
Schooltijden 

In overleg met het team en met de oudergeleding 
van de MR hebben we besloten dat we definitief 
overstappen naar het  5 gelijke schooldagen model. 

Vanaf vorig jaar maart zijn we hier noodgedwongen 
mee gaan werken en we moeten dit tot op heden 
ook nog blijven doen. Het was eerst even wennen 
voor een ieder, er zijn voor- en nadelen aan, maar 
bij het besluit met het team en de MR wogen de 
voordelen toch zwaarder. 

Mocht u hier nog vragen over hebben dan horen wij 
of de MR leden dit graag. 

Algemeen 

Nieuwsbrief van de Schoener,  

Daltonschool 

Samenwerking 

 

In het nieuwe schooljaar gaan we met 2 instanties samenwerken. 
De eerste is Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, deze samenwerking komt 
tot stand door een subsidieregeling en zal voor 1 jaar zijn. 

De Zeeuwse muziekschool zal in iedere groep activiteiten/
projecten gaan verzorgen. 
U krijgt hierover in het nieuwe jaar nog meer informatie. 

 
 
Het 2de samenwerkingsverband is met de Bibliotheek Oosterschelde in 
het project “Boekstart, de bibliotheek op school”. Eind van dit schooljaar 
krijgt het team hierover meer informatie en wordt er met de leesconsu-
lent een plan gemaakt voor het komende schooljaar. U, als ouders, en de 
kinderopvang en peutergroep zullen hierbij betrokken worden.  

We wensen u allemaal een fijne meivakantie 

Nieuwe opzet van de nieuwsbrief 
 

In januari zijn we begonnen met de commu-
nicatie-app Parro. Als school zijn we blij dat 
we deze stap genomen hebben. We kunnen 
u op een makkelijke manier bereiken.  

Met de invoering van Parro verviel de weke-
lijkse nieuwsbrief. Hiervoor in de plaats ge-
ven we u voor iedere vakantie informatie 
over ons onderwijs. Hierbij de eerste uitga-
ve. 

We hopen dat u deze met plezier gaat lezen 
en bekijken.  

vriendelijke groet, 

Team de Schoener 



onderbouw 

Motoriek dozen 

We hebben allerlei (senso)motorische materialen en spelle-
tjes mogen aanschaffen, wat een feest! De motorische vaar-
digheden vormen namelijk de basis voor het schoolse leren 
in groep 3. De kinderen kunnen o.a. tijdens de inloop, maar 
ook tijdens de speel-werkles én tussendoor de motoriek do-
zen pakken en vinden het heerlijk om ermee te spelen en 
experimenteren! Tegelijkertijd oefenen ze dus ongemerkt 
hun motorische vaardigheden, waaronder de ontwikkeling 
van hun voorkeurshand en de pincetgreep. Twee vliegen in 
één klap dus. 

Thema Sprookjes 

De afgelopen periode hebben we gewerkt rondom het the-
ma sprookjes. Het sprookje van Hans en Grietje, Roodkapje 
en Sneeuwwitje werden voorgelezen. De kinderen mochten 
het sprookje uitspelen in de themahoek en maakten samen 
een sprookjeskasteel in de bouwhoek. Samen snoephuisjes 
knutselen, spelen, schrijven in o.a. zand, zingen, gymmen, 
stempelen, lezen, rekenen en filmpjes bekijken van de zand-
tovenaar Klaas Vaak.  

Nieuwe leerling 

Na de meivakantie komt er een nieuw 
vriendje bij ons in de klas. Timothy is 
naar Brouwershaven verhuisd en komt 
bij ons in groep 3. Timothy is al een aan-
tal dagen bij ons komen wennen en 
heeft al fijn samen gespeeld met de an-
dere kinderen. Welkom bij ons in de 
onderbouw Timothy! 



Koningsspelen 

 

We zijn in de onderbouw begonnen met een heerlijk ontbijtje. 
In de ochtend zijn we naar buiten gegaan om leuke “ouderwetse” spelletjes te spelen, zoals blikgooien, 
spijkerpoepen, lepel/ei race, sjoelen. De kinderen hebben heerlijk genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Karin 

Iedere donderdagochtend is juf Karin ook bij ons in de onderbouw. Zij geeft waar nodig 
extra instructie of begeleiding aan een aantal kinderen op verschillende leergebieden.  

En ook krijgen de kinderen afwisselend een leuke en leerzame muziekles of gaan samen 
met juf Karin knutselen.  

Fijne vakantie!  

Juf Rianne, juf Mariska, 

Juf Tessa en  

meester Tigo 



Nieuwe leerling  

Na de meivakantie start TJ in de mid-
denbouw. Hij komt in groep 5 en is 
daarmee in zijn eentje heel groep 5, 
stoer hoor! Voor de meivakantie is TJ 
al twee dagen komen wennen bij 
ons in de klas, wat erg gezellig 
was.  Welkom TJ! 

