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het Toetertje 

Agenda    11 maart  

 15 maart  

 Studiedag, de leerlingen zijn vrij 

 Stakingsdag  

   

Portfolio 
gesprekken 

 Na de vakantie zijn de portfoliogesprekken. U heeft hiervoor al een uitnodiging 
van de leerkrachten gekregen via de mail. 
De portfoliomappen liggen ter inzage, voor het gesprek,  klaar in de hal. 

   

Vakantie   Meteen na de voorjaarsvakantie is er op maandag een 
studiedag. 
De voorjaarsvakantie is van maandag 4 maart t/m 
maandag 11 maart. 
Dinsdag 12 maart beginnen we weer om 8.30 uur. 

   

ZB 
planbureau 

 Geachte ouder/verzorger, 
 
ZB| Planbureau brengt voor onze school de wensen in kaart van 
ouders/verzorgers voor de basisschool van de toekomst. Het belangrijkste hierbij 
is dat deze basisschool uw kind(eren) goed voorbereidt op de toekomst. 
 
Wij vragen uw medewerking door het invullen van een online vragenlijst. 
 
Klik hier om direct met de vragenlijst te starten. (U start direct bij vraag 1.) 
 
Uw deelname is belangrijk, omdat het bijdraagt aan inzichten in de regionale en 
lokale mogelijkheden op het gebied van onderwijs en voorzieningen. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden 
worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.  
U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 10 maart 2019. 
 
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van ZB| Planbureau. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet, 
Jannie Kunst 

   

Staking 
 

 Op vrijdag 15 maart is er een algehele onderwijsstaking aangekondigd. De 
leerkrachten op de Schoener gaan die dag staken. De school is die dag gesloten. 
De problemen in het onderwijs zijn nog steeds niet opgelost. 
We zijn ons er van bewust dat het voor u als ouder best moeilijk kan zijn dat de 
kinderen die dag weer vrij zijn. 
Als leerkrachten willen we toch onze stem laten horen voor het onderwijs. Voor 
nu en in de toekomst.  
Afgelopen weken is het heel duidelijk geworden, bij alle Obase scholen, hoe 
moeilijk het is om vervanging te regelen. De creatieve manieren van de boel 
oplossen is bijna voorbij. Vervanging is een groot probleem en gaat nog groter 
worden.  

https://q.crowdtech.com/ZuK_Mnw4yUOQBYdlaZ8_xA
https://www.dezb.nl/planbureau/onderzoeksagenda-2019-onderwijs.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN5O-fvs_gAhUnNOwKHTAlDJ4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hetstreek.nl/bovenbuurtweg/nieuws/voorjaarsvakantie&psig=AOvVaw0L1vbwyWn4x6P6fm_apr3_&ust=1550929849410349
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Spelletjes 
middag  

 Voor kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en alle belangstellenden, 
  
Al enige tijd lopen wij rond met het idee om een spelletjesmiddag te organiseren 
voor kinderen die (mogelijk) hoogbegaafd zijn. Wij zijn beroepsmatig, 

www.simowijzer.nl, én als moeders van hoogbegaafde kinderen betrokken bij 
deze groep. Het doet ons een groot plezier om deze aankondiging rond te kunnen 
sturen!  
  

Spelletjes middag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde 
kinderen van 6-12 jaar, én ouders. 

Locatie: Pontes Pieter Zeeman, ingang Bibliotheek *) 

Hatfieldpark 1-2 
4301 XC Zierikzee 

Datum en tijd: 20 maart  
Vanaf 14.00 tot 17.00 

  
Programma: 
Het belangrijkste doel van deze middag is dat de kinderen elkaar ontmoeten en 
samen kunnen spelen. De activiteit is in de aula van de school, dus denk aan 
bordspelen, schaken, twister etc.  
In de aula is er voor ouders de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en 
informatie te ontvangen over hoogbegaafdheid. Wij staan open voor al uw 
vragen, maar u kunt ook interessante boeken en tijdschriften over dit onderwerp 
inkijken of lezen.  
Spelletjesmiddagen worden op diverse plaatsen in Nederland ook georganiseerd 
door Pharos http://www.pharosnl.nl  , de landelijke organisatie van ouders van 
hoogbegaafde kinderen. Zij ondersteunen ons initiatief in Zierikzee.  
Er wordt voor thee, koffie, limonade en iets lekkers erbij gezorgd. 
Aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Simone van der Veen, 

E-mail: simone@simowijzer.nl  

www.simowijzer.nl 
Tot ziens op de 20 maart! 
Hendrikje, Wietske en Simone 
  
*) Parkeermogelijkheden op de parkeerplaats ‘Hatfield park ‘ 
 

   
 

                                                                                                Fijne  
                                                                                             voorjaarsvakantie 
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