
 

 

Beste ouder/verzorger, 
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en wat nog komt. 
 
Ouder-kindgesprekken en portfolio’s 
 
Op vrijdag 25 maart gaan de portfolio’s mee naar huis. De ouder-kindgesprekken vinden de week 
erop plaats van 28 maart tot 1 april. Dit is een week later dan in de jaarkalender staat. Reden 
hiervoor is de grote uitval van kinderen en collega’s door corona. Hierdoor hebben we de Cito-
toetsen en kindgesprekken niet op tijd rond gekregen. De uitnodiging en inschrijving voor de 
gesprekken komen begin volgende week in Parro.  
 
Portfolio 
Het portfolio bestaat uit 4 onderdelen. Hieronder lichten wij deze nog even kort toe: 
Dit ben ik: Aan de start van het schooljaar vullen kinderen deze kaart in. Zo kunnen we elkaar leren 
kennen. 
Dit wil ik: De ‘Kijk op mezelf’ kaart wordt ingevuld tijdens het kindgesprek. Aan de hand hiervan stelt 
een kind een doel. Het doel wordt ook geëvalueerd. De doelen zijn gebaseerd op de Breinkrachten. 
Dit vind ik: Hier stopt het kind werk in waar hij/zij trots op is. 
Dit kan ik: Hier is het rapport en de grafieken van de Cito-toetsen terug te vinden. In groep 1-2 
bestaat het rapport uit de Kijk!registratie. 
 
Gesprek  
Tijdens het ouder-kindgesprek neemt u het portfolio mee. Deze is leidraad voor het gesprek. Vanaf 
groep 3 is het gewenst dat de kinderen er bij zijn. Tijdens het gesprek licht de leerkracht de 
resultaten in het portfolio toe en de algehele ontwikkeling van uw kind. Uiteraard is er alle ruimte 
voor vragen van uw kant. 
 
Nieuwe leerlingen 
 
Er zijn weer nieuwe leerlingen verwelkomt op De Meidoorn. Roos Vos en Alexander Goedegebuure 
zijn gestart in groep 3. We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op onze school! 
 
Thematisch werken 
 
We werken nu aan het thema ‘Lucht: Weer en klimaat’. De weergoden hebben 
goed geholpen tot nu toe: hagel, storm, regen, zon… alles hebben we gehad.  
Er wordt geleerd over seizoenen, tijdsverschil, soorten klimaten, meetinstrumenten 
en nog veel meer. Er is binnen het thema geknutseld, bij taal zijn er teksten rondom 
het thema geschreven en er wordt gewerkt aan woordenschatuitbreiding. Bij de 
lessen muziek en Engels werd het thema ook ingezet. Alle groepen hebben ook de 
vogels nog geholpen door lekkere hapjes en schuilplaatsen te maken.  
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Inmiddels begint er rondom de school langzaam al weer het één en ander te groeien en bloeien. En 
dat is maar goed ook, want ons volgende thema is: Aarde ‘Groeien en bloeien’. Hierin is ook 
aandacht voor relaties en seksualiteit. In alle groepen zal rondom het onderdeel ‘Lentekriebels’ 
aandacht zijn hiervoor. Omdat dit onderwerp voor ouders soms nog lastig kan zijn, zullen 
leerkrachten u informeren wanneer hier specifiek aan gewerkt wordt. Zo weet u dat uw kind thuis 
misschien met vragen/opmerkingen komt, of is het voor u juist een mooi aanknopingspunt om het 
gesprek met uw kind aan te gaan. 
 
Activiteiten van de afgelopen weken: 
Muziekvoorstelling 
Op 22 februari is groep 3-8 met de Cultuurbus naar De Mythe gegaan. Ze hebben daar naar een 
voorstelling van het Zeeuws Orkest gekeken en geleerd over muziekinstrumenten. Voor veel 
kinderen de eerste keer in een theater en het zien en horen van een orkest. Leuk en leerzaam dus!  
 
Carnavalslunch 
Wat was het fijn dat alle maatregelen de deur uit waren en we eindelijk weer eens 
met alle groepen samen konden feesten! Door de regen werd het een gezellige 
indoor picknick. Een lekkere lunch met broodjes knakworst of ander beleg, fruit én 
een kaasstengel gemaakt door de leerlingenraad. Daarna was het tijd voor het 
showen van alle outfits op de catwalk. Iedereen zat al goed in zijn rol. Hierna werd 
er flink gedanst en gehost. Het was een geslaagd feestje! 
 