Juf Esther en juf Majka 

Vanaf deze week is juf Majka terug 
van zwangerschapsverlof. De kinderen 
zijn heel blij om haar weer te zien! Juf 
Majka werkt op maandag en dinsdag, 
ze neemt dus weer haar eigen dagen 
op zich. Juf Fay is er op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

Juf Esther was hierdoor vorige week 
voor het laatst. We hebben iets voor 
haar geknutseld en vrijdag afgesloten 
met een gezellige middag. We gaan 
haar missen! 

middenbouw 

Kinderkunstweek 

In maart was de kinderkunstweek. We hadden er in de mid-
denbouw zo veel plezier in, dat we niet een week, maar wel 
drie weken hier hard aan gewerkt hebben! Ons thema was 
‘kleurrijke natuur’. We hebben geleerd over de kunstschilder 
David Hockney en hebben zijn schilderijen aandachtig beke-
ken. Ook hebben we naar de prachtige illustraties van Helen 
Dardik en Carolyn Gavin gekeken. Deze drie kunstenaars lieten 
ons zien hoe natuur er uit kan zien als je natuur, heldere kleu-
ren en fantasie samenbrengt.  

In onze lessen hebben we eerst een schets gemaakt, waarin 
we extra hebben gelet op de vormen van de natuur. We heb-
ben geoefend met het mengen van lichte kleuren. Deze twee 
opdrachten kwamen samen in een grote eindopdracht: een 
eigen schilderij maken.  

De kinderen zijn trots op hun prachtige schilderijen! 



 

Fijne vakantie  

Juf Majka, Juf  Fay,  

Juf Esther en Juf Maike 

Buitenlesdag 

Vorige week was de buitenlesdag. We hadden mazzel in 
het verder vrij koude april, want deze dag was het heerlijk 
buiten!  

We hebben een rekenestafette gedaan, waarbij ieder 
team een rij met tafelsommen had die ze moesten oplos-
sen, het antwoord aan de overkant van het plein moesten 
opschrijven, en daarna hun krijtje aan het volgende team-
genootje moesten geven. Wat hebben de kinderen hard 
gerekend en gerend die les!  

Later op de dag hadden we een spellingsles buiten. De 
kinderen konden in een ton graaien naar een briefje met 
een woord, om daarna op het plein op zoek te gaan naar 
de goede spellingscategorie en daar het woord bij te 
schrijven.  

Ook hebben we twee keer heerlijk gegeten in het zonne-
tje, het was een topdag! 

Met Faqta leren we deze periode over de eeuw van de 
uitvindingen.   

Alle ‘uitvindersworkshops’ doen we met de hele klas. We 
hebben al drie uitvindersworkshops gehad en na de mei-
vakantie volgt de laatste. In week 1 hebben we een bal-
lonraket gemaakt, die natuurlijk ook getest moest wor-
den. Met lego hebben technische bouwwerken gemaakt 
met katrollen, hefbomen en tandwielen in week 2. In 
week 3 hebben we allemaal verschillende apparaten uit 
elkaar geschroefd om die eens goed van binnen te bekij-
ken.  

 

Groep 6 leert daarnaast ook over de geschiedenis van de 
negentiende eeuw. De eerste vliegmachine, de stoom-
machine, werken in fabrieken, kinderarbeid en leefom-
standigheden komen allemaal langs. Wat is dat interes-
sant! 

De kinderen zijn erg enthousiast over het thema! 



KINDERKUNSTWEEK 

 
Dit jaar stond de Kinderkunstweek in het teken van 
het thema “Voedsel in de Kunst”. Als uitgangspunt 
hebben we de stijl en kunstwerken van de Italiaanse 
kunstenaar Giuseppe Arcimboldo genomen. Giuseppe 
is een kunstschilder uit de Italiaanse renaissance die 
vooral bekend werd met portretten die samengesteld 
waren uit allerlei voorwerpen, zoals: groenten, fruit, 
bloemen, boeken en vissen. De kinderen hebben ver-
volgens een tweetal gezichten gemaakt: een collage 
en een werkstuk gemaakt van brooddeeg.  

 
 

Bekijk vooral ook even ons filmpje voor een sfeerim-
pressie van onze kunstlessen: 

KLIK HIER VOOR HET FILMPJE :-)  

 

bovenbouw 

THUISONDERWIJS 

De eerste maanden van dit kalenderjaar stonden in 
het teken van het thuisonderwijs. Wat is er thuis 
toch hard gewerkt aan het behalen van de doelen en 
het maken van een veelzijdigheid aan opdrachten.  

