
 

 

Beste ouder, verzorger, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december. We gaan alweer de laatste 
maand van het jaar in en wat hebben we weer veel gedaan en geleerd. Deze 

laatste weken staat nog in het teken van Sinterklaas en Kerstmis. Veel 
leesplezier. 

 
 

Schoolfruit 
 
Vanaf 15 november zijn we gestart met schoolfruit. We hebben al een aantal verschillende dingen 
mogen proeven. Op school stimuleren we dit; gezonde lunch en bijvoorbeeld water drinken.  
Tijdens verjaardagen mag op school worden getrakteerd; we willen u vragen om de traktaties zo 
gezond mogelijk te houden – versierde mandarijnen bijvoorbeeld. 

 
 
Leerlingenraad 

 
De leerlingenraad heeft hun brievenbus 
gemaakt en gepresenteerd aan de 
groepen 5-8. Kinderen mogen hierin 
allerlei ideeën kwijt en vertellen waar ze 
tegen aan lopen. De leerlingenraad 
probeert hier dan een oplossing voor te 
vinden.  
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Op school hebben we een bak met gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn, dan kan het zijn 
dat het hierin gelegd is. Op dit moment is deze leeg, eens in de zoveel tijd maken we ook even een 
foto voor u, zodat u kan zien wat er in zit en het eventueel op kan halen. 
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Schaken 
 
Elke donderdag komt juf Hanita met de kinderen van de bovenbouw schaken. Kinderen oefenen op 
hun eigen niveau en leren allerlei vaardigheden. Een schaker staat continu voor een uitdaging. Het is 
z’n doel om zijn positie vanuit meerdere perspectieven te bekijken, stappen vooruit te denken en het 
einde van het spel te visualiseren. Vervolgens moet dat stappenplan omgezet worden in concrete 
acties en zullen de gekozen stappen bepalen of er een overwinning komt of niet. Helaas is het door 
de maatregelen even op pauze gezet. 
 

 
 

Talent voor de Toekomst 

Helaas is er besloten om tot aan de voorjaarsvakantie geen Talent voor de Toekomst aan te bieden 
op de scholen. Helaas laat de situatie rondom het Corona virus het niet toe om dit na de 
kerstvakantie weer op te pakken. We houden u op de hoogte. 
 

Nieuws uit groep 6/7a 
 

Schaken op school:  Schaken is een denksport Je kan er rustig bij zitten vind ik. 
Je kan ook elke donderdag op onze school komen schaken. Het is van 14.00 tot 
15.00 uur. Je kan komen proefdraaien. Je kan naar de schaakclub in Goes. Soms 
op vrijdag zijn er schaakwedstrijden bij de schaakclub. Hopelijk kom je ook ? 
Yassin en Kosar 

Helaas is het schaken op donderdag momenteel  
even niet mogelijk. We hopen snel weer op te mogen starten !                                                          

meester Lex 
 

Hoi ik ben Kaylee. Ik wou even wat aan jullie vertellen. Een gewone schooldag is het 
bijna nooit hier bij meester Lex. Het is altijd leuk en gezellig in de klas. En we hebben 
ook een stage juf, ze heet Lieke. Als het pauze is is het altijd heel gezellig. We kletsen 
en we lachen. Wij hebben ook ballen gekregen van de meester; de meeste ballen 
komen op het dak (meestal per ongeluk, maar niet altijd) Op vrijdag hebben we juf 
Christel. Ze is heel aardig.                                                           Kaylee 



 

 

 

 

Sinterklaas Kapoentje 

Vult heel graag ieders schoentje 

Dat weten de kinderen maar al te goed 

Alleen niet waar en wanneer hij dat doet 

We kunnen de schoen niet op school laten 

staan 

En op een sok door de regen naar huis toe 

gaan 

Maar met deze leerlingen speel je niet snel een spelletje 

Want zij ontwierpen gewoon een extra modelletje ! 

                                                                           

Nou lieve sint, 

Ze zijn klaar, met veters 

in krullen 

Komt u snel langs om ze 

lekker te vullen ? 

 

 

 

Kalender 

22 december Kerstviering 

24 december Start Kerstvakantie 

 
 
Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wil of iets wil vragen; bellen, mailen of 
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!  
 



