
 
 

 
 
 
 
agenda    ● 3 september  ● schoolfotograaf    28-08-2020 

     

school 
fotograaf 

 A.s. dinsdag komt de schoolfotograaf. Dit jaar hebben we Mariska Cator gevraagd als 
fotograaf. 

        
ouderhulp 
lijst 

 Normaal gesproken delen we aan het begin van het schooljaar de lijsten uit voor 
hulpouders bij de activiteiten op school. Maar omdat er nog geen ouders in de school 
mogen komen stellen we dit nog even uit. 
De AC ouders helpen op dit moment (buiten de school) waar nodig. 

        
luizen 
controle 

 Op dit moment is er op school geen luizencontrole na de vakanties. 
Wij vragen u als ouder/verzorger om uw kind regelmatig te 
controleren. 

        
bijlage    In de bijlage zit nogmaals de jaarkalender.  

        
berichtje 
van meester 
Oscar 

 Gwendolyn, roepnaam Gwen, is onze gloednieuwe dochter! Ze 
is geboren in Goes op 27 augustus om 8.39 uur. Ze begon al 
meteen te huilen dus dat belooft nog wat.  

Haar broertje Lars is er ook erg blij mee!  
Ik was heel erg blij met de supersnelle videoboodschap van de 
bovenbouw! Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid weer te 
zien na mijn verlof.  

Groetjes, 
Meester Oscar                                                                         Gwendolyn 

         
baby 
cadeau 

 Graag willen we met alle kinderen van de Schoener een cadeautje 
kopen voor meester Oscar en Gwen.  
Wij willen u vragen om een vrijwillige  bijdrage mee te geven aan 
uw kind, zodat we in naam van alle kinderen iets kopen.  
U bent dit natuurlijk niet verplicht. 
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juf Fay   Beste ouders en/of verzorgers,  

Ik ben Fay van Oudheusden en sinds de zomervakantie invalleerkracht bij Obase. 
Misschien heeft een aantal van jullie mij de eerste week van school gezien, of al iets 
gehoord van uw kinderen.  Graag zou ik me kort aan jullie voorstellen. 

Drie jaar geleden heb ik, samen met mijn man en zoontje van vier, de stad Rotterdam 
verruild voor een huis tussen de weilanden op 
Schouwen-Duiveland. 

Het contact met de kinderen en hun gezelligheid maken 
dat ik fluitend naar school ga en weer terug. Ik vind het 
erg leuk om op een creatieve manier mijn lessen te 
ontwerpen en op verschillende manieren aan te sluiten 
op de beleving van het kind en diens behoeften.  
In mijn vrije tijd knutsel ik met mijn zoontje, maak ik 
kleding of lees ik een boek. Met z'n drieën gaan we 
graag de natuur in, op zoek naar mooie plekjes (wij) en allemaal beestjes (mijn zoontje). 
De komende periode zal ik invallen voor het ouderschapsverlof van meester Oscar op 
de maandag in groep 7/8. Verder ben ik voor heel Obase beschikbaar als invaller en zal 
de Schoener mijn stamschool zijn. Jullie kunnen mij dus zeker nog vaker zien op school! 

Met vriendelijke groet, 

Fay 

        
Onderbouw 
 

 

  De eerste schoolweek zit er alweer op! Wat hebben we al weer heel veel leuke en 
leerzame dingen gedaan met elkaar.  
 
Thema 
De eerste drie weken van het schooljaar werken en leren we rondom het thema  
Start: Speel je mee?  
We hebben het ankerverhaal gelezen en besproken met elkaar.  
Het verhaal in het kort: PomPom en LoeLoe spelen samen bij oma thuis. Ze gaan 
diepzeeduiken met een duikbril en snorkel op. Op zolder van oma vinden ze een 
schatkist. Ze vragen zich af of daar een schat in zou zitten. Stiekem maken ze de kist 
open maar vinden alleen maar oude spullen van oma... 
 
In de klas hebben we ook een schatkist staan. Hier mogen de kinderen zelf schatten in 
doen. We hebben al best veel voorwerpen gevonden. Bij onze verzameling zit al een 
veertje, eikeltjes, schelpen en een knikker.  
 
Groep 3 
De kinderen van groep 3 hebben ook al hard gewerkt. Bij rekenen hebben we opdrachten 
gemaakt met het tellen van dieren. Hoeveel apen zie je? En welk getal hoort daarbij? 
Wat zijn buurgetallen en welke kaartjes liggen in de juiste volgorde? Ook hebben we al 
opdrachten op onze chromebook gemaakt.  
Bij onze methode veilig leren lezen zijn we met kern 1 gestart. Bij de eerste lessen 
hebben we aandacht besteed aan de letters en/of klanken p en aa. En zelfs al met de 
kinderen van groep 8 gestart met tutorlezen!  
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Als u nieuwsgierig bent naar onze leesmethode dan kunt u een filmpje bekijken op de 
website van Zwijssen.nl. Op de website klikt u op leermiddelen en kies dan voor veilig 
leren lezen. Er verschijnt gelijk een filmpje wat u dan kunt bekijken. 
 
