
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                                  10 januari 2020 

het Toetertje 

Agenda    13 januari 

 17 januari 

 30-31 januari 

 Start Pleintjes activiteit 

 Studiedag (leerlingen vrij) 

 (Voorlopige) stakingsdagen  

   

 
 Het hele team van de Schoener wenst u en de kinderen een mooi, een gezond en 

leerzaam 2020. 

   

Staking   Op 30 en 31 januari zijn er weer landelijke stakingsdagen aangekondigd in het 
onderwijs. Onze school zal deze dagen ook gesloten zijn, wanneer deze staking 
definitief doorgaat.  
Zie bijlage voor een begeleidende brief. 

   

Pleintjes 
activiteit 

 

 
Het is wel raadzaam om de kinderen ook iets te drinken en te eten mee te geven 
voor om 15.00 uur. 
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Groep  
6-7-8 
 
Faqta 
 

 Na de lessen over programmeren, is het weer tijd 
geworden voor iets anders: Oude beschavingen. We 
gaan terug naar de Tijd van Grieken en Romeinen. De 
periode van 3.000 vóór Chr. tot 500 na Chr. Het Griekse 
rijk was de eerste grote beschaving in Europa. 
Griekenland had veel kleine stadstaten met allemaal hun 
eigen bestuur. Griekenland was toen een democratie, 
net als Nederland nu ook is. Dat betekende dat het volk 
mee mocht beslissen wie er in het bestuur kwam. Hou jij 
van de Olympische Spelen? Die zijn bedacht door de 
Grieken. Zij waren gek op sport. Eens in de vier jaar 
kwamen de Griekse sporters naar de stad Olympia om daar te strijdentegen 
elkaar. 
 
Het Romeinse rijk was één van de grootste rijken van de Oudheid. De Romeinse 
legers deden er honderden jaren over om zo’n groot gebied te veroveren. Het 
leger was heel erg sterk. De soldaten waren goed getraind en hadden bijzondere 
wapens, zoals de katapult en de stormram. Het Romeinse Rijk heeft veel 
verschillende bestuurders gehad: koningen, keizers, consuls en senatoren. Julius 
Caesar was een beroemde consul. Hij wilde in z’n eentje de baas zijn en was een 
dictator (=alleenheerser). 
 
Je kent Egypte vast wel van de piramides, de mummies of de farao’s. Het ligt in 
het noorden van het continent Afrika. Een groot deel bestond uit woestijn en 
daar groeit nauwelijks iets. Toch gingen er mensen wonen en dat kwam door de 
rivier de Nijl. Deze overstroomde elk jaar en door het bouwen van dijken en 
kanalen bleef vruchtbare slib achter op het land. Er kon veel worden verbouwd. 
De farao was de baas in Egypte, hij werd vereerd alsof hij een god was. Na zijn 
dood werd hij gemummificeerd en begraven in een piramide. Het lichaam en de 
spullen die mee begraven werden, konden dan mee naar het volgende leven. De 
Egyptenaren geloofden in een leven na de dood. Piramides staan er nog steeds. 
Dat komt door de stevige constructie: een brede basis en een smalle top. 
 
China is nu een van de grootste landen ter 
wereld en heeft de meeste inwoners . De 
Chinese cultuur 
bestond al in de Oudheid. De eerste keizer 
was Qin. Hij wilde zelfs na zijn dood 
regeren en nam een heel leger van 
terracotta mee zijn graf in. Pas in 1974 is 
het ontdekt. Het Mongoolse rijk lag ook in 
Azië. De Mongolen leefden als nomaden en trokken door het land. Hun grootste 
leider was Dzjengis Khan. Onder Khans bewind werd veel land veroverd en ook 
veel bloed vergoten. Voor de cultuur van de Maya’s gaan we naar Zuid-Amerika. 
Dit indianenvolk bouwde gigantische steden met paleizen en tempels. De Maya’s 
hadden een koning. Net als bij de farao was hij de plaatsvervanger van de 
zonnegod. Hun hoogstaande beschaving heeft helaas maar kort bestaan.  
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Kerstdiner   Op school staan nog diverse schalen van het kerstdiner. Ze staan in de hal bij de 
bovenbouw. 

   

Aemstie 
Alive 
Kidsparty 
 

 Ook dit jaar mag onze school weer een aantal 
vrijkaartjes weggeven voor de Aemstie Alive 
Kidsparty in het sportcentrum Westerschouwen 
in Burgh-Haamstede! De groepen 1 t/m 5 maken 
iets moois in de klas en groep 678 mag thuis iets 
maken als zij dit willen.  
Onder de kinderen die dat willen, worden de 
winnaars geloot. Alle mooie werkjes van onze 
school worden op grote borden opgehangen in  
het sportcentrum en zijn te zien tijdens de 
Kidsparty. 
 
Met 1 vrijkaartje krijgt ook 1 volwassene toegang tot de Kidsparty. 

   

Afwezig  Deze week was juf Maike ziek. Wat waren we blij dat we voor deze dagen 
vervanging hadden. 

   

Jeugdfonds   Hier onder staat informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Dit fonds zorgt ervoor dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om aan een sport 
en/of cultuuractiviteit mee kunnen doen. 
Er staat hierover meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zeeland  
Ook kunt u op school informatie vragen of wij verwijzen u dan door naar een 
medewerker van het SMWO.   
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