Wethouder Van der Plasse op bezoek 
Op 7 maart was het Internationale Vrouwendag. We kregen de vraag of 
wethouder Van der Plasse hier iets over mocht komen vertellen in de bovenbouw. 
Daarna hebben de meiden van de bovenbouw en de wethouder als symbool een 
boom geplant op het Dorpsplein. De jongens hebben ook de handen uit de 
mouwen gestoken met het planten van nog twee andere bomen. 
 
Activiteiten die op de agenda staan: 
NL-Doet 
Op zaterdag 12 maart gaan we de schoolomgeving weer aanpakken. Zoals ieder jaar doen we dit 
samen met leerkrachten, ouders en ieder andere die wil helpen. Het voltallige College van 
Gedeputeerde Staten heeft zich ook als vrijwilliger aangemeld, dus wie weet komen we nog wel in de 
krant! Ook wanneer u maar een uurtje tijd heeft, bent u van harte welkom. Vele handen maken licht 
werk en daarnaast zorgt het ook voor een hoop gezelligheid en verbinding. Kinderen zijn welkom en 
kunnen meehelpen of lekker spelen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Om de benodigdheden 
goed in te schatten, is het fijn als u uw deelname of afwezigheid doorgeeft via Parro. 
 
Studiedag  
Zoals aangegeven is het op 16 maart studiedag. Voor alle kinderen is dit een vrije dag. Ze kunnen ook 
deelnemen aan de Talentdag die georganiseerd wordt op Omnisschool De Reiger in Heinkenszand of 
Omnisschool De Linden in ’s-Gravenpolder. Hierover bent u via Parro en mail geïnformeerd.  



 

 

 
Nederland Schoon 
Op zaterdag 19 maart is het landelijke ‘Opschoondag’. Wij gaan op 17 maart in het kader hiervan  
’s middags op pad met alle kinderen om zwerfafval in het dorp op te ruimen. Kinderen die 
werkhandschoenen hebben, mogen deze hiervoor meenemen.  
 
Online ouderavond over leesplezier bij kinderen  
Op 4 april is er een online ouderavond rondom leesplezier van 19.30 uur tot 21.00 uur. Deze wordt 
gegeven door onze leesconsulente Rosanne Venema. De avond richt zich op het vergroten van 
leesplezier bij kinderen met leesproblemen én moeilijk te motiveren kinderen. Deze ouderavond is 
tot stand gekomen vanuit een subsidie vanuit de Koninklijke bibliotheek. Vanuit deze subsidie 
worden ook materialen aangeschaft voor school speciaal gericht op kinderen met leesproblemen. 
 
Tijdens de ouderavond komen diverse soorten materialen aan bod. Er wordt gekeken naar fysieke 
boeken die aantrekkelijk zijn voor kinderen met leesproblemen en naar de verschillende 
mogelijkheden van online lezen en luisterlezen. U krijgt een hoop inspiratie dus! Opgeven voor de 
avond kan via r.venema@bibliotheekoosterschelde.nl  
 
Eindtoets IEP groep 8 
Op 20 en 21 april maakt groep 8 de eindtoets IEP. Deze toets laat zien welk niveau de kinderen 
beheersen aan het eind van hun basisschooltijd. De uitkomst van deze toetsen gebruikt de inspectie 
om te monitoren of de kwaliteit van onderwijs op scholen over een langere periode gezien in orde is. 
De toets neemt twee ochtenden in beslag en moet uiteraard in alle rust gemaakt kunnen worden. 
Deze ochtenden zal groep 8 daarom met de meester in een aparte ruimte zitten en krijgt groep 6-7 
les van juf Noëlle. 
 
Data komende periode op een rij (zie ook Parro agenda) 

 

zaterdag 12 maart NL-Doet 

woensdag 16 maart Studiedag (vrijblijvend deelname aan talentdag) 

donderdag 17 maart ’s Middags zwerfafval opruimen 

vrijdag 25 maart Portfolio mee naar huis     

maandag 28 maart- vrijdag 1 april Ouder-kindgesprekken 

maandag 4 april Start van de Water-Drink-Weken (verdere informatie volgt t.z.t.) 

maandag 4 april Online ouderavond leesplezier 

vrijdag 15 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

maandag 18 april 2e Paasdag, kinderen vrij 

woensdag 20 – donderdag 21 april Groep 8 eindtoets IEP (’s ochtends) 

vrijdag 22 april Koningsspelen 

maandag 25 april- vrijdag 6 mei  meivakantie 


