Weer hard gewerkt aan rekenen,
taal, spelling, Naut, Meander, Brandaan, Engels en
ga zo maar verder. Maar de eerste weken van ons
schooljaar stonden toch in het teken van
schoolkamp en alle voorbereiding die hieraan vooraf
ging. Samen de spullen doornemen die allemaal
mee moesten, vragen stellen over wie er bij wie
mag slapen en wie waar mag liggen waren
hoofdvragen tijdens deze voorpret- dagen. De
fietsencontrole kwam er ook nog tussendoor
waarbij ze in groepjes naar Martijn de Poorter
gingen fietsen! In de klas mochten ze ook nog
werken aan een echte Bonte avond, speciaal in
elkaar gezet voor kamp. De dagen daar waren
super geslaagd en iedereen heeft het naar de zin
gehad. Hierna kwam de kinderpostzegelactie
waarvoor groep 8 enorm zijn beste heeft gedaan.

We sluiten de week af met de Kinderboekenweek,
waarbij groep 8 mee mag doen aan de
voorleeswedstrijd.

Buitenschoolse opvang: Wat
een
gezelligheid
op
onze
prachtige nieuwe locatie! We
hebben volop mogen genieten
van het mooie weer. De kinderen
hebben buiten waterpretparken
gecreëerd. Heerlijk hoor, onder de
sproeiers door rennen en gezellig waterspelletjes
spelen.
Tijdens de open dag was de opvang open voor jong
en oud. Kinderen kwamen met hun ouders, opa’s en
oma’s om mee te doen aan de speurtocht, even
gezellig wat te drinken, een bellenblaas, ballon of
kleurplaat mee te nemen en natuurlijk hun
speelruimte te laten zien aan hun familie.
Tijdens de studiedag hebben de BSO kinderen
paddenstoelencakejes gebakken voor alle kinderen
van de PSZ en BSO. Lekker smullen met zijn allen!
Kinderdagverblijf:
Inmiddels zijn we het
al goed gewend op
onze nieuwe locatie.
De kindjes voelen zich
op hun gemak en wij
ook.
Vorige
week
hadden we open dag
en we hebben vol trots onze nieuwe ruimtes laten
zien. Wat kwamen er veel mensen een kijkje nemen!
Echt heel gezellig was het!
Als het lekker weer is gaan we lekker buiten spelen.
Lekker fietsen en buiten spelen in de zandbak.
De herfst is al begonnen dus nu het nog zo mooi weer
is moeten we het er nog maar van nemen. Ook
knutselen, liedjes zingen en boekjes lezen laten we
aan bod komen en natuurlijk het werken met onze
thema’s.
Bibliotheek op school: Na de zomervakantie is de
bibliotheek op school dan echt van start gegaan in een
mooie nieuwe ruimte met een nieuwe actuele
boekencollectie! Dankzij de hulp van enthousiaste
“biebmoeders” die dagelijks aanwezig zijn voor het
uitlenen, innemen en opruimen van de boeken wordt
de uitlening optimaal verzorgd! Daarnaast zijn we ook
aan de slag gegaan met leesbevorderingsactiviteiten
zoals een workshop voor groep 7 met allerlei
voorleestechnieken en tips. Zo
kunnen de leerlingen die mee
gaan doen aan de schoolronde
voor
de
Nationale
Voorleeswedstrijd
zich
optimaal voorbereiden.
De kleutergroepen hebben de
bieb klassikaal bezocht om te
komen luisteren naar het
verhaal van Mannetje jas,
naast
het
luisteren
en
bibberen hebben we gezongen
van Mannetje jas in het echte
jassenhuisje!

Met de Kinderboekenweek is er voor de groepen 5
en 6 een echte “Boek zoekt vriend” spelshow
ontwikkeld en uitgevoerd in de klas zijn we actief
aan de slag gegaan met een speeddate en diverse
opdrachten om vrienden te zoeken voor de boeken!
Nieuwe leerlingen: Op de 1e schooldag van dit
schooljaar hebben we 13 nieuwe leerlingen
verwelkomd. In de periode tot de herfstvakantie
zijn de volgende leerlingen ingestroomd: Lotte
Goeree, Niek Simons, Thibeau Lagae en Myrthe de
Kind (allen in groep 1B).

In de periode tussen herfst- en kerstvakantie
starten Abel d’Hont, Fink de Rijcke, Xander
Mateusen, Marit Willaert, Piet Knoops en Zoë
Vervaeck. We wensen hen alvast een hele mooie
tijd op onze school toe.
Belangrijke data:
herfstvakantie: ma 15-10
t/m vrij 19-10
Di 23-10: vergadering
ouderraad
studiedag team: do 25-10 KINDEREN VRIJ
Vrij 26-10: cultuurmenu groep 3 en 4
05 t/m 09-11-2018: Voortgangsgesprekken ouders
gr 3-7
Woe 07-11: Nationaal Schoolontbijt
Do 08-11: vergadering ouderraad
Woe 14-11: Doe-dag Reynaertcollege gr 7 en 8
Woe 14-11: vergadering MR
Vrij 23-11: Excursie groep 8 naar Industrieel
Museum en DOW
26 t/m 30-11-2018: oudergesprekken groep 1-2 en
voortgangsgesprekken gr 8
Woe 05-12: sinterklaasviering
Vrij 14-12: Licht- en hoopfeest (ovb)
Do 20-12: Kerstviering
Vrij 21-12 t/m vrij 04-01-19: kerstvakantie

Alle medewerkers van onze
basisschool, kinderopvang,
peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang en
bibliotheek
wensen u
een fijne
herfstvakantie toe!

