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Nieuws van de directie 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste nieuwsbrief in 2022! 

 

We waren, na de deels gedwongen 

kerstvakantie van 3 weken, op 7 januari erg 

blij dat we alle kinderen weer fysiek 

mochten verwelkomen op school. We hopen 

natuurlijk dat het een jaar wordt zonder 

nieuwe lockdowns, schoolsluitingen en online-

onderwijs. 

 

Hoewel we langzaam aan steeds wat meer 

‘mogen’ blijven het toch bijzondere tijden 

met steeds wisselende corona maatregelen! 

Sinds de laatste persconferentie van 25 

januari hoeven kinderen die negatief getest 

zijn niet meer thuis te blijven als er een 

ander gezinslid wel positief is. Dus negatief 

getest, dan kan een kind naar school. 

Groepen gaan niet meer in quarantaine, ook 

niet als er meerdere positieve besmettingen 

zijn in de klas. We hopen natuurlijk dat de 

leerkrachten niet besmet worden zodat we 

niet alsnog gedwongen worden om groepen 

naar huis te sturen. We hebben een sterk 

team want tot nu toe is dit op onze school 

nog niet gebeurd! 

 

Wellicht heeft u van uw kind gehoord dat we 

inmiddels gestart zijn met Hiro, schooljudo. 

Wij waren als team natuurlijk al erg 

enthousiast over deze lesmethode maar ook 

de kinderen vinden het geweldig en kijken nu 

al uit naar de fysieke judolessen later dit 

schooljaar met de ‘entertrainer’ op de 

judomat. 

 

We begonnen deze nieuwsbrief met het 

positieve nieuws dat er langzaam aan weer 

steeds meer kan en mag. We kunnen nu de 

activiteiten die nog onder voorbehoud op de 

jaarplanning staan weer wat meer vorm gaan 

geven. De eerste activiteit die door zal gaan 

staat gepland op vrijdag 25 februari want 

dan mogen de kinderen verkleed naar school 

komen. ’s Morgens de groep 1 tot en met 4 

en ’s middags zijn de groepen 5 tot en met 8 

aan de beurt. We houden u de komende 

weken zeker op de hoogte van activiteiten 

die we kunnen en mogen organiseren, Voor nu 

wensen we iedereen veel leesplezier met de 

nieuwsbrief! 

 

Vriendelijke groeten namens de directie en 

het team, 

 

Jos, Lilian en Conny. 

 

 

Hiro 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in een eerdere 

nieuwsbrief of wellicht heeft u het van uw 

zoon/dochter gehoord, zijn wij na de 

kerstvakantie gestart met Hiro, oftewel 

schooljudo. 

 

HiRO is een nieuwe lesmethode gericht op 

de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het 

basisonderwijs. Een initiatief dat is 

ontwikkeld door Schooljudo. Sinds 2004 

ondersteunt het erkende programma 

Schooljudo het basis- maar ook het 

voortgezet onderwijs in het creëren van een 

veilig pedagogisch klimaat. Schooljudo 
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gelooft dat dit de basis vormt om ieder kind 

en elke klas in zijn kracht te zetten. 

 

De nieuwe methode brengt Schooljudo, 

bewegend- en ervarend leren met de zeven 

Schooljudo waarden de klas in. De zeven 

waarden zijn: Vertrouwen, Samenwerken, 

Respect, Beheersing, Weerbaarheid, 

Discipline en Plezier. Stuk voor stuk 

belangrijke waarden voor iedereen. Het op 

maat gemaakte programma is toegespitst op 

de wensen en behoeften van elke klas voor 

een volledig schooljaar. Zowel in het 

klaslokaal als op de judomat. 

 

HiRO is een uniek jaarprogramma. Door 

middel van een digitale leeromgeving, 

gecombineerd met fysieke lessen, zorgt 

HiRO voor een multidisciplinaire aanpak die 

niet alleen kinderen, maar de hele klas in hun 

kracht zet. De lessen vormen de basis van 

zogeheten Skills4Life, vaardigheden die 

kinderen meekrijgen en waar ze hun hele 

leven profijt van hebben. 

 

Het jaarprogramma bestaat uit 2 

onderdelen. Het eerste onderdeel is het 

gedeelte in de klas, daar zijn we nu in alle 

groepen volop mee bezig en deze lessen 

worden gegeven door de eigen leerkracht 

(op het digibord). Het tweede gedeelte zijn 

de fysieke judolessen op de mat met de 

pakken aan. Hij starten we na de 

voorjaarsvakantie mee. We zullen u hierover 

regelmatig op de hoogte houden middels een 

mail, nieuwsbrief of Parro bericht 

 

Meester Wop 

 

Sinds een aantal weken komt meester Wop 

bij ons iedere maandag en dinsdag op school. 