 

 

Nieuws uit de GVO les 
 
Marcherend met onze zelfgemaakte toeters liep groep 3 t/m 6 door de klas. Zo eindigde onze 
lessenserie over de reis naar het beloofde land. We veroverden onze stad en de poppetjes, die er 
elke les bij waren, waren eindelijk thuis. Thema’s die aan bod zijn geweest zijn: regels & afspraken – 
vertrouwen – afscheid nemen & dood gaan – beloofd is beloofd – spionnen – dromen van een 
beloofde wereld. 

Nu zullen we aan Advent starten. Iedereen heeft de advent kalenders al in de winkel zien liggen. 
Maar waar komt dat gebruik vandaan? We gebruiken 3 soorten kalenders: een kleurplaat voor thuis, 
doosjes om open te maken en 4 kaarsen. Ook maakt groep 3 t/m 6 een setje poppetjes, waarmee ze 
thuis kunnen spelen. Groep 7/8 werkt aan een toneelstuk. Neem een kijkje op mijn prikbord, dan ziet 
u wat ik bedoel! [padlet.com/juftina]padlet.com/juftina 

Hartelijke groet, 

Juf Tina 
 
 
Bons 

Gezien de huidige coronamaatregelen hebben wij als gemeente helaas moeten besluiten alle BONS 
activiteiten vanaf a.s. maandag 6 december tot de kerstvakantie te annuleren. Vanuit het kabinet 
wordt geadviseerd dat er zo min mogelijk contact tussen klassen mag zijn. Aan BONS-activiteiten 
doen verschillende leeftijdsgroepen/klassen mee, dus het is niet mogelijk om hieraan te voldoen.  

Begin januari bekijken we de (corona)situatie opnieuw. Ik zal jullie dan verder informeren over hoe 
de komende periode wat betreft BONS eruit gaat zien.  

Wij vinden het erg jammer dat we dit besluit moeten nemen, met name voor de kinderen zelf. Wij 
horen voornamelijk positieve reacties van de begeleiders over hoeveel plezier de kinderen hebben 
tijdens de activiteiten. We hopen dat we de BONS-activiteiten volgend jaar weer kunnen oppakken. 
Met vriendelijke groet, 
Kevin Dooge 
Brede school coördinator 

  



 

 

 

Samenwerking met de GGD en jeugdondersteuners in de basisschool 
 

Maak kennis met de GGD en jeugdondersteuners op school! 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Misschien kent u ons al, maar wij stellen ons graag aan u voor: wij zijn Marina Vreeke, Jantine 

Jumelet (beiden jeugdondersteuners), Gerda de Lange, Jolanda Goeree, Dieneke van Kessel, Albie 

de Wilde en Olga Bloembergen (allen jeugdverpleegkundigen). Vanuit de GGD en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Borsele zijn wij betrokken bij de basisscholen. Aan elke 

basisschool in Borsele zijn een jeugdondersteuner en een jeugdverpleegkundige gekoppeld.  

 

Wat houdt ons werk op de basisscholen in? Zowel ouders als begeleiders en leerkrachten op de 

basisschool kunnen bij ons terecht voor onder andere: 

- Laagdrempelig advies bij opvoed-/gezinsvragen 

- Vragen over (mogelijke) jeugdhulpverlening 

- Ondersteuning bij zorgen over uw kind of gezin 

 

We zijn hiervoor beschikbaar voor iedere ouder/verzorger in de gemeente Borsele. Wanneer 

mensen contact met ons opnemen, kunnen we: 

- Gelijk advies of antwoord geven op vragen die er spelen, of;  

- een afspraak maken, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, om samen verder in 

gesprek te gaan.  

Binnen het team van CJG werken we met verschillende disciplines samen. Afhankelijk van de vraag 

kunnen wij deze daarom ook voorleggen aan bijvoorbeeld de jeugdarts of een psycholoog. Wilt u 

meer weten over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op 

onze website www.cjgborsele.nl.  Schroom ook vooral niet contact met ons op te nemen. Wij staan 

voor jullie klaar! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marina Vreeke, Jantine Jumelet, Gerda de Lange, Jolanda Goeree, Dieneke van Kessel, Albie de 

Wilde en Olga Bloembergen 

 

 

http://www.cjgborsele.nl/

