
 

 

Beste ouder, verzorger, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. 

 
Buitenlesdag 
Jantje Beton en IVN Natuureducatie organiseren sinds 2016 de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag om 
aandacht te vragen voor het gebruik van het schoolplein (en de omgeving) als lesplek. Dat is niet 
alleen heel leuk, het is ook gezond en goed voor de ontwikkeling van de leerlingen. 5 April vond de 
Nationale buitenlesdag plaats. Naast onze normale lessen en activiteiten die we regelmatig buiten 
doen, was er nu extra aandacht voor deze lessen. De kinderen hebben ondanks het weer 
bijvoorbeeld een aantal rekenlessen buiten gedaan. 
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Borsele drinkt water 
In de week van 4 april stond de gemeente Borsele in het teken van water: Borsele drinkt water. Ook 
het kindcentrum heeft deze week meegedaan, daarnaast hebben de groepen 7 en 8 een gastles 
gehad van de JOGG-regisseur Marianne de Kok over het belang van water drinken. 

       
 
 

 

Uitprobeerweek Nieuw Nederlands Junior en Estafette 

De komende tijd zijn we voor de school op zoek naar een nieuwe methode voor technisch, 

begrijpend en studerend lezen. Omdat er meerdere methodes zijn is een selectie gemaakt wat 

passend kan zijn voor onze school. In de klassen zijn de kinderen en de leerkrachten een 

uitprobeerweek gestart met de methode Nieuw Nederlands Junior. Dit is een methode die aansluit 

op de methode Nieuw Nederlands in het voortgezet onderwijs. Afgelopen november hebben we 

hetzelfde gedaan met de methode Estafette welke past bij onze huidige methodes Schatkist en Veilig 

leren lezen. Door samen met de kinderen deze methodes te proberen zien we wat passend is voor de 

kinderen en wat ze interessant vinden. Dit nemen we mee in de evaluatie om tot een juiste keuze te 

kunnen komen. We hopen u snel meer te kunnen vertellen over de gekozen nieuwe methode.  

 
  



 

 

Pasen 

14 April vond de paasviering binnen het kindcentrum plaats. De kinderen hebben vele spelletjes 

gedaan, konden pannenkoekjes bakken en hebben genoten van een heerlijke lunch.  

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nieuws uit groep 3 

Wist u … 

…dat het heel gezellig is in groep 3. 
…dat we dit jaar al heel veel geleerd hebben. 
…dat we al een paar keer in de binnentuin gewerkt hebben, lekker in de buitenlucht. 
…dat we al heel goed kunnen lezen. 
…dat we af en toe op de koningsstoel elkaar voorlezen.  
…dat we al zelf een stroomcircuit kunnen maken. 
…dat we geleerd hebben wat een boom nodig heeft om te groeien. 
…dat we elke ochtend van letter naar letter de klas binnen springen. 
…dat we in de binnentuin groentetuintjes hebben aangelegd. 
…dat we nu aan het voorzaaien zijn in de klas. 
…dat we regelmatig een meditatie doen om ons beter te kunnen concentreren. 
…dat het gewoon superleuk is in groep 3. 
 

Schoolfruit 

Volgende week zal de laatste levering plaatsvinden vanuit de EU-subsidie Schoolfruit. We hopen dat 

iedereen weer genoten heeft van deze mogelijkheid op onze drie fruitdagen.  

We willen deze dagen doorzetten. Het is de bedoeling dat de kinderen op woensdag, donderdag en 

vrijdag fruit of groente meenemen om tijdens de pauze te eten.  

Binnenkort is het mogelijk om voor een volgende periode aan te melden en dit willen we zeker weer 

proberen. Zodra hier meer over bekend is, hoort u dat van ons. 

 

BSO en Peuters 

- De bouw van de slaapkamer is afgerond en sinds korte tijd kunnen de peuters in alle rust slapen. 

We merken dat het voor de kinderen erg prettig is om in een aparte ruimte, in het donker tot rust te 

kunnen komen.  

- In het lokaal van de BSO is de gemeente druk bezig geweest met de bouw van een extra berging, nu 

de werkzaamheden bijna zijn afgerond, wordt het lokaal opnieuw ingericht en kunnen we daar weer 

gebruik van maken.  

- De peuter-kleuteractiviteiten zijn weer van start gegaan en wat zijn we daar allemaal blij mee. De 

kinderen kunnen weer lekker samen (buiten) spelen en leren van en met elkaar. Het is mooi om te 

zien dat de oudere peuters zich steeds meer mengen met de kleuters en zo al in kleine stapjes zich 

voorbereiden op de komst naar groep 1.  

 



 

 

Schoolvoetbal 

Afgelopen week hebben een aantal teams onze school vertegenwoordigd bij het 

schoolvoetbaltoernooi in Heinkenszand. Vanuit groep 5-6 behaalde team 2 een mooie 3e plaats in de 

poule en team 1 werd 1e in de poule en gaat door naar de finale en zij hebben de derde plaats 

verdiend met hun prestatie. 

Super gedaan meiden en jongens! 

    

 

 

  
  



 

 

 
Kalender 

15 april Goede Vrijdag – kinderen vrij 

18 april Tweede Paasdag – kinderen vrij 

20 april – 21 
april 

IEP – Eindtoets groep 8 

22 april Koningspelen 

25 april Start Meivakantie 

9 mei Start School 

 
 
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!  
 

 

Koningsdag 2022 

In de bijlage vindt u 2 brieven namens de commissie Koningsdag. Hierin leest u welke activiteiten er 

tijdens de Koningsdag plaatsvinden in de Stenge. 

  



 

 

 

Het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd vindt plaats in 
september/oktober 2022  

  

Het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd wordt verplaatst van maart 

2022 naar zaterdag 24 september en zaterdag 8 oktober 2022. 

  

Ben je jonger dan 20 (als peildatum geldt nog steeds 19 maart 2022) en 
speel je een klassiek muziekinstrument of zing je klassieke werken? Wil 
je ervaring opdoen met het deelnemen aan een concours en het 
optreden op een muziekpodium? En wil je een mooie geldprijs winnen? 
Meld je dan aan voor het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd 
(voorheen het Eastman Muziekconcours).   

  

Het concours wordt in het najaar van 2022 voor de 15e keer 
georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws 
Orkest.  

  

De voorrondes zijn op 24 september 2022 in de Muziekschool Zeeland in 
Middelburg. Een deskundige jury, bestaande uit bekende mensen uit de 
klassieke wereld, kijkt welke deelnemers door kunnen naar de finale. 
Deze wordt twee weken later (8 oktober) gehouden in de Zeeuwse 
Concertzaal. 

  

Inschrijven kan tot en met 15 juli 2022. Voor de organisatie is het prettig als 

deelnemers zich al vroeg inschrijven.   

  

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Mail dan 
naar: vriendenhzo@outlook.com  

Zie ook: www.zeeuwsorkest.nl/vrienden  
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