Want naast rekenen/lezen/taal/spelling is er aan de 
hand van thematisch aangeboden onderwerpen van 
wereldoriëntatie (FAQTA) en begrijpend lezen 
(NieuwsbegripXL) volop geknutseld, is er een mini-
werkstuk over de 1e Wereldoorlog geschreven en 
hebben enkele kinderen zelfs nog tijd gevonden om 
een escaperoom (Egyptische piramide) op te lossen. 
Het spreekt voor zich dat we iedereen nogmaals wil-
len bedanken voor alle getoonde inzet en steun van 
ouders links en rechts. We hebben het toch maar 
even samen gedaan! 

https://drive.google.com/file/d/15rPPNRBFEkr8mT_eodBmxue5wkpHfs1Z/view?usp=sharing


 

Aan de andere kant van de wereld, in Azië, ver-
overde Japan landen en bezette het Nederlands-
Indië.  

Dit was tot dan toe een kolonie van Nederland. 
Door het gooien van atoombommen op de steden 
Hiroshima en Nagasaki gaf Japan zich in augustus 
1945 over. Indonesië wilde onafhankelijk worden 
van Nederland, maar Nederland wilde daar niets 
van weten. Er werd strijd gevoerd voor deze on-
afhankelijkheid en daarbij werd zwaar gevochten. 
Pas in 1949 legde Nederland zich neer bij de Indo-
nesische Onafhankelijkheid. Nederland betoog 
pas in 2005 spijt en zegt dat Nederland ‘als het 
ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ 
was komen te staan. 

 

In WO II werden veel mannen opgeroepen 
om in Duitsland te gaan werken. Deed je 
dat niet, dan kon je worden opgepakt en 
werd je naar een concentratiekamp ge-
stuurd. Hitler Haatte de Joden en vond hen 
een minderwaardig volk. Hij wilde hen uit-
moorden en stuurde zoveel mogelijk van 
hen naar vernietigingskampen. Auschwitz 
was zo’n kamp.Anne Frank, de schrijfster 
van het boek Het Achterhuis heeft daar ook 
een hele tijd gezeten. Zij heeft de oorlog 
niet overleefd.  

 

De schadevergoeding die Duitsland moest betalen na de Eerste 
Wereldoorlog werd op papier gezet.  

Dit was het Verdrag van Versailles. Daarin stond welke gebieden 
Duitsland moest afgeven en hoeveel geld er betaald moest wor-
den. Dit verdrag werd opgesteld door Engeland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten. Duitsland mocht het verdrag alleen maar on-
dertekenen. De bevolking van Duitsland had grote moeite met de 
maatregelen. Daarnaast brak er ook nog een crisis uit waardoor 
veel mensen zonder werk kwamen te zitten. De politieke partij 
NSDAP zei dat ze de problemen van de mensen kon oplossen.  

Hitler was de leider van deze partij en hij wilde Duitsland weer 
groot en belangrijk maken. Hij gaf de Joden de schuld van alle el-
lende. Hij bracht een groot leger op de been en viel andere lan-
den aan. Deze keer werd ook Nederland aangevallen. Voor Ne-
derland duurde de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945.  

In die vijf jaar werd de bevolking onderdrukt en werden Joden 
vervolgd. 

 

Wij leven in de 21e eeuw. De twintigste 
eeuw was de tijd van wereldoorlogen. 
Frankrijk en Duitsland voerden oorlog 
tegen elkaar en Duitsland was de grote 
winnaar. Als gevolg hiervan voelden 
Frankrijk en Engeland zich bedreigd. 
Veel landen spraken af dat ze elkaar, in 
geval van een oorlog, zouden helpen. 
De spanningen liepen hoog op. Zeker 
toen de kroonprins van Oostenrijk-
Hongarije, Franz Ferdinand, werd ver-
moord door een Serviër. Daarmee 
sloeg de vlam in de pan en dat was de 
aanleiding voor het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog in juli 1914.  

LESSENSERIE WERELDOORLOGEN EN HOLOCAUST (in vogelvlucht)  



 

Nederland lag na de Tweede Wereldoorlog in 
puin. Het land werd opnieuw opgebouwd. Dat 
werd de wederopbouw genoemd. Veel men-
sen waren arm. Willem Drees, een minister, 
wilde daar iets aan doen. Hij maakte samen 
met de andere ministers een verzorgingsstaat 
van Nederland. Dat betekent dat de mensen 
die het kunnen, zorgen voor de mensen die 
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.  