Hij helpt verschillende kinderen, naast het 

lesaanbod in de klas, op allerlei vakgebieden. 

Van woordenschat tot spelling, en van 

rekenen tot taalbegrip. We zijn erg blij met 

zijn aanwezigheid en inzet!  

  

Groep 1 en 2 

 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben na de 

kerstvakantie gewerkt aan het thema 

‘winter’. Zo hebben ze gespeeld in de 

winterwinkel waar allerlei mutsen, sjaals, 

jassen en laarzen te koop waren. 

 

 
 

We werke in de kleuterklas met ontdekkend 

leren. 

Zo hebbende kinderen geschreven in 

‘sneeuw’ (sheerschuim). Allerlei 

voorbereidende schrijfoefeningen kwamen 

voorbij: vormen, patronen, cijfers en het 

schrijven van de eigen naam. 

 

 
De kinderen hebben nog geëxperimenteerd 

met drijven en zinken. Voorspellen en 

uitproberen. Welk voorwerp blijft drijven en 

http://www.obsdeberenburcht.nl/


            

                                                         berenburcht@escaldascholen.nl 

                                         www.obsdeberenburcht.nl 

                                       februari 2022 

 

 

 

  

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

welk voorwerp zinkt naar de bodem van de 

bak? 

 

En we hebben proefjes gedaan met 

ijsblokjes. IJsblokzakjes werden gevuld met 

water en een voorspelling werd gedaan. Wat 

zou er gebeuren met het zakje in de 

koelkast? Wat gebeurt er met het zakje 

buiten op het dakterras? En in de diepvries? 

En in de klas? 

 

Tot slot hebben we een wedstrijdje gedaan. 

Wie kan zijn/haar ijsblokje snel laten 

smelten? Hoe doe je dat? Schudden, blazen, 

in je handen houden of dan toch maar in je 

mond? 

 

Vorige week zijn we begonnen aan het thema 

‘voorleesdagen’. Het boek ‘Maar eerst ving ik 

een monster’ staat centraal en is het 

prentenboek van het jaar 2022. 

De start was dan ook heel gezellig met een 

voorleesontbijt. Het prentenboek van het 

jaar werd voorgelezen door onze 

burgemeester Marga Vermue. 

 

 

 

Groep 3 

Bij ons zijn we regelmatig bezig met 

bewegend leren. We oefenen veel met de 

letters, dus ook de tweetekenklanken. Deze 

kunnen we nu zelfs bewegend bij ons in de 

gang oefenen! Benieuwd naar hoe dit eruit 

ziet? Neem een kijkje bij de foto’s!  

 

 

 

 

Groep 3 en 4 

Bij ons stond het cultuurmenu op de 

planning! In groep 3/4 hadden we 

Sneeuwwitje te gast. Dit was super leuk! 

http://www.obsdeberenburcht.nl/
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We hebben het verhaal van Sneeuwwitje 

samen nagespeeld! Wat deed iedereen 

enthousiast mee. Een geslaagd cultuurmenu! 

 

Groep 4 

In groep 4 zijn we begonnen met een nieuw 

thema bij taal. Het thema heet ´Lekker´. 

De eerste les, woordenschat, had als titel 

´Pannenkoekenfeest´. Daardoor kregen we 

natuurlijk allemaal zin in pannenkoeken. Dus 

het was tijd voor ons eigen 

pannenkoekenfeest. Zelf versieren en 

daarna lekker smullen!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 

Juf Kiki 

We hebben dinsdag 1 februari afscheid 

moeten nemen van juf Kiki. Zij liep elke 

maandag en dinsdag bij ons stage. Ze heeft 

ontzettend veel gedaan in de klas en met de 

kinderen. We gaan haar erg missen. De 

komende periode gaat ze stage lopen in het 

speciaal onderwijs. Daarna komt ze 

waarschijnlijk terug om haar LIO stage hier 

op de Berenburcht te lopen. 

Middeleeuwen 

Na de Romeinse tijd komt de Middeleeuwen 

bij geschiedenis. De kinderen zaten vol 

bewondering te luisteren en te kijken naar 

de verhalen en filmpjes die besproken 

werden. Ook mochten ze zelf een eigen 

schild maken, zoals de ridders. In groepjes 

hebben ze een mind map gemaakt over de 

Middeleeuwen en zijn ze nu bezig om met 

karton kastelen te bouwen. De toets is 

inmiddels achter de rug en iedereen heeft 

daar een super cijfer voor gehaald. 

