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Inhoud

Nieuwe leerlingen - vooruitzicht volgend schooljaar. 
Sinds de meivakantie zijn er nog een paar nieuwe leerlingen bij gekomen in groep 6, nl. 
Tessa en Sophie Sijrier. Daarmee zitten alle groepen echt vol. Voor het nieuwe schooljaar 
zijn er  een al aantal kinderen aangemeld. Er ontstaat natuurlijk ruimte, doordat er 12 
groep 8-leerlingen van school gaan en wellicht zijn er nog een paar verhuizingen. Zoals 
het er nu voor staat gaan we het nieuwe schooljaar beginnen met groepen van 18-20 
leerlingen.  
Over verhuizingen gesproken: Sophie Vermeulen, uit groep 3,  gaat in Antwerpen wonen. 
Zij gaat na het Hemelvaartweekend naar een nieuwe school in België. We wensen haar 
veel succes en een fijne tijd in Anvers. 

Schoolplein. 
Vorige week is er weer gewerkt aan het schoolplein. Nu ook de planten beginnen te 
groeien en bloeien, wordt de aanblik steeds gezelliger. Het is nog niet helemaal klaar. De 
grootste klus, die nog op de agenda staat is de zandbak en de tunnel, in het midden van 
het plein.                                                                                                                                              Wordt vervolgd. 

Engels - vervanging. 
Sinds het eind van de meivakantie is juf Marja met ziekteverlof, vanwege ernstige 
rugklachten. Omdat het vrij snel duidelijk was, dat dit wel enige tijd zou gaan duren, zijn 
we op zoek gegaan naar vervanging. En gelukkig hebben we in Barbara Lindhout iemand 
gevonden, die de lessen gedeeltelijk (eens per week, op dinsdagmorgen) kan overnemen.  
Zij was een oude bekende van ons, daar zij enkele jaren geleden tijdens de periode van de 
zwangerschapsverlof van juf Marja de Engelse lessen heeft verzorgd.  
Barbara is parttime werkzaam bij het Goese Lyceum en heeft dus de nodige 
onderwijservaring. Op dinsdag 21 mei is ze begonnen en zoals het er nu naar uit ziet, zal 
de vervanging duren tot aan de zomervakantie.  
We wensen van hieruit, namens alle collega’s en kinderen, juf Marja veel sterkte en 
beterschap en hopen dat ze over niet al te lange tijd haar werkzaamheden weer op kan 
pakken. 
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Project:  

“Reizen”

Het project in groep 3/4/5 en 5/6. 
Zowel in V 3/4/5 als in V 5/6 zijn we het project opgestart met het kijken naar de invloed die 
het reizen in het verleden had op de Nederlandse geschiedenis. In het Stadhuismuseum 
konden we ontdekken, dat de Zierikzeeënaars, net als vele landgenoten van enkele 
eeuwen geleden, al behoorlijk reislustig waren. Doordat zij  op veel plekken in de wereld 
kwamen, namen zij ook van  deze plekken spullen en zelfs dieren mee. De kalkoen en de 
goudvis, die we nu heel alledaags vinden, zijn ooit door reizigers naar Zierikzee 
meegenomen.  
De kinderen van beide groepen zijn inmiddels in tweetallen voorbereidingen aan het 
treffen voor de afsluiting van het project in de vorm van een reisbeurs waarbij ze 
verschillende soorten reizen in een magazine uitwerken. 

Groep 7/8. 
In groep 7/8 zijn we gestart met een taalactiviteit over reizen en rijzen. Daarbij ging het 
over de verschillende betekenissen, afgeleide woorden en natuurlijk ook de spelling. 
Daarna zijn de kinderen in kleine groepjes aan de slag gegaan met een eigen onderwerp/
onderzoek m.b.t. “REIZEN”. De gemaakte keuzes zijn heel divers, zoals bijv. een rondreis 
door Europa, op safari, een bezoek aan Venetië, naar Ibiza, reizen met het vliegtuig, maar 
ook aan boord van het grootste cruiseschip ter wereld, een reis door de ruimte, surfen op 
het internet, transport over de wereld of de avontuurlijke reis van een trekvogel… Deze 
onderwerpen moeten leiden naar leuke en interessante presentaties, waarmee het 
project afgesloten zal worden. 

