
 
 
  
 
 
 

 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         12 april  2019 

het Toetertje 

Agenda    16/17 april 

 18 april 

 19 april  
 

 IEP eindtoets groep 8 

 Schoolreis  

 Eerste dag van de meivakantie  
(goede vrijdag) 

   

School 
vakanties 
2019-2020 

 De vakanties voor volgend schooljaar zijn vastgesteld. Hierbij geven wij die alvast 
aan u door. 
Zomervakantie 2019 : 8-7 t/m 16-8-2019  
Herfstvakantie :14-10-2019 t/m 18-10-2019  
Kerstvakantie :23-12-2019 t/m 3-1-2020  
Voorjaarsvakantie: 24-2-2020 t/m 28-2-2020  
Goede Vrijdag + Tweede Paasdag 
10-4 en 13-4  
Meivakantie: 20-4-2020 t/m 1-5-2020  
Bevrijdingsdag: 05-05-2020 
Hemelvaartsdag: do 21-5 t/m 22-5-2020  
2e Pinksterdag: 01-06-2020 
Zomervakantie 2020: 13-7-2020 t/m 21-8-2020  
 
4 mei zal een studiedag worden, dus de kinderen hebben dan ook vrij. De 
meivakantie loopt dus van 20 april 2020 t/m 5 mei 2020 

   

NME 
Natuur 
ouders 

 Natuuroudercursus Mieren – 8 mei 2019 
In de Boswachterij van Westenschouwen leven veel mieren. IVN gids Rien Pronk 
weet er veel over en zal er alles over vertellen tijdens een cursus “Mieren in de 
Boswachterij”. Het NME Centrum heeft een nieuw leskistje over mieren wat door 
alle scholen geleend kan worden. Leerkrachten kunnen hiermee het onderwerp in 
de klas behandelen. Maar een buitenles over mieren maakt natuurlijk veel meer 
indruk. Omdat een klas bij een buitenles in kleine groepjes verdeeld wordt is de 
hulp van (natuur)ouders of andere begeleiders zeer wenselijk. Heb je affiniteit 
met de natuur en vind je het leuk om met kinderen om te gaan, dan ben je van 
harte welkom!  Behalve (groot-)ouders zijn dat ook leerkrachten en andere 
belangstellenden. Eigen kinderen mogen ook meedoen. Je hoeft nog geen band 
met een school te hebben, of ervaring in het begeleiden van kinderen. 
 
Datum: woensdag 8 mei van 15.00 to 17.00 uur. 
Locatie: Boswachterij Westenschouwen 
Deelname is gratis.  
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Schoolreis 
herhaling 

 Schoolreis voor groep 1 t/m 8 
Op donderdag 18 april gaan alle kinderen van school naar 
’t Klok’uus in ‘s Heer Arendskerke. 
Er is daar een mooi programma voor iedere groep. 
Het vertrek is om 9.00 uur. 
U mag uw kind om 8.45 uur op school brengen, zodat 
de wachttijd tot het uitzwaaien niet te lang is. Als dit 
een probleem is mag u uw kind natuurlijk ook om 8.30 uur naar school brengen.  
Om 16.00 uur vertrekken we weer vanaf ’t Klok’uus, we zullen dus rond 16.30 uur 
terug zijn op school. 
De kinderen krijgen drinken en tussen de middag eten we met zijn allen frietjes. 
Aan het eind van de dag wordt er nog een ijsje uitgedeeld. Natuurlijk mogen de 
kinderen nog extra drinken meenemen, maar is niet nodig.  

   

Schoolfruit    
 
 

1 sinaasappel                      1 banaan                        1 peer 
 
Dit is de laatste week dat het schoolfruit geleverd wordt door het steunpunt EU 
schoolfruit. Na de vakantie moeten de kinderen weer zelf een tussendoortje 
meenemen. Natuurlijk hopen wij dat u dan uw kind ook 3 keer in de week fruit 
meegeeft.  
 
 
                       5 keer in de week mag natuurlijk ook!! 

 
   

Voetbal   Afgelopen woensdag hebben ook de meisjes een voetbaltoernooi gehad. 
Ze hebben geweldig hun best gedaan en het was een plezier om naar te kijken. 
Heel goed gedaan meiden, we zijn super trots op jullie. 
 
 
 
 
 

   

Mei 
vakantie 

 De meivakantie start al op vrijdag 19 april (goede vrijdag) en duurt tot maandag 6 
mei. We hopen iedereen dan om 8.30 weer op school te zien. 

   

  Nieuwsbrief PC PVO April 2019  Een terugblik . 
Na de kerstvakantie zijn we aan de slag gegaan met de Islam. Ieder groepje leerlingen kreeg een 
stukje van de godsdienst waarover ze informatie moesten verzamelen, eventueel aangevuld met 
beelden. 
Ze hebben de volgende aspecten onderzocht: 
•Welke rituelen kent de Islam? 
•Hebben ze speciale leefregels? Zo ja, welke zijn dat? 
•Kent de Islam gebedshuizen? Wat gebeurt daar? Kan je er altijd naar toe? 
•Welk heilig boek(en) heeft deze godsdienst? Wie heeft het geschreven? Hoe oud is het? 
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•Welke feesten zijn er? Wanneer worden die gevierd? 
•Wie is de god van de Islam? Zijn er ook belangrijke personen? 
•De Islam is gebaseerd op 5 zuilen. Welke zijn dat en vertel er wat over. 
De leerlingen hebben heel hard gewerkt. In de afsluitende 2 lessen hebben ze elkaar 
gepresenteerd wat ze aan info hadden gevonden. 
In de bijbel staan “Gelijkenissen”, verhalen die Jezus gebruikte om de mensen te onderwijzen over 
een bepaald onderwerp. Met 3 verschillende gelijkenissen zijn we aan de slag gegaan. Dan blijken 
ze nog heel actueel te zijn: 
•Hoe vaak moet ik iemand vergeven? En wie moet ik dan allemaal vergeven? Ook mijn vijanden? 
•Wie is mijn “naaste”? Alleen degene waar ik van hou? Die ik aardig vind? Ook mijn vijanden? 
•Ieder mens heeft talenten gekregen. De vraag is “wat doe je ermee?”. 
 
We gaan nu naar het Paasfeest toewerken. 

 
Ik wens iedereen een hele fijne meivakantie. 
Hartelijke groet, 
Marjan Sijrier. 
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