Aardrijkskunde 

Juf Kiki heeft een heel hoofdstuk 

behandeld over dat de regen nooit opraakt. 

Het gaat daarbij over de kringloop van het 

water. De samenvatting wordt binnenkort 

meegegeven en zullen ze daar ook een toets 

over maken. 
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Tafels 

Bij rekenen gaan we steeds verder bouwen 

op de kennis van de tafels zoals deelsommen 

en deelsommen met rest. Probeer thuis echt 

te oefenen! 

Groep 6 

het nieuwe jaar 2022 is alweer enige weken 

oud en we zijn weer uitgerust en fris 

begonnen na een wat langere kerstvakantie! 

Het is jammer dat Corona bij een aantal 

kinderen voor veel afwezigheid heeft 

gezorgd, we hadden de eerste weken maar 

een kind of 10 in de klas. De zieken of 

kinderen in quarantaine hielden we via de 

bekende tasjes en online berichten aan het 

werk. Het is fijn dat we nu weer compleet 

zijn en we hopen dat het ergste achter ons 

ligt. 

Een aantal maanden is meester Jesper als 

stagiaire van de Pabo bij ons geweest op 

maandagmorgen en de hele dinsdag. De klas 

vond het fijn dat hij er was. Hij heeft op 

veel manieren met de groep kunnen werken 

en van ze kunnen leren en de leerlingen 

hebben weer van hem geleerd.  

We hopen voor hem op een goed verloop van 

zijn studie en bedanken hem voor de lessen 

en hulp in de klas. 

We zijn als school met het programma 

HIRO gestart, we hebben tot nu gewerkt 

aan vertrouwen en samenwerking. Elke 

maandag beginnen we met een Fundamentles, 

aan de hand van stukjes Disney-films wordt 

het nieuwe thema geïntroduceerd. Voor ons 

is dat deze week de film over Tarzan. Op de 

maandag formuleren we dan met elkaar wat 

het onderwerp van de week voor ons 

betekent, dat schrijven we op de HIRO-

poster die in de klas hangt. De rest van de 

week doen we oefeningen die met het thema 

te maken hebben, de kinderen hebben er 

vast  al over verteld.  

Een voorbeeld van een oefening bij 

vertrouwen was: sta met twee leerlingen met 

je rug naar elkaar toe, de voorste leunt 

voorzichtig achterover en de ander vangt de 

leerling rustig op. Het is mooi om te zien hoe 

goed de oefeningen verlopen en dat kinderen 

ook echt vertrouwen in elkaar krijgen. Na 

iedere oefening geven we met duimpjes aan 

hoe goed het vertrouwen is.  

Lessen waar ik zelf altijd veel plezier aan 

beleeft zijn de Nieuwsbegriplessen, 

begrijpend lezen leren aan de hand van de 

laatste nieuwsberichten, ieder week een 

ander onderwerp. Vorige week bijv. de 

ontdekking van een enorm koraalrif bij 

Tahiti. 

In groep 6 behandelen we niveau A, hier 

vond ik leuke nieuwe lessen bij op 

"Nieuwsbegrip anders", ik heb ze eens 

uitgeprobeerd en de kinderen waren erg 

enthousiast. Ze leren bijvoorbeeld over de 

betekenis van moeilijke woorden op een wat 

andere manier. Samenwerken met 2 en dan 

op A3 de moeilijke woorden schrijven en 

daarbij tekenen nadat ze ze opgezocht 

hebben. Bovenaan het blad komt ook een 

nieuwe titel van de les. Dat betekent 

overigens niet dat we de methode loslaten, 

de reguliere lessen maken we ook nog 

regelmatig, maar afwisseling doet goed heb 

ik gemerkt. 

Zo is er altijd weer iets nieuws te ontdekken 

in Onderwijsland, iets nieuws voor de 

kinderen maar ook voor de leerkracht, we 

leren er allebei van! 

http://www.obsdeberenburcht.nl/
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Even kletsen met… Jesper!  

Na de zomervakantie stond Pabo 2 voor de 

deur voor mij. Na een leuk en leerzaam jaar 

in Pabo 1 in Breskens was het tijd om naar 

een nieuwe stageplek te gaan. Dit werd voor 

mij groep 6 van Marieke en Tessa in 

Oostburg. Een nieuwe stageplek waar ik erg 

naar uit keek. Ik zou 2 mentoren (juffen of 

meesters in de klas) krijgen en dit leek me 

een leuke uitdaging om aan te gaan. Ik ben 

achteraf gezien ontzettend blij geweest 

met de communicatie tussen Marieke en 

Tessa onderling en de communicatie naar 

mij. Ik kwam de groep binnen en de sfeer 

voelde meteen goed. Ik kreeg een warm 

onthaal van de klas en de school en heb een 

kort kennismakingsspel in groep 6 gedaan. 

