
 
 
 
 
 
 

17 augustus 2018 

het Toetertje 
Agenda    20 augustus  Eerste schooldag 

   

Start 
schooljaar 

 
 
 

Het eerste toetertje van het nieuwe 
schooljaar. 
Als team hopen we dat u een fijne 
vakantie heeft gehad. Genoten van het 
stralende weer en elkaar. 
 
 
 
A.s. maandag starten we weer met het nieuwe schooljaar.  
Maandag gaat, om 8.25 uur, de rode loper weer uit om iedereen te verwelkomen.  
Tot 8.45 mogen de kinderen en u als ouder/verzorger een kijkje nemen in de 
school en de groepen. We starten met de kinderen om 8.45 uur. 
 

   

Inloop   Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we starten met een inloop, voor 
schooltijd, voor alle kinderen. Zij kunnen dan op eigen tempo de dag beginnen. 
Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. De kinderen mogen dan naar 
hun groep gaan. U, als ouder, mag met uw kind mee om bijvoorbeeld naar hun 
werk te kijken. Kinderen mogen ook alleen naar binnen om gezellig wat te kletsen 
met klasgenoten of om te starten met hun werk. 
Om 8.25 gaat de bel. Dit houdt in dat kinderen van buiten naar binnen komen, 
ouders en/of verzorgers hun gesprekje af ronden en er afscheid genomen moet 
worden. Om 8.30 uur bij de 2de bel beginnen we met onze onderwijs dag. Alle 
kinderen zijn dan binnen en ouders zijn uit de klas. 
Deze inloop houdt ook in dat er van 8.20 tot 8.25 geen pleinwacht is. 
We geven op deze manier u als ouder elke dag de gelegenheid om een kijkje in de 
school te nemen. 

   

Groep 1-2  De klas en de hoeken zijn ingericht. Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar!!! 
Daarbij horen ook veranderingen. We kunnen gaan genieten van ons mooie 
nieuwe verrijdbare digibord! Niet alleen de klas is anders, maar ook zijn er een 
nieuwe juf en nieuwe kinderen. Ilse komt nu iedere dag bij ons in de klas en Zarah 
komt er ook bij. We starten met 10 kinderen in groep 1/2. 
Op maandag en dinsdag zal juf Tony in de klas zijn en de rest van de week is juf 
Annelies in de klas. 
Op maandagmiddag gaan we gymmen samen met groep 
4. Juf Tony zal dan de gymles geven. De gymtas mag op 
school blijven hangen 
Op dinsdag- en donderdagmiddag komt groep 4 vanaf 
14:15 uur gezellig bij ons in de klas. We gaan dan 
knutselen, muziek en/of gezelschapsspelletjes doen. 
We zullen elke dag om 10 uur gaan eten en drinken met 
de kinderen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVy_q8rPTcAhWFZpoKHUz0BaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.debeiaard-utrecht.nl/onze-school/lesmethoden-per-groep/lesmethoden-groep-1-2/&psig=AOvVaw1tWwW9_EPjc4Ea1Zh7ZQCu&ust=1534604243549180
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu55SwrfTcAhXhCpoKHYnvCmsQjRx6BAgBEAU&url=https://tklinkertje.wordpress.com/2014/08/28/het-nieuwe-schooljaar-start-op-1-september/&psig=AOvVaw36zU8C_i6eFjL8TbFtU1ti&ust=1534604487899164


 

OBS De Schoener     schuitkade 2, Brouwershaven.      Tel:0111691945 E-mail: deschoener@obase.nl   Website: deschoener.obase.nl 

Geef uw kind een beetje drinken mee en een koekje of fruit. 
We gaan op maandag, woensdag en vrijdag aan het eind van de ochtend 
buitenspelen, zodat de kinderen alleen op het plein kunnen spelen. 
Op dinsdag en donderdag zullen we het eerste stukje van het buitenspelen met 
alle groepen tegelijk buiten zijn. 
 
Belangrijk op maandag voor de kinderen: 
- een tasje meenemen met gymschoenen (een lichte zool) en eventueel een 
korte broek en een T-shirt (wat je zelf kan aantrekken). 
- trek kleding en schoenen aan die je zelf aan en uit kan trekken 
 
 
Geniet nog even van de laatste vrije dagen, dan kunnen we maandag starten met 
frisse moed en goede zin!!! Juf Annelies zal maandag aan het eind van de middag 
aanwezig zijn op school. 

     

Groep 4-5-6  We gaan weer beginnen!   
Na een heerlijke vakantie is het weer tijd om naar school te gaan!  
Hieronder leest u wat bijzonderheden over en voor onze  groep 4, 5 en 6  
 
Dit jaar starten we in onze klas met 19  kinderen. 
De kinderen van groep 4: 
Sanne, Ricky, Lucan, Sem, Yalou, Lenny & Mats 
De kinderen van groep 5: 
Lana & Levi 
De kinderen van groep 6: 
Luuk, Mack, Marloes, Kyano, Frederieke, Juul, Rachelle, Jaide, Yukio & Cindy 
Juf Majka is op maandag en dinsdag in de klas en juf Maike op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
 
Als je naar binnen komt hang je je jas en je tas aan jouw kapstok. Voor het 
pauzehapje geldt ook bij ons in de klas: een gezonde koek/fruit of een boterham 
en wat te drinken. Dit neem je mee in je tas. Iedere donderdag is het weer 
Gruitdag.  
 
