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Schoolkamp groep 8

Trefwoord

Schoolkamp was ontzettend leuk, ik heb met iedereen wel
gekletst en was erg gezellig. Met Hester, Maud, Lieke en
Daphne in een tent betekent 1 ding. Lachen. Wel een nadeel
was dat het erg hard regende en we waren helemaal nat
toen we aankwamen. Ik fietste de hele tijd erg zwaar, pas
op de terugweg kwamen we erachter dat mijn band lek was.

Trefwoord is onze methode voor ons
levensbeschouwelijk onderwijs op school.

Woensdag 8 juni: Toen we aankwamen hadden we eerst wat
vrije tijd. Om 13:30 hadden we adventure middag. Dat was
superleuk. Het doolhof heb ik niet gedaan. Te claustrofobisch. Daarna gingen we boogschieten. Ik kon het niet
goed maar toch was het leuk. Daarna gingen we klimmen.
Daarna hadden we weer vrije tijd. Erg gezellig op de wipwap
kletsen met heel veel verschillende kinderen. En nog pannabattle met Finn. Gewonnen natuurlijk!!! Daarna lekker friet
met een frikandel gegeten. Daarna nog op de fiets naar het
strand. Daar hebben we een beetje spelletjes gedaan. Terug
op de camping douchen en vrije tijd. Samen met Jesse die
geplet werd, Klaas, Hester, de meesters en de juf voetbal
gekeken en het Wilhelmus gezongen. Toen gingen we slapen.
Donderdag 9 juni: om 07:30 uit bed geroepen door de
meester. Ontbijten, opfrissen en wat vrije tijd. Tijdens het
ontbijt op de wipwap met Hester, dat ging maar net goed.
Daarna werden we opgehaald voor de dienst van Thea. Het
was een heftige en verdrietige dienst. Maud en ik gingen na
de dienst zwemmen dat was goed voor de afleiding. Dat was
uiteindelijk ook heel gezellig. Toen we terug waren bij de
camping hadden we weer vrije tijd. We hebben op het gras
gezeten en gekletst met elkaar. Toen gingen we bbq'en.
Daarna nog een spel op de camping en een quiz. Nog een
broodje knakworst en naar bed.

Op dit moment hebben we het binnen
onze lessen van AVO en CVO over het
thema “vreemdeling” (week 25-26).
Niemand wordt als vreemdeling geboren.
Vreemdelingschap is geen eigenaarschap
die in je DNA zit. Vreemdeling word je
als je terechtkomt in een onbekende
omgeving, met een taal die je niet spreekt en gewoontes
die je niet kent.
Tijdens de AVO lessen verkennen de kinderen wat het kan
betekenen om je vreemdeling te voelen. Ze ontdekken hoe
de vreemdeling én degene die de vreemdeling ontvangt
naar antwoorden zoeken op de vraag: Hoe ontmoeten we
elkaar in onze verscheidenheid en kunnen we toch onszelf
blijven?
De Bijbelverhalen in dit thema, die de leerlingen tijdens
de CVO lessen te horen krijgen, gaan over de joodse jongen Daniël en zijn vrienden. Ze worden weggehaald uit
Jeruzalem en proberen zich staande te houden in Babel,
een hele nieuwe, vreemde omgeving waarin ze andere namen krijgen, ander voedsel moeten eten en een andere
God moeten vereren.

Vrijdag 10 juni: 's ochtends werden we wakker gemaakt
door de meester. Toen ging ik mezelf opfrissen met Hester
en kletsen met oude vrouwtjes. Toen ontbijten en daarna
tandenpoetsen. Daarna moesten we onze tassen inpakken en
hadden we nog wat vrije tijd. Om 09:00 zaten we op de fiets
richting de Heerenhoeve. Daar zat ik in een groepje met
Maud, Daphne, Hester, Sil en Arnold en als begeleider juf
Natascha. Allemaal spelletjes hebben we gedaan over koeien. En met koeien geknuffeld. Daarna nog een lekker ijsje
gegeten. Na het ijsje hadden we nog 1 tussenstop daar hadden Hester en ik een bestie date. Daarna gingen we naar
huis. Toen ik terug thuis was, was ik kapot!
Lieke
Jonkheijm,
groep 8
Aan het einde van deze AVO-CVO lessen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas en vertellen aan elkaar
wat ze geleerd hebben.
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Agenda

Jarig!

21 juni:
Afname MQ-scan groep 3 t/m 8
Vervolg afname cito-E

Kaey (gr 1-2a) wordt 26 juni 5 jaar!

24 juni:
Extra vrije dag voor alle leerlingen!

Daneyal (gr 1-2b) wordt 1 juli 7 jaar!
Joya (gr 1-2b) wordt 5 juli 6 jaar!
Guus (gr 3) wordt 6 juli 7 jaar!

28 juni:
Tennisclinic
Voorstelling cultuurmenu groep 5-6 Scheldetheater
MR vergadering

Mila (gr 4) wordt 1 juli 8 jaar!
Yenthe (gr 4) wordt 4 juli 8 jaar!
Luca (gr 4) wordt 9 juli 8 jaar!

29 juni:
Inloopmorgen ouders

Esmee (gr 6) wordt 29 juni 10 jaar!
Dana (gr 6) wordt 4 juli 10 jaar!

1 juli:

Inloopmorgen ouders

Matthias (gr 7) wordt 21 juni 11 jaar!
Ramona (gr 7) wordt 25 juni 11 jaar!
Mohnish (gr 7) wordt 6 juli 11 jaar!

