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Nieuws van de directie 

Een dik gevulde nieuwsbrief deze keer, 

meer een nieuwskrantje zelfs. 

Het kan ook haast niet anders, want we 

hebben in deze periode een variatie aan 

activiteiten:  Kunst, lentekriebels, opa’s 

en oma’s, sport, excursies enz. De 

kinderen verdiepen zich breed en met 

plezier. Daar zijn we best tevreden 

over. 

Bent u dat ook ?  

Dat willen we graag weten. Daarom zal 

DUO onderwijsonderzoek u binnenkort 

vragen een online vragenlijst 

‘oudertevredenheid’ in te vullen. De 

resultaten hiervan nemen we op in ons 

nieuwe schoolplan. We hopen dat u allen 

de tijd vindt om deze lijst in te vullen. 

Alvast dank hiervoor. 

 

Tot ziens met vriendelijke groet, 

Jos Dieleman. 

 

 

Thema Kunst groep 1 en 2: 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart 

met een nieuw thema: Kunst.  

Tijdens dit thema, dat in totaal vijf 

weken duurt, besteden we aandacht aan 

verschillende kunstenaars en hun 

werken. Aan de hand van beroemde en 

minder beroemde kunstwerken leren de 

kinderen over kleuren en vormen. We 

kijken samen naar kunst en de kinderen 

geven hun eigen mening. Vind je het  

 

 

mooi? Waarom wel, waarom niet? Wat 

zie je in het kunstwerk? 

 

Tijdens de werklessen wordt er hard 

gewerkt aan prachtige kunstwerken.  

De ene keer is het in de stijl van een 

beroemde kunstenaar zoals:  

Kadinsky, Pollock, Leonardo Davinci, 

Banksy en Mondriaan. De andere keer 

mogen kinderen met behulp van 

ontwikkelingsmateriaal hun eigen 

kunstwerk vormgeven. Aan creativiteit 

ontbreekt het zeker niet! 

Tijdens dit thema wordt er ook gewerkt 

aan verschillende rekendoelen. We 

hebben in de kring toegangskaartjes 

gekocht voor het museum. Eerst werd er 

gepast betaald, maar later moest er aan 

de kassa ook geld teruggegeven worden. 

Ook hebben we in de kring nagespeeld 

dat we met de bus naar het museum 

gingen. Kinderen moesten tellen en 

waren actief met verschillende 

rekenbegrippen bezig. 

De Berenburcht doet ook mee met de 

Kinderkunstweek van 20 t/m 31 maart.  

Het thema van dit jaar is “Energieke 

kunst”: Kunst die draait, loopt, groeit, 

vliegt, zwaait en verdwijnt. De kinderen 

van groep 2 hebben daarom een 

prachtige mobiel gemaakt. Bewegende 

kunst! 
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We sluiten het thema kunst in groep 1 

en 2 af met een tentoonstelling op 

woensdag 10 april van 11.30 uur t/m 

12.15 uur. 

 

 

Nieuws uit groep 3-4 

Kinderkunstweek:  

Vorige week zijn we gestart met de 

kinderkunstweek.  

Dit jaar staat 'Energieke kunst' 

centraal.  

Meer info is te vinden op 

www.kinderkunstweek.nl   

In onze klas is er aandacht voor de 

kunstenaar Victor Vasarely.  

Hij is een vertegenwoordiger van de Op- 

Art. (een geometrische abstracte kunst)  

Hij gebruikt lijnen met effect, waardoor 

het beeldvlak lijkt te vibreren. 

Lentekriebels:  

Druk, druk, druk, want naast het gewone 

werk en de KKW is er ook nog aandacht 

besteed aan het thema 'Lentekriebels'.  

Dit keer zijn we aan de slag gegaan met 

het thema vriendschap n.a.v.  

het boek 'Wat fijn dat we nu vriendjes 

zijn' van Marianne Busser en Ron 

Schroder. Een onderwerp wat heel wat 

oproept!   Veel praten, lezen, zingen.....  

https://youtu.be/T4rxVnvIaYQ  

Tandartsassistentes:           

Woensdag 20 maart hebben wij bezoek 

gehad van 3 toekomstige 

tandartsassistentes. Zij hebben ons 

geleerd hoe wij het beste voor ons gebit 
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kunnen zorgen. Ooit gehoord van de 3 

b’s? Binnen-buiten-boven! Het was een 

hele leuke en leerzame les. 

 

 

Opa en oma-dag:  

Donderdagmorgen 21 maart waren alle 

opa's en oma's van harte welkom om een 

kijkje te nemen in onze klas.  

De kinderen mochten een spelletje 

meenemen om te kunnen spelen aan het 

eind van de morgen. Het was een groot 

succes en….de pannenkoeken waren weer 

heerlijk! 

