
 
 
  
 
 
 

14 september 2018 

het Toetertje 
Agenda    20 september 

 25 september 

 9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 High tea 

 Studiedag voor het team, leerlingen zijn vrij 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag   voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Beeld- 
materiaal  

 Toestemming beeldmateriaal 
 
Op school worden veel foto’s en filmpjes gemaakt bij gebeurtenissen tijdens 
schooltijd. Als school vinden wij het leuk om deze foto’s en filmpjes te delen via 
facebook of via de website. Wij hebben voor het plaatsen van foto’s met uw kind 
schriftelijk toestemming van u nodig. Met de invoering van de nieuwe AVG wet 
zijn we verplicht dit ieder jaar opnieuw aan u te vragen. 
In de bijlage zit hiervoor een brief met keuzemogelijkheden. 
Wilt u deze invullen en getekend aan de leerkracht teruggeven. 
Ook als u voor alles toestemming geeft hebben wij de getekende brief nodig. 

   

Groep 1-2  In de onderbouw werken we de komende periode rond het thema FAMILIE. 
We starten met het verhaal van Pompom waarin duidelijk wordt dat Pompom 
graag mama wil worden. Zou Pompom een baby in zijn buik hebben? Pompom 
komt erachter dat alleen meisjes een baby kunnen krijgen. Gelukkig kunnen 
jongens wel net zo goed als meisjes voor een baby zorgen.  
We maken kennis met elkaars familie en we spelen in een echte babywinkel waar 
we spulletjes kunnen kopen. Ook staat de watertafel er. We gaan de komende 
tijd een baby in bad doen en ook nog afwassen! 
Aan het einde van het thema krijgen de 
kinderen weer al hun werkjes mee in de 
knutseltas. Er zijn er al een paar terug op 
school. Als u de tas nog thuis heeft kunt u hem 
dan weer mee naar school nemen aub. De bak 
waar de tassen in gaan staat bij de 
kleuteringang. 
Dankjewel. 

   

Juf Annelies  Even voorstellen: 
Beste ouders, mijn naam is Annelies Nuyts. 
Dit schooljaar ben ik juffrouw in groep 1-2 op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Ik heb het ontzettend naar mijn zin op school: in onze klas en met mijn fijne 
collega's! 
Ik ben getrouwd en we hebben 2 kinderen. Nina in groep 8 en Luuk in groep 2. 
We wonen op het mooie Noord-Beveland en in het weekend zijn we druk met 
onze dieren, onze kas en onze boerderij. 
groetjes, Annelies 
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Imker  BEZOEK VAN DE IMKER IN GROEP 1 t/m 6 
 
Donderdagmiddag hadden we een gastles over bijen van een echte imker. 
We hebben heel veel informatie gekregen over het leven en het werken van de 
bijen. 
Wist u: 

 Dat er wel 350 verschillende soorten bijen in Nederland leven? 

 Dat in 1 kast wel 50.000!! bijen kunnen zitten? 

 Dat de koningin de moeder van alle bijen is? 

 Dat de vrouwtjesbijen werksters heten en de mannetjes darren? 

 Dat de vrouwtjes na hun geboorte gelijk hard moeten werken? 

 Dat ze dat hun hele leven doen? 

 Dat de mannetjesbijen worden verzorgd de eerste periode? 

 Dat ze na de zomer uit de bijenkast moeten gaan; vrijwillig of gedwongen? 

 Dat als een imker in de bijenkast wil kijken, een beschermend pak aan 
heeft? 

 Dat hij dan rook blaast in de kast waar de bijen rustig van worden? 

 Dat Luuk het pak wel even wilde passen? 

 Dat Melody de bij mocht spelen? 

 Dat de bijen nectar uit de bloemen halen? 

 Dat bewaren in hun maag? 

 Het in de kast uitspugen naar een andere bij die de honing opslaat in een 
kamertje(cel)? 

 Dat we toch van de honing wilden proeven…. 

 En dat we het ook nog lekker vonden! 
 

   

Groep 7-8  SUIKERKLONTJES en USB STICK 

Denkt iedereen aan het meenemen van de doos met suikerklontjes (“Wat gaan 

we daar nou weer mee doen?!?”) en de USB Stick (zonder USB stick kan uw 

kind de verwerkingsopdracht bij het volgende FAQTA thema niet uitvoeren). 
 
FAQTA GOUDEN EEUW 
In 2018 is het 400 jaar geleden dat Jacob Cats, 
geboren in Brouwershaven, debuteerde als dichter. 
Hij wordt beschouwd als een van de literaire ‘grote 
vijf’ uit de Gouden Eeuw. Naast dichter en schrijver 
was Cats ook bestuurder en staatsman. De 
manifestatie ‘DICHTER bij CATS’ is een beeldend, 
muzikaal en literair eerbetoon aan Jabob Cats. In de 
Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven is van 
8 t/m 23 september een overzichtstentoonstelling 
over het leven en werk van Jacob Cats te zien, met 
bijzondere aandacht voor zijn gedichten. Het 
Brouws Museum vertoont een doorlopende 
documentaire over Jacob Cats (10 min.). Ook is hier 
te zien een originele uitgave van ‘Alle de wercke’ uit 
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1655, opgedragen aan het stadsbestuur van Brouwershaven. Daarnaast zijn er 
tijdens de manifestatie diverse lezingen en concerten.  
 

Groep 78 heeft de tentoonstelling bezocht, een 
buitenkans om hetgeen we in de lessen FAQTA 
hebben geleerd te vertalen naar de leefomgeving 
van de kinderen: hun (half)stad! Wij willen Regina 
en Pieter hartelijk bedanken voor het mogelijk 
maken van ons klassenbezoek aan de 
tentoonstelling. Zie FaceBook voor de foto’s van alle 
kinderen. 

 
FAQTA MENSEN VAN DE WERELD 
Na enkele weken diep te zijn gedoken in de Gouden Eeuw, is het zoetjes aan tijd 
om onze aandacht te verleggen. De komende 
weken leren wij: 

 Welke plek de aarde in het zonnestelsel 
inneemt. 

 Hoe de continenten zijn ontstaan. 

 Waar het hoogste en het diepste punt op 
aarde liggen. 

 Welke rivieren het langst zijn. 

 Wat de grootste woestijn is. 

 Ontdekken wij 3 bijzondere volkeren op 
aarde. 

 Ontdekken wij dat er extreme vormen van 
rijkdom en armoede zijn. 

 Wat de Verenigde Naties doen.  
NB. We onderbreken dit thema tussentijds voor enkele activiteiten in het kader 
van het schoolbrede thema Kinderboekenweek. 
 
Hartelijke groeten weer, juf Margreeth 
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