Materiaal 
Voor de vakantie stond er al een stukje in het Toetertje over dingen die de 
kinderen nodig hebben in de klas en die zelf aangeschaft dienen te worden. Nog 
even een korte reminder met de belangrijkste dingen voor onze klas:  
- koptelefoon of oortjes (voor gebruik pc) 
- een 2 rings A4 map/ordner (dit wordt de huiswerkmap) 
- USB-stick (groep 5 & 6) 
-  evt. een etui met stiften/gekleurde pennen 
- evt. een agenda (groep 6) 
Het zou fijn zijn als de kinderen deze spulletjes de eerste schooldag al mee naar 
school kunnen nemen.  
 
Huiswerkmap 
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De kinderen krijgen wekelijks op maandag huiswerk mee voor taal, spelling en 
rekenen. Hiervoor dient de huiswerk map iedere maandag mee naar school 
genomen te worden. De eerste schoolweek wordt er geen huiswerk meegegeven. 
 
Gym  
Op maandagmiddag hebben de kinderen gym. 
Let op! Dit is dus gelijk de eerste schooldag! 
Gymlessen worden afhankelijk van het weer 
gegeven in de gymzaal of op het grasveld in het 
park of op het plein. 
Groep 4 gymt samen met groep 1&2 en juf 
Tony. Groep 5 & 6 gymt samen met groep 7&8 en meester Oscar. 
Uw kind heeft op de gymdagen een tas nodig met daarin een kort broekje, een T-
shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen!!). Deze tas kan worden gehangen aan 
de kapstokhaak achter de haak waar de jassen hangen en deze tas gaat na de 
gymles weer mee naar huis. 
Mocht uw kind een keertje niet mee kunnen gymmen, laat u dit dan alstublieft 
telefonisch of via een briefje aan ons weten. 
 
Naar huis gaan 
Als u vindt dat uw kind alleen naar huis mag gaan of door iemand anders wordt 
opgehaald, wilt u dit dan aan ons laten weten? 
 
Schoolgids 
Alle informatie over het rooster, vakanties, vrije dagen en studiedagen vindt u 
straks in de schoolgids, die binnenkort uitgedeeld wordt. 
Handig om alvast te weten is dat groep 4, net als de andere jaren, op 
vrijdagmiddag vrij is. 
 
Wilt u kort iets vragen of zeggen tegen de leerkracht dan kan dat bij het 
binnenkomen. Als u denkt dat het wat meer tijd nodig heeft, kunt u een afspraak 
maken voor na schooltijd.  
Mocht u een korte mededeling, vraag o.i.d. hebben, dan kunt u ons ook bereiken 
via de volgende e-mailadressen:  
Juf Majka: m.wandel@obase.nl (werkdagen: maandag en dinsdag) 
Juf Maike: m.frederiks@obase.nl (werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag)  
 
We wensen iedereen een gezellig en leerzaam schooljaar toe! Wij hebben er 
weer zin in! 
 
Juf Maike en  juf Majka. 

   

Groep 7-8  Heeft iedereen er -na een hopelijk heerlijke vakantie- weer 
een beetje zin in? Hoewel het vast weer een beetje wennen 
zal zijn, ga ik ervan uit dat we er weer een mooi jaar van 
zullen maken. Dit jaar zitten er 12 kinderen in groep 7 en 8. 
Wie zitten er in groep 7?  Catherine, Floris en Nour. Wie 
zitten er in groep 8?  Rinze, Meinte, Roos, Luca, Shania, Kim, Danysha, Gijs en 
Anne. Meester Oscar staat op maandag voor de groep en ik doe dit van dinsdag 
tot en met vrijdag. Bij sommige vakken (gym, GVO, begrijpend lezen, muziek en 
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Faqta talent) schuiven de kinderen van groep 5 en/of 6 aan. Dat wordt vast 
gezellig en leerzaam!  
 
Gymmen 
Maandag = sportkleding mee…het is gymdag! Gymkleding en –schoenen zijn 
vanuit veiligheidsoverwegingen verplicht! 
 
Huiswerk 
Dinsdag = huiswerkmap mee…het is huiswerkdag! De kinderen 
ontvangen hun huiswerk en dienen het oude werk in te leveren, 
eerder inleveren mag natuurlijk altijd. De kinderen kijken hun 
eigen werk na. Het werk sluit inhoudelijk aan bij de lesstof op 
school. 
 
Agendagebruik 
Woensdag = agenda mee…het is plandag! De agenda wordt wekelijks aangevuld 
met voor de kinderen belangrijke activiteiten. Denk aan toetsen en uitjes. 

   

Stakingsdag  12 september is de dag dat Zeeland en Zuid-Holland de stakingsdag hebben van 
de landelijke stakingsestafette. 
De leerkrachten van het de Schoener zijn voornemens aan te sluiten bij deze 
landelijke beweging. 
Het is dus (bijna) zeker dat op deze woensdag de school gesloten blijft. 

   

Ouderavond   Op 6 september is er een ouderavond. Als team willen we u dan op de hoogte 
brengen van de laatste ontwikkelingen en de plannen voor het komende jaar. 
Verdere informatie volgt. 

   

Directie  De maandag en de donderdag zijn de vaste dagen dat ik als directeur op de 
Schoener aanwezig zal zijn. De woensdag wordt een wisselende dag. Natuurlijk 
ben ik van maandag t/m vrijdag wel bereikbaar per mail j.kunst@obase.nl of 
telefonisch 06-30470378 
 
Jannie Kunst 
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