Wist u dat...onze kinderen ook op het schoolplein activiteiten hebben gedaan waarbij ze 
al bewegend leren? Hieronder ziet u een aantal foto’s waarop de kinderen een activiteit 
doen met verschillende getalbeelden (dobbelsteen, dominosteen, turven enz.) 
                                                   Pak een getal en spring! 

   

                                                    
Stagiaire 
Hoi! Ik ben Tessa en ik ben 19 jaar oud. Ik loop stage op basisschool De Schoener en dit 
is misschien bij sommige van jullie al opgevallen. Ik loop stage in de klassen: 1,2 en 3, 

gelukkig vind ik dit ook het leukst. Zelf zou ik ook graag juf 
willen worden van groep 1 
en 2. Ik heb enorm veel zin 
in dit jaar en hoop hier veel 
te leren. 
   
 
 

Met mijn broertje Pim 
 
 
 
Hekje 
Het is de bedoeling dat de kinderen samen met ouders en/of verzorgers voor schooltijd 
wachten bij het hekje tegenover de kerk. De kinderen mogen niet voor schooltijd op het 
plein spelen. Om 8.20 worden de kinderen bij het hekje opgehaald en lopen samen met 
de juf naar binnen.  
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Theedoek 
Denkt u eraan een theedoek mee te geven aan uw kind? We gebruiken het voor bij de 
lunchpauze.  

        
Midden- 
bouw 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 De kanjers van groep 4 en groep 6 zijn ook al weer een week op school. En wat hebben 
we al weer veel gedaan!!! Natuurlijk zijn we begonnen met weer kennis te maken met 
elkaar. Gezellig kletsen wat iedereen heeft gedaan en beleefd de afgelopen weken, 
spelletjes in de kring, voorlezen, tekenen enz. Maar ook zijn we natuurlijk weer 
begonnen met de leervakken. 
 
In groep 4 zijn we deze week gestart met twee nieuwe vakken; spelling en taal.  
Het eerste lessen spelling ging over woorden die beginnen of eindigen net 2 
medeklinkers. De dicteetjes maken de kinderen in een schrift en de lessen maken ze op 
het Chromebook.  
Ook taal is een nieuwe vak. Hierbij gebruiken we een opdrachtenboek en worden de 
lesjes gemaakt in een schrift. In de eerste lessen hebben de kinderen geleerd wat een 
zelfstandig naamwoord is ( een woord voor een mens, een dier of een ding) en wat 
lidwoorden zijn. 
  
Groep 6 zijn al bekend met de methodes en hebben deze week alle woordsoorten 
herhaald, geleerd wat de stam van een werkwoord is, geoefend met cijferend rekenen 
(optellen en aftrekken onder elkaar) en lastige vermenigvuldigingen oplossen zoals 
7x36= Veel kinderen ontdekten dat hun tafelkennis in de vakantie best wel diep id 
weggezakt. We zijn dan ook gelijk weer gestart met het oefenen van de tafels van 1 t/m 
10. We hebben de tafels zo vaak nodig bij het rekenen. Zeker ook als we gaan rekenen 
met breuken!!!  

THEEDOEK 
Denkt iedereen aan het meegeven van een theedoek (tafelkleed) voor tijdens de 
lunchpauze? 
 
Muis 
Sommige kinderen vinden het lastig om zonder muis op het chromebook te werken. 
Daarom is het handig dat de kinderen op school ook een muis hebben.  
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Bovenbouw

 

 DE KOP IS ERAF 
De eerste week zit er alweer op. Na 6 weken vakantie hebben de kinderen elkaar 
gezellig bijgepraat. Het was fijn om iedereen weer te zien. Deze week hebben we 
geleerd over: staartdelingen, het cijferen onder elkaar, de C die klinkt als K of S, zieke 
egels, woorden uit de Engelse taal, het Kofschip, het voltooid deelwoord en de directe 
rede, kortom, we zijn weer als vanouds bezig. Maar we doen ook andere dingen, zo 
tekenen we een Hollands grachtenpand uit de Gouden Eeuw met een kroontjespen en 
hebben we lekker gesport en verstoppertje gespeeld op het kerkveld. 
 
FAQTA 
We zijn met geschiedenis opnieuw de Gouden Eeuw ingedoken. Voor de zomervakantie 
hebben de kinderen al geleerd over Karel V en zijn zoon Filips de 2e. Over de 
beeldenstorm, handel in aflaatbrieven, Luther en Calvijn. Over Willem van Oranje, 
watergeuzen en natuurlijk ook hutspot. 
Dit jaar voegen wij daaraan toe dat de 17e eeuw de tijd is van regenten en vorsten. Dat 
zeven gewesten samen besloten om in opstand te komen tegen de Spaanse Koning en 
dat zo de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontstond. De republiek voerde 
veel oorlogen met andere landen en die oorlogen vonden vooral op zee plaats. Michiel 
de Ruyter, de VOC, Batavia en de onderdrukking van o.a. de Indische bevolking komen 
aan bod. Maar ook leren we meer over Hugo de Groot en de gebroeders de Witt.  

THEEDOEK 
Denkt iedereen aan het meegeven van een theedoek (tafelkleed) voor tijdens de 
lunchpauze? 
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