 

Bij het afgelopen carnavalsfeest stond 

het plezier voorop met spel, dans en 

natuurlijk ook pannenkoeken eten ! 

Groep 4/5                       

Donderdagmiddag 21 maart heeft Juf 

Ruth haar verjaardag gevierd in de klas. 

Ze is flink verwend door de kinderen: 

tekeningen, bloemetjes, chocolade, 

snuisterijen  en van iedereen samen een 

theedoosje met tekeningen en allerlei 

soorten thee. Iedereen bedankt. We 

hebben die middag een spel gespeeld in 

de kring, cake versierd, buiten gespeeld 

en nog een quiz gedaan.  
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Kastelen                               

Groep 5 had het bij geschiedenis over 

de kastelen in de middeleeuwen. Daarom 

hebben we in de klas in kleine groepjes 

kastelen gebouwd.  

 

Kunst                                  

Ook groep 4/5 heeft  aan het project 

‘kunst in de klas’ gewerkt. We hebben 

gesproken over kunst, een zelfportret 

gemaakt en nu moeten we nog ons 

laatste werkstuk maken. Een T-shirt 

beschilderen in de sfeer van Keith 

Haring. 

Groep 5 is begonnen met het inoefenen: 

sommen onder elkaar. Groep 4 is aan de 

slag gegaan met het lezen van kalenders. 

Ook de digitale klok zijn we aan het 

oefenen.  

 

 

Kinderkunstweek met als thema: 

energieke kunst 

 

Kinderkunstweek met als thema: 

energieke kunst 

‘In ieder kind schuilt een kunstenaar, de 

moeilijkheid is er één te blijven als je 

groot wordt’ (Picasso).  

De Kinderkunstweek (KKW) is op 20 

maart gestart en is een jaarlijks 

terugkerend evenement van Stichting 

Kinderkunstweek. 

Deze wil kinderen kennis laten maken 

met moderne en hedendaagse beeldende 

kunst. Het thema is energieke kunst en 

dat is kunst die ….draait, loopt, groeit, 

vliegt, zwaait, verdwijnt. Alle groepen 

doen aan de KKW mee. We knutselen in 

de klas, gaan op bezoek naar een 

museum of krijgen een leuke gastles.  

mailto:berenburcht@zeelandnet.nl
http://www.obsdeberenburcht.nl/


            
                                                         berenburcht@zeelandnet.nl 

                                         www.obsdeberenburcht.nl 

                                       28 maart 2019 

  

OBS de Berenburcht, Langestraat 5, 4501 BR Oostburg, Postbus 53, 4500 AB Oostburg, Telefoon 0117-453148 

Kunst verzamelen met de 

Kinderkunstbon. Alle kinderen die op 

school meedoen aan de KKW ontvangen 

een Kinderkunstbon. Op deze bon 

moeten vier stickers verzameld worden: 

drie onder schooltijd en een in de vrije 

tijd. Met een volle Kinderkunstbon en 

tien euro kan een echt kunstwerk 

gekocht worden. Ook kunnen kinderen 

thuis opdrachten van de website 

downloaden, waarvoor stickers te 

verdienen zijn. Deze stickers plakt de 

school op de Kinderkunstbon. Elk jaar 

wordt een kunstwerk in oplage gemaakt. 

Kinderen krijgen de kans dat te kopen 

als ze vier stickers op hun 

Kinderkunstbon hebben gespaard. Dit 

jaar is het kunstwerkje gemaakt en 

gesigneerd door de kunstenaar Zoro 

Feigl. 

 

Opa en oma ochtend 

Donderdagochtend 21 maart was weer 

een van de gezelligste ochtenden van 

het schooljaar: opa en oma ochtend op 

de Berenburcht! Ook dit jaar werd onze 

school weer druk bezocht door de opa’s 

en oma’s. We willen alle grootouders 

weer bedanken voor hun belangstelling! 

De opa’s en oma’s konden deze ochtend 

een kijkje nemen in de klas(sen) van hun 

kleinkind(eren). De 

activiteitencommissie had gezorgd voor 

een lekkere traktatie bij de koffie en 

thee: zelf gebakken pannenkoeken. 

Mede dankzij de hulp van onze 

activiteitencommissie en vrijwilligers 

kijken wij weer terug op een geslaagde 

ochtend. Bedankt allemaal!! 
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Groep 7 

We zijn flink aan het oefenen voor het 

verkeersexamen. Op 4 april heeft groep 

7 theorie examen voor verkeer. Ze 

hebben al enkele jaren verkeersles 

gehad, fietsen of lopen regelmatig door 

Oostburg, dus zijn al goede 

verkeersdeelnemers. Tijdens de lessen 

herhalen we de regels, behandelen de 

borden die ze tegen kunnen komen en 

oefenen we examens.  

Thuis kunnen ze ook oefenen. Ze krijgen 

een foldertje mee waar dit instaat. Het 

praktisch examen doen ze in groep 8. 

