
 
 
  
 
 
 

05 oktober  2018 

het Toetertje 
Agenda    9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Bedankt  Hartelijk dank aan alle ouders die meegeholpen  
hebben met het schoonmaken van de kasten  
en het spelmateriaal!  
Alles is weer heerlijk schoon en fris. 
Zelfs alle ramen zijn gezeemd!! 
Dank jullie wel voor al het werk, 
                                                                                     
Kinderen en team van De Schoener 

   

Kinder 
boeken 
week 

 
Beste ouders en verzorgers van groep 1 t/m 8, 

 
In het kader van de Kinderboekenweek 
maken wij woensdag 10 oktober a.s. van het 
123zing thema- en openingslied “Kom Erbij!” 
een feestelijk filmpje van en met de 
kinderen. Dit filmpje maken wij niet zomaar, 
met dit filmpje gaan wij iets doen: ons filmpje 
wordt nl. onze inzending voor de 123zing 
wedstrijd, waarmee deelnemende scholen 
kans maken op een 
muziekinstrumentenpakket. Of wij er nou iets mee winnen of niet, wij gaan 
natuurlijk ook veel plezier beleven! 

Om het geheel een feestelijk tintje te geven, mogen de 
kinderen woensdag 10 oktober a.s. feestelijk gekleed 
naar school komen. U kunt hierbij denken aan: kleding 
met glitter en/of paletten, felle kleurtjes, hippe haartjes, 
zonnebrillen en andere stoere kleding etc.  
Met vriendelijke groeten,  
mede namens de filmcommissie van groep 78  
en het natuurlijk ook team, 
Juf Margreeth 

   

Studiedag  12 oktober heeft het hele team een studiedag. Op de agenda staat het verder      
uitwerken van de leerlijn ‘presenteren’. ’s Middag hebben we weer een 
bijeenkomst met onze “Dalton” begeleider Hans Wolthuis. 
In de middag gaan we verder met portfolio, periodetaken en de ik-doelen. 

   

Dalton  De Schoener is als aspirant lid aangemeld bij de Nederlandse Dalton Vereniging. 
www.dalton.nl  
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Digitaal 
platform 

 Tijdens de ouderinformatieavond hebben we u geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van de school. Eén van die ontwikkelingen is het werken met 
eigen leerlijnen voor de kinderen. We hebben toen gesproken over het werken 
met een digitaal platform. Dit houdt in dat ieder kind een eigen tablet 
/chromebook krijgt en daarop kan gaan werken op zijn eigen niveau. Natuurlijk 
blijft de leerkracht instructies geven en wordt er naast de tablet ook gewerkt met 
pen en papier. 
Na onderzoek en overleg binnen het team en binnen stichting Obase gaan we na 
de herfstvakantie (ongeveer eind oktober) starten met een proefperiode met het 
digitaal platform Gynzy. Deze proefperiode duurt 2 maanden. Binnen deze 2 
maanden worden we als team ook nog begeleid in het gebruik van Gynzy. 
Ook zullen we in deze periode heel bewust kijken of dit hetgeen is waarmee we 
op leerlijnen met de kinderen willen gaan werken, of dit goed aansluit bij de 
kinderen, of dit leer bevorderend werk voor de kinderen, enz enz. 
Als blijkt dat we (leerkrachten, kinderen en ouders) ons prettig voelen bij het 
gebruik van Gynzy is het mogelijk om dit na de kerstvakantie gewoon door te 
zetten in een vast gebruik. Stichting Obase heeft hiervoor ook de ruimte gegeven 
en ondersteunt dit initiatief. 
Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
 

   

Groep 7-8  Schoonmaak 
Lieve ouders (en Roos), wat ben ik blij met het  
schone lokaal.  
Heel hartelijk bedankt voor al jullie poetswerk  
eerder deze week.  
Dat verdient een virtueel bloemetje! 
 
 
Wist u dat: 
Groep 78 binnenkort deelneemt aan de spannende MediaMasters Game?  
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) worden de 
kinderen uitgedaagd om Donna, Rick, James en Micky van de MediaMasters te 
helpen bij hun mediawijze missie. Door het spelen van de Game bouwen de 
kinderen van groep 78 basiskennis op over 
mediawijsheid: 
Zij leren kritisch te kijken naar media en snappen 
hoe deze werken. 
Zij ervaren het effect van media en leren dit beter 
te begrijpen. 
Zij krijgen meer inzicht in hun eigen mediagedrag. 
Zij ervaren hoe je zelf media kunt maken, delen en 
inzetten. 
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Nacht op een dak 
Dinsdagavond 9 oktober a.s. nemen wij deel aan het project “Een Nacht op het 
Dak” van het Watersnoodmuseum. Dit project is een initiatief van Rotary 
Zierikzee. Voor vervoer wordt gezorgd; we mogen opnieuw en zonder kosten 
gebruikmaken van de Watersnoodmuseumbus! Al zittend op “een dak” krijgen 
wij het verhaal van een ooggetuige te horen. Ook kunnen wij die persoon vragen 
stellen over diens beleving op het dak in de nacht van 31 januari op 1 februari 
1953. Aansluitend brengen wij een bezoek aan het 4e caisson, “Het water blijft 
komen”. Het is de bedoeling dat de kinderen om 18.20 uur op school zijn. Rond 
21.15 uur worden wij weer bij school afgezet. 
 
Graag meenemen 
In de week na de herfstvakantie heeft ieder kind voor bij 
de knutsel-les een lege en schoongemaakte plastic fles 
nodig van het type wasmidel/ -verzachter. Alleen flessen 
met een handgreep zijn hiervoor geschikt. 
 
Alvast een fijn weekend, 
Juf Margreeth 
 
 
 

   

Vakantie   De herfstvakantie is van vrijdag 12 oktober tot en met vrijdag 19 oktober. 
Iedereen een hele fijne week. 
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