Gastles “Rondje Roest”. 
Op dinsdag 28 mei gaven Roel en Esther een gastles over verre reizen met de fiets. Zij 
maken regelmatig dergelijke wereldreizen en wilden graag vertellen over wat daar zoal bij 
komt kijken en natuurlijk over de belevenissen onderweg. Zij hebben een blog, waarop de 
reisverslagen te lezen zijn.: https://www.pindat.com/reisblog/rondjeroest  

Afsluiting van het project. 
Op dinsdagmiddag 25 juni willen we het project afsluiten met de presentaties van groep 
7/8 en een “vakantiebeurs” van groep 3 t/m 6. Aansluitend organiseren we die middag ook 
de portfoliogesprekken.  
Zet de datum alvast in uw agenda!  
Een definitieve uitnodiging volgt nog  
(ca. een week van tevoren). 

https://www.pindat.com/reisblog/rondjeroest
https://www.pindat.com/reisblog/rondjeroest


Nog maar een paar weken en dan zit het schooljaar er weer op. Wat gaat de tijd toch snel, 
lijkt het… 
In eerste instantie hebben we natuurlijk de schoolreizen en het schoolkamp. Daarna is er 
nog ruim een week om de schoolse zaken af te ronden, zoals opdrachten, afsluiting van 
het project, het portfolio en het rapport. In de laatste week hebben we dan nog, maandag 
1 juli,  de eindavond van groep 8 en op dinsdagmiddag 2 juli het afsluitende schoolfeest, 
met alle kinderen. Op woensdag 3 juli neemt groep 8 afscheid. De andere groepen 
hebben dan nog even tijd om het schooljaar af te ronden en op te ruimen, voordat de 

zomervakantie echt gaat beginnen. 

Op naar het 

einde, de laatste 

schoolweken
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Schoolreizen  

en  

schoolkamp

Schoolreizen. 
Donderdag 6 juni a.s. is onze “schoolreizendag” van groep 1 t/m 7. Er zijn verschillende 
bestemmingen, afhankelijk van de groep/unit waarin de kinderen zitten. 
Unit onderbouw (groep 1/2) gaat naar Tropical Zoo in Kwadendamme. 
(https://www.tropicalzoo.nl/de-leukste-attractie-van-zeeland/#content) 
Unit Middenbouw en Vitruvio 3/4/5 gaan naar familiepark Plaswijck te Rotterdam. 
(https://www.plaswijckpark.nl) 
Unit bovenbouw (zonder 8) en Vitruvio 6/7 gaan naar het Archeon in Alphen a/d Rijn. 
(https://www.archeon.nl/index.html) 
Meer details en informatie over de schoolreizen staan regelmatig in “De Ratel". 

Schoolkamp. 
In de week na Pinksteren gaat groep 8 op schoolkamp, van 11 t/m 14 juni. Op 
dinsdagmorgen vertrekt de groep, omstreeks 8.45 uur, op de fiets richting Veere. De 
bagage, zoals tenten, luchtbedden en tassen/koffers worden naar het kamp gebracht. We 
verblijven die week op minicamping “Trouw vóór Goud”. Op vrijdag fietsen we weer terug 
naar huis. In de loop van de middag, tussen 16.00 en 16.30 uur komen we dan bij school 
aan.  
De kinderen krijgen binnenkort een boekje mee naar huis, met daarin de tentindeling, het 
programma en wat regels en afspraken, telefoonnummers …enz. Als het weer een beetje 
meewerkt, wordt het vast een hele gezellige week, net als in voorgaande jaren. 

KEET IN DE KERK De laatste “Keet in de Kerk”  van dit schooljaar stond in het teken van 800 jaar Zierikzee, 
een reis door de tijd. Groep 5/6 is daar naar toe geweest, op 15 mei.  

De Nieuwe kerk was voor deze gelegenheid omgetoverd tot een opnamestudio van RTL-

Keet-Night. Professor Historieklusje flitste met zijn tijdmachine gasten uit verschillende 
tijden naar de studio. Aan tafel bij de gastheer Jelt Pekaar konden zij meer over hun 
herkomst vertellen. We hebben genoten van de voorstelling. 

https://www.tropicalzoo.nl/de-leukste-attractie-van-zeeland/#content
https://www.plaswijckpark.nl
https://www.archeon.nl/index.html
https://www.tropicalzoo.nl/de-leukste-attractie-van-zeeland/#content
https://www.plaswijckpark.nl
https://www.archeon.nl/index.html
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Sponsors

Agenda 

juni-juli 2019
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03 juni  Studiedag (de kinderen zijn vrij) 

06 juni  Schoolreizendag (groep 1 t/m 7) 

11-14 juni Schoolkamp (groep 8) 

26 juni  Studiedag (de kinderen zijn vrij) 

25 juni  Afsluiting project “Reizen” - portfoliogesprekken 

27 juni  Rapporten mee 

01 juli  Eindavond groep 8 

02 juli  Eindejaarsfeest school 

03 juli  Uitzwaaien groep 8 

05 juli  Laatste schooldag  

  (kinderen ’s middags vrij) 

07 juli  ZOMERVAKANTIE 
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Bezoek aan het 

Stadhuis-

museum 

Repetitie  

“De kleinste 

opera” 
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