 

Op 7 mei hebben we een gastles over 

het Waterschap. In het verlengde 

hiervan gaan we op 9 mei om 10.15 u op 

excursie naar de waterzuivering.  

Zijn er ouders die deze ochtend 

beschikbaar zijn om te rijden? Graag 

aanmelden bij juf Lilian. 

 

Groep 7 en 8 zijn nog steeds druk bezig 

met sponsorgeld ophalen. We hebben 

gezamenlijk een doel gesteld: 500 euro. 

Volgens de juf zou dit niet haalbaar zijn, 

maar zelf zijn de leerlingen zo 

enthousiast waardoor we het bedrag 

ondertussen al hebben overschreden!!! 

Sommige leerlingen hebben nog enkele 

zakjes paaseieren te verkopen en 

natuurlijk blijven we doorgaan met 

klusjes en het ophalen van lege flessen. 

 

      

 

 

Week van de lentekriebels:  

De afgelopen periode hebben we in alle 

groepen aandacht besteed aan “De week 

van de lentekriebels”. Op allerlei 

manieren is er rondom dit onderwerp 

gesproken en gewerkt maar wel met een 

gezamenlijk doel: Het ondersteunen van 

kinderen bij hun relationele en seksuele 

ontwikkeling waardoor zij leren om 

verantwoorde keuzes te maken op het 

gebied van relaties en seksualiteit. 

Hierbij kunt u denken aan informatie 

over lichamelijke veranderingen en/of 
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voortplanting. Maar ook ging het over 

vriendschap, liefde, relaties en 

omgangsregels. Dit passende bij de 

verschillende leeftijdsgroepen.  

 

 

IEP-Eindtoets voor groep 8 

De adviezen voor het voortgezet 

onderwijs zijn al gegeven maar op 

dinsdag 16 april en woensdag 17 april 

maakt groep 8 de IEP eindtoets.  

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 

ochtenden van elk 2 uur. Op beide dagen 

krijgt de leerling zowel taal als rekenen 

aangeboden. 

Na de Iep-eindtoets volgt natuurlijk 

weer een gezellige ‘after’ Iep middag!  

 

 

 
 

Voorstelling voor groep 5 en 6: 

waanzinnige boomhut van 13 

verdiepingen 

Afgelopen dinsdagmiddag zijn de 

kinderen van groep 5 en 6 naar het 

Scheldetheater in Terneuzen geweest. 

In het kader van het cultuurmenu zagen 

we de fantastische voorstelling van 

Meneer Monster: Waanzinnige boomhut 

van 13 verdiepingen. Heel veel kinderen 

hebben de boomhut boeken inmiddels 

gelezen en ook de voorstelling was 

enorm leuk. 
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Op dinsdag 26 maart gingen de groepen  

7 en 8 en in het kader van de 

Kinderkunstweek op excursie naar de 

Verbeke Foundation te Kemzeke.  Aan 

de hand van een 'belevingsroute' 

ontdekten de kinderen deze magische 

plek, waar cultuur, natuur en ecologie 

samenkomen.  

Onderstaande foto’s geven een idee van 

deze geslaagde uitstap. 
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HERHAALDE OPROEP !!! 

Opgelet: Inmiddels al een kratje 

‘gevonden voorwerpen’:  mutsen, 

handschoenen, sjaals, jasjes, 

gymschoenen enz. De winter is op zijn 

retour en handschoenen zijn vast 

volgend jaar weer te gebruiken. Daarom 

ook het verzoek aan ouders zelf even bij 

de gevonden voorwerpen te kijken 

(beneden naast de boekenkast) en 

kledingstukken van uw kinderen mee te 

nemen. Over enkele weken gaat de 

inhoud naar het goede doel. 

 

Gevraagd:  

Scheidsrechters om enkele wedstrijdjes 

te fluiten bij de voetbalteams van de 

groepen 5 tm. 8 op woensdagmiddag 3 

april a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

Wo. 3 april Schoolvoetbaltoernooi gr.  

              5 tm. 8. 

Vr. 12 april Koningsspelen  

Do. 18 april Paasontbijt 

Vr. 19 april tm. vr. 3 mei Meivakantie 

Za. 4 mei Dodenherdenking m.m.v.  

            leerlingen gr. 8 

Ma. 6 mei Schoolfotograaf Koch (is  

             gewijzigde datum !!). 

Vr. 17 mei mini roparun groep 7/8 

Do. 23 mei Musicalvoorstelling  

              Ledeltheater 

Vr. 24 mei Groepen 1 tm. 4 VRIJ 

Do. + vr. 30, 31 mei Hemelvaartvak. 

Ma. 3 tm. do. 6 Juni Avondvierdaagse 

Vr. 7 juni groep 1/2 VRIJ 
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