Er kwamen wetten om ervoor te zorgen dat 
niemand arm was in Nederland. Als je werk-
loos, ziek of oud was, kreeg je een geld van de 
regering, zonder dat je er iets voor moest 
doen. Dat heet een uitkering. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog voerden de Sov-
jet-Unie en Amerika een strijd om te laten 
zien wie de sterkste was van de twee. Deze 
Koude Oorlog zorgde ook voor een verdeling 
in Europa. De landen in Oost-Europa sloten 
zich aan bij de Sovjet-Unie. Zij vormden sa-
men een militaire organisatie, het Warschau-
pact. De landen uit West-Europa werden 
bondgenoten van Amerika en vormden sa-
men de NAVO. De Koude Oorlog was een 
strijd tussen het communisme en het kapita-
lisme. De Sovjet-Unie was communistisch: 
veel gelijkheid en weinig vrijheid. Amerika 
was kapitalistisch: veel vrijheid en weinig ge-
lijkheid. De Duitse stad Berlijn lag precies op 
de grens van oost en west. In het westen was 
je vrij, maar in het oosten niet. Om te voor-
komen dat iedereen naar West-Berlijn zou 
vluchten, bouwde de Sovjet-Unie een enor-
me muur middenin Berlijn. Deze muur werd 
zwaar bewaakt. 

 

Die strijd tussen de Sovjet-Unie en 
Amerika werd op allerlei gebieden 
gevoerd. Het ging er steeds om wie 
de beste was, dus bijvoorbeeld wie 
de krachtigste wapens kon ontwik-
kelen of wie als eerste naar de 
ruimte ging. Dat laatste leverde iets 
goeds op. De Sovjet-Unie had als 
eerste een satelliet in de ruimte en 
Amerika had de eerste mens op de 
maan.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog besloot men dat 
zo’n wereldoorlog nooit meer mocht ontstaan.  

Dat is de reden dat de VN, de Verenigde Naties 
werden opgericht. Er waren 51 lan-
den,waaronder de Sovjet-Unie, aangesloten bij 
deze organisatie. Inmiddels horen bijna alle lan-
den van de wereld erbij.  

Zij werken op allerlei gebieden samen om het 
leven van mensen prettig te houden. Dat doen 
ze onder andere door voor vrede en veiligheid 
te zorgen. 



Op 13 april hebben we deelgenomen 
aan de landelijke buitenlesdag. We heb-
ben een spellings- en gym estafette ge-
houden. Ook hebben we de plattegrond 
van Brouwershaven en omgeving gete-
kend met stoepkrijt (Scharendijke, Zon-
nemaire en Dreischor mochten hier na-
tuurlijk niet bij ontbreken). Het leuke is 
dat we daar waar mogelijk straatnamen 
hebben ingevuld en toen we klaar waren 
de plek van ieders huis hebben aangege-
ven. Ook hebben we een reken ski-spel 
gespeeld waarbij we breuken hebben 
omgezet naar kommagetallen en per-
centages. We hebben lekker in het zon-
netje buiten duo gelezen, met ons 
boekske in een hoekske en als afsluiting 
hebben we lekker buiten geluncht.  

Hieper-de-piep! De ouders van de bovenbouw 
weten het natuurlijk al lang, maar voor wie het 
nog niet had gehoord: alle kinderen van groep 
78 zijn op 31 maart j.l. geslaagd voor het theore-
tisch verkeersexamen! Tot onze schrik bleek op 
de dag na de afname, op 1 april dus, dat er een 
fout was gemaakt door het toetsinstituut van 
Veilig Verkeer Nederland en dat alle kinderen 
hun diploma spijtig genoeg weer moesten inle-
veren tot na de afname van het herexamen. 
Maar dat is gelukkig opgelost ;-) 

FAQTA TALENT 

Vorige week hebben we de “Zo zit 
dat” presentaties afgerond. De kin-
deren hebben aan elkaar gepresen-
teerd wat narcose is, waarom tropi-
sche planten lange en dunne bladeren 
hebben, wat een qwerty toetsenbord 
is en waarom we dat nog steeds ge-
bruiken, hoe het er binnen in een vul-
kaan uitziet en wat blinde mensen 
kunnen zien met behulp van een im-
plantaat en een speciale bril.  

De kinderen zijn inmiddels gestart aan 
hun nieuwe opdracht: ze maken een 
leerzaam en humoristisch toneelstuk 
over Keizer Nero, Napoleon, Albert 
Eintein en John en Jacky Kennedy. 

LEESVOER 

De boekencollectie van de bovenbouw is per dit schooljaar 
vernieuwd en uitgebreid! Doordat we van elk boek twee 
exemplaren hebben aangeschaft, kunnen we de nieuwe 
boeken vier keer per week inzetten tijdens het duolezen. 
Van oude klassiekers als Mathilda en De GVR, tot moderne 
verhalen als Harry Potter en Het ijsmonster. Oorlog en vre-
de, de prehistorie, dieren en paarden, de watersnoodramp, 
puber zaken...er valt genoeg te kiezen voor de kinderen. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!! 

Dikke knuf, mede namens meester Oscar, 

Juf Margreeth 