Voorlezen groep 1-2 Juf Jessica (van de bieb)

Manon (gr 8) wordt 23 juni 12 jaar!

Activiteit Braakman groep 8

Alvast gefeliciteerd allemaal!

Studiedag team De Driesprong
Alle leerlingen zijn vrij!

Lezen is leuk!

4 juli:
5 juli:
6 juli:

11-15 juli:
Rapportgesprekken
12 juli:

Activiteit Braakman groep 7

Inloopmorgen ouders
Op woensdag 29 juni of vrijdag 1 juli nodigen we u van harte
uit om uw kind ’s morgens zelf de klas in te brengen!
Kunt u eens kijken waar de kinderen mee bezig zijn op dit
moment ...

Schoolfotograaf
Binnenkort zullen in alle groepen de inlogkaarten van de
schoolfotograaf uitgedeeld worden. Deze kaarten geven
ouders toegang tot de website met de schoolfoto’s van uw
eigen kind(eren). Op deze site kunt u individuele foto’s/,
broertjes– en zusjesfoto’s en groepsfoto’s bekijken en
(eventueel) bestellen.

Vrijwilligers meesters– en juffendag
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al druk bezig met de
voorbereidingen van de meesters– en juffendag die op donderdag 21 juli op de planning staat (onze laatste schooldag).
Als u het leuk vindt deze dag een groepje kinderen te begeleiden, kunt u zich aanmelden via y.dhont@probaz.nl
Alvast dank hiervoor!

Gabriël (gr 5) wordt 24 juni 9 jaar!

In deze rubriek willen we vanuit de lees coördinatoren van
onze school een aantal aanbevelingen doen van leuke leesboeken per leeftijdscategorie.
Sam baalt, de allerleukste meester die hij
ooit heeft gehad gaat weg. En de school
kan niet zomaar een nieuwe vinden. Als er
niet snel een oplossing komt, worden de
kinderen uit zijn klas over verschillende
klassen verdeeld. Dat laat Sam niet gebeuren. Samen met zijn vrienden bedenkt hij
een plan.
Een meesterplan!
Paul de Pauw is enorm trots op zijn blauwe
veren. Elke morgen voor dag en dauw klautert hij op de heg voor een applaus. Maar
op een dag gebeurt er iets … Een flits, een
knal en Paul galmt: AU! Hij wordt gewekt
door een astronaut met een hoofd als een
kauwgombal. Algauw volgt er een avontuur
dat Paul nauwelijks kan bevatten.
De ou en de au. Welke gebruik je ook alweer? Na het lezen
van dit boek weet je voortaan automatisch wanneer je de
‘au’ moet gebruiken. Een boek vol au-woorden.
Heb je weleens gehoord van het feest
Andersom? Nu vieren we het niet meer,
maar vroeger wel. Op het feest Andersom
gingen de kinderen naar het werk en moesten de grote mensen naar school. De kinderen werden voor een dag meester of
juf, nieuwslezer. Dokter, politieagent of
ze gingen bij de brandweer werken. Jammer dat die dag niet meer bestaat ...
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Formatie schooljaar 2022-2023

Meester Walter en juf Judith vertrekken

De bezetting van de groepen ziet er de volgend schooljaar
als volgt uit:

Meester Walter en juf Judith nemen dit schooljaar afscheid en zijn vanaf volgend schooljaar werkzaam op een
andere basisschool.
Meester Walter zal in Sas van Gent gaan werken op De
statie en juf Judith in Oostburg op de St. Bavo.

Groep 1-2a

Juf Veerle en juf Laura

Groep 1-2b

Juf Ada en juf Veerle/ Miriam

Groep 3

Juf Esther A. en juf Corrie

Groep 4

Juf Renske en juf Zépherine

Groep 5

Juf Tanja

Groep 6

Juf Annelies en juf Zépherine

Groep 7

Juf Esther v d S. en juf Yanaika

Groep 8

Meester Dennis

We wensen ze beiden heel veel succes en danken ze voor
hun enthousiasme en inzet bij ons op school!

Verkiezingen leden identiteitscommissie!
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor nieuwe
leden in onze identiteitscommissie.
We hebben 1 reactie ontvangen van een CVO ouder. Dat
betekent dat er voor de CVO-oudergeleding verkiezingen
zullen zijn en de samenstelling van de huidige AVOoudergeleding niet gewijzigd zal worden.
U ontvangt in de loop van volgende week een brief met
daarin de namen van de twee CVO ouders (de nieuwe ouder
en de al zittende en herkiesbare ouder) waaruit gekozen
zal moeten worden.

Juf Natascha verzorgt ook volgend schooljaar op dinsdag
onze gymlessen in groep 3 t/m 8 en zal ook op een aantal
donderdagen nog werkzaam zijn binnen onze school voor de
MRT en kleutergym.
Juf Carola zal 4 ochtenden groepsondersteuning geven in
verschillende klassen. Juf Corrie zal nog 1 dag groepsondersteuning geven in de verschillende klassen.
Aangezien het steeds een stukje beter gaat met de gezondheid van juf Margot, zal ze weer vaker op school te zien zijn
om te werken met groepjes kinderen.
Juf Miriam zal 3 dagen als IB-er haar taken doen.
Aangezien onze nieuwe directrice, Cynthia de Kock, tot en
met januari afwezig zal zijn door zwangerschapsverlof, zal
meester Piet de vervanging op zich nemen. Hij zal in die periode 3 dagen werkzaam blijven op De Driesprong.
Een overzicht van de exacte werkdagen van de leerkrachten
krijgt u later nog.
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