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Algemeen
Groepsindeling voor het nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar werken we weer met 3 groepen. We gaan starten met ongeveer 40 leerlingen.

Onderbouw groep 1-2
maandag en dinsdag juf Mariska
woensdag, donderdag en vrijdag juf Rianne.

middenbouw groep 3-4-5
maandag en dinsdag juf Majka
woensdag, donderdag en vrijdag juf Fay
Juf Fay heeft zwangerschapsverlof van 1 september tot eind december haar vervangster is Petra
Meijerink

bovenbouw groep 6-7-8
maandag meester Oscar
dinsdag t/m vrijdag juf Margreeth

extra ondersteuning door onderwijsassistenten
dinsdag, woensdag en vrijdag meester Sven Prins
donderdagmorgen juf Karin de Haan
stagiaires
maandag, dinsdag en woensdag juf Benthe
donderdag en vrijdag meester Sem

Directie
Jannie Kunst
aanwezig op maandag en donderdag
te bereiken op j.kunst@obase.nl

schoolfilm

WAT HEBBEN DE KINDEREN
(groep 6/m 8) VOLGEND SCHOOLJAAR ALLEMAAL NODIG?
Ieder kind ontvangt een schrijfpotlood, een zwarte en blauwe fineliner, kleurpotloden, een gum, een
lijmstift, een liniaal en een kladblok van school. Wilt u zo vriendelijk zijn om de volgende materialen voor uw kind aan te schaffen /
mee te geven?

Luuk, Mack, Marloes, Kyano, Frederieke,
Juul, Thijs, Rachelle, Jaide, Cindy en Eva
Wij wensen jullie heel veel succes op je
nieuwe school.
Ga ervan genieten, kanjers.
Groetjes, alle juffen en meester van de
Schoener

1. Een agenda
2. Een koptelefoon of “oortjes” (pc)
3. Een muis (pc, mag draadloos)
4. Een etui
5. Een schaar
6. Een zwarte stift (tekenlessen)
7. Een pakje viltstiften
8. Gekleurde pennen e.d.
Voor groep 3 t/m 5
•

Een koptelefoon

Schooljaar 2021-2022
Een aantal nieuwe ontwikkelingen:
•

Samenwerking met de bibliotheek en
de leesconsulenten

•

Ontwikkelen van ons Dalton onderwijs

•

Bijwonen en een workshop verzorgen
tijdens het Daltoncongres op 3 november.

•

Leerkrachten gaan het 2de jaar van de
coachingsopleiding volgen

•

De muziekschool komt een aantal muziekprojecten geven bij iedere groep.

Gym is op maandag. Denkt u meteen de
eerste dag aan de gymspullen

Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie en
zien je graag op 6 september weer terug.
Team de Schoener

onderbouw
Thema’s buiten spelen en insecten
We hebben de afgelopen periode gewerkt aan de thema’s buiten spelen en insecten. Tijdens het thema buiten spelen hadden we super mooi weer waardoor we
ook echt heel veel buiten activiteiten konden doen,
zoals: verven met water en kwasten op het plein en de
muur, een natte spons doorgeven met je voeten,
stoepkrijten, kat en muis, oefenen met de diabolo, balspelletjes enzovoort. Tijdens het thema insecten hebben we het o.a. gehad over symmetrie en geoefend
met het symmetrisch inkleuren van een vlinder
en het naschilderen van een lieveheersbeestje. Ook zijn we lekker gaan
kliederen met papier maché. We hebben vanalles geleerd over insecten
en insectenhotels gebouwd in de bouwhoek. Onze themahoek hebben
we omgetoverd tot een insectenhotel en hier kon je je verkleden als
een insect, maar ook op zoek gaan naar insecten met vergrootglazen en
loepen. Natuurlijk hebben we die spullen ook meegenomen naar buiten
en zijn we op het schoolplein verder op zoek gegaan. We zijn nog lang
niet klaar met dit thema, maar helaas is de vakantie bijna aangebroken.
Na de zomervakantie gaan we weer over allerlei andere thema’s werken, maar nu eerst even lekker uitrusten. Fijne vakantie allemaal en tot
in het nieuwe schooljaar!

