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Agenda 
 

 
10 okt 

 
Boekenmarkt  
 

 
14-18 okt 

 
Herfstvakantie 
 

 
11 nov 

 
Studiedag team, kinderen zijn 
vrij 
 

 
11-22 nov 

 
Oudergesprekken  
en ouder-kind-gesprekken 
 

 
14 nov 

 
Culturele lunch 
 

 
19 dec 

 
Kerstviering 
 

 
20 dec 

 
Eerste dag van de 
kerstvakantie 
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Beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn het schooljaar goed gestart. Er waren wat verrassingen voor de kinderen, zoals de 
nieuwe inrichting van de hal en het speelleerplein bij de kleuters. Het zag er allemaal nieuw 
en fris uit en het kostte helemaal geen moeite om eraan te wennen. Vanaf het begin voelde 
het goed om binnen te stappen en te zien hoe gezellig de school is geworden.  
De kinderen voelen zich er prettig, ze staan graag te werken bij de statafels in de hal, of 
liggen te lezen in de leeshoek met de grote kussens. Het maakt het werk voor iedereen 
plezieriger. 
We hebben ook verschillende nieuwe kinderen welkom kunnen heten in onze school en de 
nieuwe teamleden hebben hun draai ook al gevonden. Kortom we zijn weer helemaal in ons 
element. 
 
Deze week krijgen we nog een nieuwe levering met meubels en materialen, daarmee 
schieten we al behoorlijk op met het uitvoeren van alle plannen.  Dan hebben we nog even 
tijd nodig om alle puntjes op de “ i “ te zetten en ziet onze school er weer top uit! 

 
Boekenweek 

Woensdagmorgen hebben we op het plein de opening van de Boekenweek gevierd. Het 
thema dit jaar is “Op reis”, en om te laten zien waar je allemaal mee op reis kunt, waren er 
verschillende voertuigen op het schoolplein geparkeerd. De pappa van Jesse was er met 
een heuse tractor en de oudoom van Senna en Luca was er met een oude legerjeep. Verder 
stonden er een mooie cabriolet en een caravan op het plein. 
In die caravan lag juf Melanie te slapen en die moest door de kinderen wakker gemaakt 
worden, dat is prima gelukt en tot onze verrassing had zij voor elke groep een cadeautje bij 
zich. In de pakketjes zaten nieuwe boeken om te lezen in de groep. 
 
De afsluiting van de Boekenweek is op donderdag 10 oktober. 
Op de kalender staat vrijdag 11 oktober, maar we moeten de afsluiting een dag naar voren 
verplaatsen omdat er vanaf vrijdag gewerkt wordt in de school. Alle vloeren van de lokalen 
en de hallen krijgen een grote beurt, ze worden geboend en in de was gezet. 
Bij de afsluiting op die donderdag wordt er een boekenmarkt georganiseerd , daar kunt u 
voor een kleinigheid verschillende boeken kopen. 
We hebben ook nog wat materialen die we op school niet meer kunnen gebruiken, 
deze bieden we ook te koop aan.  
U bent van harte welkom op donderdagmiddag van15.15 uur tot 16.00 uur, misschien zit 
er iets van uw gading bij. 

 
Oudercontact en spreekavonden 
Een paar weken geleden hebben we onze kennismakingsavond gehouden. Het was fijn om 
zoveel ouders te ontmoeten en te kunnen laten zien wat we dit jaar in de verschillende 
groepen allemaal gaan doen. 
Voor alle kinderen is het fijn dat er goed contact is tussen u als ouders en de school. U kunt 
gerichter vragen naar wat uw kind heeft geleerd en hoe het op school is geweest, omdat u er 
een beeld bij heeft.  
In de kleutergroepen worden daarom alle ouders uitgenodigd om een ochtend mee te lopen 
en te zien hoe de lessen verlopen en hoe hun eigen kind hieraan meedoet. 
Voor de groepen 3-8  worden de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 
Dat zal gebeuren in de periode van 11 tot en met 22 november. 
In groep 3 en 4 krijgen de ouders na de herfstvakantie hiervoor een uitnodiging. 
In de bovenbouw willen we deze gesprekken op een iets andere manier gaan voeren en 
willen we de leerlingen er zelf erbij betrekken. 
In de groepen 5 tot en met 8  krijgen alle leerlingen een uitnodiging om samen met hun 
ouder(s) een gesprek te voeren met de eigen leerkracht. 
Het doel van het gesprek is dat de leerkracht de leerling nog beter leert kennen, zodat hij/zij 
ervoor kan zorgen dat de leerling zo goed mogelijk in zijn of haar vel zit en zich zo goed 
mogelijk kan ontwikkelen. 
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Daarbij kunnen vragen aan de orde komen zoals: 
 
Welke vakken vind je leuk?  
Waar ben je goed in op school? 
 
Wat vind je moeilijk op school?  
Wat doe je als je iets moeilijk vindt? 
Hoe lukt het jou om dingen goed te onthouden?  
Wat heb je nodig in de klas om goed te kunnen leren / werken?  
 
Welke dingen doe je graag alleen en welke dingen doe je graag samen? 
Wat zou je graag veranderen op school?  
Heb je een tip voor de juf of meester? 
 
De gesprekken gaan nog niet zozeer over de resultaten van de leerlingen, de gesprekken 
daarover volgen in februari als de halfjaarlijkse toetsen zijn gemaakt.  
 
Voor het leren van de leerlingen is het belangrijk dat ouders, leerling en de leerkracht over 
dezelfde informatie beschikken en deze met elkaar delen. Leerlingen kennen zichzelf vaak 
goed en kunnen als geen ander aangeven wat er werkt bij hem of haar en wat niet. 
We hopen met de kennis die we in de gesprekken opdoen, ons onderwijs nog beter af te 
kunnen stemmen op de kinderen. 

 
Schoolfruit 
We hebben ons opgegeven om mee te doen aan het project “Schoolfruit” en het is super dat 
we daarvoor zijn ingeloot! 
In november zal het project starten en het duurt tot en met de maand april. 
In deze maanden krijgen we wekelijks een hoeveelheid fruit op school bezorgd. Alle kinderen 
krijgen daar een portie van om te proeven en te genieten van een gezond tussendoortje. 
Uit ervaring weten we dat de porties verschillen in grootte en dat het vaak niet voldoende is 
om de pauzehap te vervangen. We willen u vragen om gewoon het fruit voor de 
ochtendpauze mee te blijven geven, de kinderen krijgen dan wat extra. 
 

Staking woe 6 nov.  
In de landelijke pers is er al aangekondigd dat er weer een lerarenstaking zal zijn op 6 
november. De onderwijsbonden vragen de regering  nog steeds om meer te investeren in het 
onderwijs. Naar verwachting zal het merendeel van het team aan deze staking deelnemen. 
Houdt u er vast rekening mee dat de school op die dag gesloten zal zijn. Na de 
herfstvakantie hoort u of het definitief doorgaat. 
 

Sinterklaas op 4 dec.  
Sinterklaas heeft het dit jaar zo druk dat hij zijn agenda moet aanpassen, hij komt een dagje 
eerder naar De Marijkeschool dan was doorgegeven. Dat betekent dat we ons 
Sinterklaasfeest zullen vieren op woensdag 4 december.  
 

Kids2 fun 
In de bijlage vindt u informatie van de gemeente Terneuzen over activiteiten die er in 
de vakantie worden georganiseerd voor de kinderen. 

 