De kinderen waren ontzettend enthousiast 

dat ze een meester op de maandag en 

dinsdag zouden krijgen. Ik ben vol 

enthousiasme elke dag naar mijn stage 

gegaan en de kinderen en de collega’s 

hebben mij op de Berenburcht echt thuis en 

op mijn gemak laten voelen. Mijn lessen 

verliepen altijd goed en de kinderen vroegen 

na bijna elke dinsdag, of ik volgende week 

weer les kon geven. Ik heb dit halve jaar 

veel geleerd!. Ik wil Marieke en Tessa, de 

kinderen en de collega’s bedanken voor het 

afgelopen half jaar! Het komende half jaar 

ga ik een verdieping lager stage lopen, 

namelijk in groep 1/2, waar ik ook 

ontzettend naar uit kijk!   

Jesper de Ruijsscher 

Student Pabo HZ Vlissingen 

Groep 7 en 8 

Na de kerstvakantie zijn we in groep 7 en 8 

gestart met de spreekbeurten. Deze vinden 

wekelijks plaats op de maandagmiddag en 

per week zijn er 2 kinderen aan de beurt. 

Hoewel het helemaal niet nieuw is voor de 

kinderen, vinden ze het toch altijd heel erg 

spannend! Er zijn al leuke onderwerpen 

geweest zoals vulkanen, Sarajevo, en er 

komen er ook nog hele leuke aan.  

Nog even een tip, die ook voor de ouders 

handig is om te weten: de meeste kinderen 

ondersteunen hun spreekbeurt met een 

presentatie op het digibord. Het is wel 

belangrijk om voorafgaand aan de 

spreekbeurt even te controleren of de 

presentatie wel goed op de usb stick staat. 

De presentatie mailen naar de juffen als 

back-up kan natuurlijk ook. 

(lilianmeesen@escaldascholen.nl en 

connytanghe@escaldascholen.nl). 

Planten Anne Frankboom 

Vrijdag 14 januari was het dan zover en is in 

de kerktuin van de Protestantse Kerk een 

echte nazaat van de beroemde Anne 

Frankboom geplant door leerlingen van de 

huidige groep 8 en de groep 8 van vorig 

schooljaar. Burgemeester Vermue en 

Wethouder Poissonnier-Dekker van de 

gemeente Sluis hebben samen met ons 

kinderraadslid Valmir uit groep 8 de boom 

stevig in de grond gezet. Vorig schooljaar 

hebben de leerlingen hun wens kenbaar 

gemaakt bij de gemeente door het schrijven 

van 28 brieven en na een positieve reactie 

van de gemeente mochten we onlangs de 

boom, een Witte Paardenkastanje, trots in 

de grond zetten! We hopen dat deze boom 

de komende jaren door heel veel kinderen en 

hun (groot)ouders bezocht zal worden ter 

herdenking. 

http://www.obsdeberenburcht.nl/
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Open dag Zwin College 

Afgelopen donderdag 27 januari stond voor 

de leerlingen van groep 8 de open dag van 

het Zwin College op het programma. Door de 

coronamaatregelen was er geen ruimte voor 

een traditionele Open Dag maar werd deze 

op alternatieve wijze ingevuld. Dat maakte 

het daarom niet minder leuk, de leerlingen 

keken vol verwachting uit naar het ‘dage 

middelbare school’ en hebben het ondanks 

alle beperkingen toch erg naar hun zin 

gehad. Het dagprogramma op het Zwin 

College was aangepast en ook het 

avondprogramma voor de ouders was geheel 

online. 

In februari staan de adviesgesprekken voor 

de leerlingen van groep 8 op de planning. 

Alle ouders ontvangen hiervoor via Parro een 

bericht wanneer er ingeschreven kan worden 

voor deze gesprekken. Tijdens dit gesprek 

krijgen de leerlingen en hun ouders van de 

juffen te horen welk schooladvies er 

gegeven wordt voor de middelbare school. 

Later volgt dan nog de IEP-eindtoets. 

Belangrijke data: 

14, 15, 16 febr.: oudergesprekken groep 

1 en 2. 

21, 22, 23 febr.: adviesgesprekken groep 

8. 

Vr. 25 febr: verkleed naar school 

Ochtend onderbouw/middag bovenbouw.  

Ma.28 tm. vr. 4 maart: Voorjaarsvakantie 

21 tm. 25 maart: Week van de 

Lentekriebels 

Volgende nieuwsbrief: 17 maart 
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