Schrijfdans
Lied: Op een onbewoond eiland - Kinderen voor kinderen
Materiaal: verf, afwasmiddel, een plantenspuit met een beetje water, een in stukken geknipt schuursponsje en knijpers.
Doel: Vloeiende bewegingen leren maken ter voorbereiding op het leren schrijven.
De vakantie nadert. Hoe fijn zou het zijn om lekker naar een onbewoond eiland af te reizen?! In gedachten zijn wij er al, kijk maar:

Doe vrijdag
Doe vrijdag is een lessenserie voor bewegend leren voor leerlingen uit groep 3. Op donderdag en/of vrijdag oefenen we aan de hand van opdrachten op een speelse en interactieve manier nog eens de behandelde doelen op het gebied van taal, rekenen en
spelling. Natuurlijk mogen de leerlingen uit groep 1 en 2 ook meedoen! Op deze manier
ontstaan er hele leuke en leerzame samenwerkingen. Zie onderstaande foto’s voor een
sfeerimpressie.
Begrijpend leesspel:
Doel: De kinderen kunnen een opdracht met veel woorden met open en gesloten
lettergrepen zelfstandig lezen en uitvoeren.
Bedoeling: De kinderen dobbelen met de twee dobbelstenen en tellen de stippen bij
elkaar op. Ze gaan op zoek naar de juiste kaart en lezen de opdracht die daar staat.
Daarna voeren ze die opdracht uit.
Kijk om je heen.
Schrijf hier drie dingen op die je ziet.

Stippen bij elkaar optellen en op zoek gaan
naar de bijbehorende opdracht.

Schrijf hier iets op wat je met lego
kan maken.

Spring zeven keer op deze plek en
schrijf daarna een woord met spr.

Schrijf hier
twee dieren
op die in de
zee leven.

Duolezen in groep 3

Speelmatten

middenbouw
Groep 4/5/6 gaat op reis door de ruimte!
De laatste weken van dit schooljaar maken we een reis door de ruimte!
Met Faqta werken allemaal op ons eigen niveau aan het thema Ruimte. We werken in
groepjes aan de verschillende tegels. We leren door middel van filmfragmenten en teksten over Astronomie en leren over de Aarde, Zon en Maan. Bij groep 5 en 6 komt het
hele melkwegstelsel aan bod. We hebben ook geleerd wat ons sterrenbeeld en wat het
Noorderlicht is (en hoe mooi dat is!).
Wat zijn sterren en wat gebruiken en doen wetenschappers om hier meer over te weten
te komen? En de vraag die heel veel kinderen zichzelf stelden: is er buitenaards leven…?
Kortom, een veelzijdig en ook best wel spannend onderwerp!

Met woordenschat werken we in de Gynzy Wereld. Ook
hier staat onze reis centraal. We
hebben verschillende woorden
over Het Heelal geleerd. We doen
dit door middel van het maken
van een woordweb, woordparachute, woordkast en woordtrap.

Met Faqta Talent hebben we met de hele
groep het zonnestelsel op schaal nagemaakt. U heeft vast al de foto’s en het filmpje op Parro langs zien komen! De kinderen
hebben met veel plezier de planeten gemaakt van papier mache en daarna geschilderd. Toen we buiten op het plein het zonnestelsel gingen uitmeten, was iedereen
zich aan het verbazen en verwonderen over
de enorme afstanden tussen de planeten,
wat is het heelal toch een bijzondere plek!

Samen het zonnestelsel uitmeten met het grote meetlint van 20 meter.

Het zonnestelsel op schaal uitgemeten!

Samen de zon inkleuren.

bovenbouw
NOG 1 KEERTJE...
Van de laatste weken in groep 8 hebben we
een echt feestje gemaakt: de kinderen hebben
een verlanglijstje opgesteld van activiteiten die
ze heel graag nog 1 keertje willen doen. Op het
lijstje stond onder andere een gymles van de
juf, een film kijken en popcorn eten, heftig
knutselen, een speurtocht door het dorp maken, een spelletjesmiddag, workshops organiseren voor elkaar, foto’s maken en een bonte
avond. Wat een prachtig verlanglijstje!

De workshops die de kinderen voor
elkaar hebben georganiseerd waren
heel divers: een drumles, een vliegtuig vouwen, tot 10 tellen in het
Duits, een typeles, een zweefvliegtuig vouwen, tot 10 tellen in het
Spaans, blokfluit spelen, een tekenles, een bootje vouwen, tot 10 tellen in het Japans, majorette pasjes
leren, nagels lakken en een happertje vouwen.

En dus...
...hebben we in het kader van heftig
knutselen meerdere lessen gewerkt
aan prachtige papier maché poppen:
van Noorse rockgoden tot Kermit de
Kikker gemaakt van oude kranten,
verf en stof. Behorend bij de poppen
hebben we limericks geschreven en
daarvan hebben we een filmpje in elkaar geknutseld. Ook hebben we onze
poppen en limericks aan de onderbouw gepresenteerd.

Ook hebben we informatief-humoristische toneelstukken geschreven over enkele markante historische figuren: Keizer Nero, Napoleon, Einstein en John&Jacky Kennedy. Na weken schrijven
en oefenen hebben we de toneelstukken opgevoerd voor de middenbouw.

