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PO in actie  
Vanwege de acties in het onderwijs deze keer een sobere nieuwsbrief met alleen wat 
korte berichten, mededelingen en de agenda.  
De stakingsactie van 5 oktober j.l. was geslaagd. Vele scholen waren gesloten en er was 
een flinke opkomst in Den Haag. Hoewel de regering inmiddels wel een gebaar heeft 
gemaakt, is het niet ondenkbaar dat nieuwe acties (in welke vorm dan ook) nog gaan 
volgen in de komende maanden.  

Keet in de kerk 
Vorige week woensdag is groep 3 t/m 5 naar een voorstelling geweest van “Keet in de 
kerk”. deze voorstellingen worden (mede) georganiseerd door juf Cathy Kotoun. Op  29 
november is er weer een voorstelling, “SHOES” genaamd.  Dan gaan de groepen 6 en 7 
er naar toe. Op 7 maart gaan de groepen 3, 4 en 5 naar de voorstelling “Joris en de 
draak”. De laatste voorstelling, op 30 mei, is weer voor groep 6/7 en heet “Versailles”. 

Doe-us (voor groep 7/8).  
Op vrijdag 3 november brengen we met de leerlingen van groep 7/8 een bezoek aan het 
Landbouwmuseum te Dreischor en het Visserijmuseum in Bruinisse. Naast meester Ton 
zijn er nog 3 begeleiders nodig (voor de hele dag). Opgeven kan via de mail of 
rechtstreeks bij de meester. 

Nieuwe leerling.  
Op maandag 23 oktober (na de herfstvakantie) start een nieuwe leerling in groep 7 bij 
meester Jan Jaap. Hij heet Lasse van der Pol. 

Informatieavond. 
Op woensdag 8 november zal een informatieavond worden georganiseerd. deze avond 
is vooral bedoeld voor nieuwe ouders. Een uitnodiging volgt. 

Spelletjesmiddag.  
Enkele weken geleden is de picknick afgelast. Het is de bedoeling eerdaags een 

spelltjesmiddag te organiseren i.p.v. de picknick.  

Inhoud
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Project 

 “Wonen en 

bouwen”

Excursie naar het Nieuwe instituut in Rotterdam.  
Op dinsdag 26 september hebben we een bezoek gebracht aan “Het Nieuwe Instituut”. 
We kregen en rondleiding en we hebben een workshop gedaan. Bij ons viel het aanbod 
een beetje tegen, maar de kinderen hebben het wel leuk gevonden. 

Bezoek aan meubelbedrijf Paauwe in Zonnemaire 
Op dinsdag 3 oktober zijn we in 2 groepen  naar Paauwe Meubelen geweest. We kregen 
een rondleiding en hebben daarna moodboards gemaakt. Het was leerzaam en heel leuk.  

Gastles van Paul Stroosnijder. 
Op donderdag 12 oktober hadden we een gastdocent: Paul Stroosnijder. Hij vertelde 
e.e.a. over installatietechniek en isolatie. 

Bezoek aan bouwbedrijf Quant. 
Maandag na de herfstvakantie gaan de groepen 3/4/5 en 5/6/7 naar bouwbedrijf Quant 
om nog meer te weten te komen over bouwen… 

AFSLUITING OP 9 NOVEMBER. 
Om alvast in de agenda te zetten!!  
Op donderdagmiddag 9 november willen we het project “Wonen en bouwen”  afsluiten 
met presentaties voor ouders en andere belangstellenden. Het begint om 14.00 uur en zal 
duren tot 15.00 uur (of iets later). Een uitnodiging volgt na de herfstvakantie. 

LEGO 

Mindstorms

Mindstorms. 

De missies staan opgesteld op de tafel. De vier teams zijn druk in de weer met het 
programmeren van de robots. Ondertussen komende twee projectteams ook langzaam 
op gang. 
Begin november gaan we bepalen welke twee teams door mogen naar de wedstrijd in 
Vlissingen. Het gaat daarbij natuurlijk om de prestaties van de robots, maar het 
presenteren ervan en hoe er samengewerkt wordt telt ook mee! 
Enkele weken later zullen de projectteams hun presentaties houden. Het is de bedoeling 
dat zij aansluiten bij de robotteams. Deze presentaties moeten dan wel aan de 
(wedstrijd)criteria voldoen uiteraard. Gekeken wordt o.a. naar creativiteit, originaliteit, 
uitstraling tijdens de presentatie en samenwerking binnen 
het team. 



Agenda, vervolg 

december

05 dec.   SINTERKLAASFEEST 

12 dec. Studiemiddag (de kinderen zijn vrij) 

15 dec. FLL Regiofinale (HZ - Vlissingen) 

20 dec.    KERSTDINER, vanaf ca. 17.00 uur 

22 dec. Laatste schooldag in 2017 (’s middags vrij) 

25 dec. t/m 05 jan.  KERSTVAKANTIE 
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okt - nov.
16 t/m 20 okt.  HERFSTVAKANTIE 

26 okt.  Interactieve theatervoorstelling in Fizi (groep 8) 

03 nov. Doe-us (groep 7/8) 

07 nov. schoolontbijt  

08 nov. Informatieavond voor (nieuwe) ouders. 

09 nov. Afsluiting project “Wonen en bouwen”  

      (tussen 14.00 en ca. 15.00 uur). 

20 nov. Start (klein) thema “BEWEGEN” . 

23 nov. Rapport mee. 

27 en 28 nov. Portfoliogesprekken (’s middags en ’s avonds). 
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Project 
“Bouwen en 

wonen”. 

Excursie 
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Bij Paauwe. 

 

 

 

         