Ook hebben de kinderen in 2 groepen speurtochten voor elkaar door
Brouwershaven geschreven, en die zijn vervolgens ook gelopen. Daarbij
moesten de kinderen op zoek gaan naar een verstopt poppetje. Eenmaal
gevonden, is er met het poppetje een selfie gemaakt.

De filmmiddag was ook
bere-gezellig. We hebben een prachtige jeugdfilm gekeken en daarbij
popcorn gepopt in de
magnetron. Dat was genieten!

Tijdens de spelletjesmiddag hebben we gezelschapsspelletjes gespeeld: Manhattan, Rummikub,
Skip-Bo, Mens-erger-je-nietkeezen, Risk en Catan...het lag
allemaal klaar. En wat blijkt? De
juf is niet de enige die fanatiek is,
de kinderen zijn dat zeer zeker
ook ;-)

De dag na de studiedag zijn we op de fiets gestapt naar Zierikzee. Daar hebben we in de Nieuwe Kerk de expositie van
National Geographic bezocht. We hebben daar aand e
hand van de meest prachtige natuurfoto’s geleerd over
licht, kleur, beweging, standpunt, vorm en compositie.

Onze laatste week heeft in het teken gestaan van 2 schoolkamp dagen onder leiding van
de school en een ouder-slaap-kamp. We hebben gebowld, gezwommen in de zee, hebben
foto’s gemaakt, hebben pannenkoeken gegeten, hebben kano gevaren, heben vele spelletjes waaronder levend stratego gespeeld en natuurlijk ook frietjes gegeten. Dit alles gevolgd door een heuse bonte avond. Twee dagen dolle pret dus!

En dan...komt er ook aan nog 1 keertje een eind en moeten we afscheid nemen
van onze geweldige groep 8. Hierbij een aantal laatste woorden van onze kanjers,
inclusief onze groep 7 held Levi:

Marloes: Ik ga natuurlijk over 3 weken van school af.
En ik ga weg met een boel leuke herinneringen. Bijvoorbeeld het project dat we een speurtocht gingen
maken door heel Brouw. Het was jongens tegen de
meisjes en het was super gezellig. En ook bijvoorbeeld
de poppen. Die hebben we met papier maché gemaakt. Daarbij hebben we een gedicht gemaakt. Een
limerick om precies te zijn. Toen dat klaar was gingen
we met de poppen naar de kleuters en het gedichtje
wisten we al uit ons hoofd. Omstebeurt gingen we het
gedichtje voorlezen aan ze en vertelden we wat over
de poppen. De kleuters hadden zich erg vermaakt en
wij ook. Maar we zijn nog niet klaar er komen nog
meer leuke dingen! Maar die weten we nog niet. Fijne
vakantie allemaal en groetjes van Marloes.

Levi: Hallo mensen fijn dat je
mijn verhaal leest dat waardeer ik zeer!! Ik heb dit schooljaar een heel heeeel! leuk jaar
gehad maar ik zit in mijn eentje in groep zeven en de klas is
zeven acht wat jullie wel weten hoop ik dan :) Dus dan krijg
ik volgend jaar een hele nieuwe klas dus dat wordt even
wennen voor mij maar ik hoop
dat ik net zulke leuke herinneringen ga maken met de nieuwe klas.

Jaide: Halooo allemaaaal. Ik vond het hele leuke schooljaren en we hebben ook leuke dingen gedaan.
Dit schooljaar bijvoorbeeld hebben we: speurtochten, tentoonstellingen in de kerk, een pop waarvan
de basis een wijnfles en papier-maché en over die pop hebben we limerick´s geschreven, een realistische beer tekening gemaakt :D , een kikker tekening hebben we ook gemaakt, vliegen gemept en nog
veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer!! Dus echt een klas om naar uit te kijken. Fijne vakantie allemaal en veel plezier in groep 6,7,8! xxx Jaide!

Eva: Dit jaar heb ik super leuk gevonden omdat we
super veel projecten gemaakt hebben. We hebben
hele grappige poppen geknutseld, een super leuke
kikker getekend en noem het maar op. We hebben
dit jaar ook goed gewerkt met tussendoor leuke activiteiten. Ik heb ook super veel zin in de weken die
nog gaan komen. Ik heb hier in deze klas 1,5 jaar gezeten en ik voelde me al gelijk op mijn plek. Fijne vakantie allemaal!
Mack: Ik heb een heel leuk schooljaar gehad. We hebben veel leuke projecten gehad met bijvoorbeeld knutselen, faqta talent of met gewoon werken. Ik vind het
jammer dat ik van de Schoener ga. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel zin om naar de Pontes te gaan. Ik ga
de klas en de juf heel erg missen. Ik wens iedereen een
hele fijne vakantie. En een goed jaar op de Pontes.

Luuk: Hoi ik ben Luuk. Wij hebben hele leuke dingen gedaan
zoals de poppen van papiermache maken en daarbij hebben we een limerick bedacht.
We hebben kikkers getekend
die zagen er heel schattig uit.
We hebben tussendoor ook
heel veel leuke dingen gedaan
zoals een speurtocht maken en
daarna doen. Ik heb heel leuke
dingen gedaan op deze school.
Helaas ga ik over drie weken
van school dat vind ik heel
jammer. Fijne vakantie.

Frederieke: Hoi ik ben Frederieke. Groep 8 gaat natuurlijk afscheid nemen
over 3 weken dat is wat minder leuk, maar we gaan wel met zijn allen een
nieuw avontuur aan op de Pontes! Ik heb er persoonlijk best veel zin in, want
ik zit al 9 jaar op deze school. Fijne vakantie.

Kyano: Ik vond het een heel
leuk jaar met aardige kinderen
en leerkrachten. We hebben
dit jaar ook hele leuke en
moeilijke knutselwerkjes gedaan, zoals de papier-maché
poppen, de zelfverzonnen verhalen, en de toneelstukken. Ik
heb het heel leuk gevonden en
ik ga Levi missen volgend jaar,
maar nu is het tijd voor de
brugklas. Groetjes van Kyano.

Juul: Hallo ik ben Juul. Ik vond
het een leuke schooltijd om
met mijn klas te beleven, maar
ik kan niet wachten om naar
de brugklas te gaan. Ondanks
corona hebben we alles gedaan wat we wilden doen. De
papier maché poppen vond ik
superleuk om te maken. Elke
pauze gaan we met elkaar
spelletjes doen. En ja dat is
wat ik wou zeggen. Doeiiiiii

Rachelle: Ik heb hier geweldige 2 jaren gehad, vooral met de
poppen van papier-maché. We hebben veel gewerkt maar we
doen het ook afwisselen met spelletjes en kraak de kluis. Toen
ik in groep 8 kwam dacht ik dat het veel moeilijker zou zijn,
maar het is uiteindelijk goed gekomen. Over 3 weken ga ik van
school af en dat vind ik best jammer. Ik hoop dat ik jullie nog
een keer tegen kom. Groetjes van Rachelle.

Cindy: Hoi ik ben Cindy. Ik ga over 3 weken afscheid nemen
van deze school en ik neem jullie mee in dit prachtige jaar. We
hebben Big Spender gedaan en dat houdt in dat je dingen mag
kopen voor zoveel geld je maar wilt. We hebben een speurtocht gedaan door het dorp jongens tegen de meiden was super leuk. Ik heb super veel zin om een nieuwe avontuur te maken op de Pontes! Na 9 jaar op deze school ga ik nu afscheid
nemen. Allemaal een fijne vakantie.Groetjes van Cindy.

Thijs: Ik kwam dit jaar hier op school en had gelijk nieuwe
vrienden en we hebben op school super leuke dingen gedaan
zoals presentaties, workshops, geknutseld en nog veel meer.
Er komen nog twee weken die ook nog super leuk gaan worden. maar ik vind het ook jammer dat ik na een jaar weer van
de Schoener moet. Maar heb ook weer zin om naar de Pontes
te gaan. Ik ga de klas en de juf erg missen. Ik wens iedereen

We wensen de kanjers van groep 8 een hele mooi tijd toe op de Pontes en wat was het een genoegen om
jullie in de klas te hebben gehad. Ook willen we alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking. Bedankt
voor alles!
Voor de toekomstige groep 678: heel graag tot na de vakantie!
Hartelijke groeten,
mede namens meester Oscar,
juf Margreeth

De afgelopen periode hebben we bij Kibeo niet
stil gezeten. De peuters hebben hard gewerkt
aan de thema’s; Kriebelbeestjes en Oef, wat
warm.
De thema’s bestaan uit verschillende activiteiten
waarbij de kleuren, het tellen, dezelfde zoeken
en samenwerken centraal staan. Nieuwsgierig
geworden, de knutselwerkjes hangen voor het
raam.

Na de zomervakantie gaan we starten met het thema Dierentuin, we hebben er nu al zin
in!

Bij de BSO hebben we heel veel buiten gespeeld, niets is fijner na een dag op school
om lekker te rennen, schommelen, fietsen en
voetballen. Natuurlijk wordt er ook veel geknutseld, het lijkt soms binnen wel of er een
knutselspullenstorm voorbij is geraasd.

Zo vlak voor de vakantie nemen we
afscheid van 2 kindjes, gelukkig komen er ook 2 nieuwe kindjes na de
vakantie gezellig bij ons spelen.

Na de vakantie willen we bij de BSO ook met
thema’s gaan werken. Dit thema kiezen we
met elkaar uit.

Ik wil iedereen een fijne vakantie wensen en we zien elkaar in het nieuwe schooljaar.
Groetjes juf Cindy

