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Nieuws van de directie

Kinderboekenweek 2021

“We gaan een leuk schooljaar hebben”, zegt
Stacey uit groep 6 in deze nieuwsbrief.
Het valt mij op als ik als laatste schrijver de
nieuwsbrief mag inleiden en de stukjes
vanuit de groepen in mij opneem. Gevraagd
naar de ervaringen van de kinderen in deze
eerste weken zijn reacties vooral positief
en enthousiast. En Stacey is zonder twijfel
en vastbesloten, niet: “we hopen, denken of
verwachten”, maar “we gaan een leuk
schooljaar hebben”. En daar sluiten alle
kinderen, juffen en meesters zich heel
graag bij aan, is de conclusie. De start in
deze eerste weken was in ieder geval al
veelbelovend, zinvolle gesprekken met
kinderen en ouders, veel enthousiasme in de
klas, leuke activiteiten en zelfs al een
sportdag. Het is de opmaat voor een mooi
vervolg in dit schooljaar, want we willen
samen nog heel veel. Kortom, we gaan een
leuk schooljaar hebben.
Met vriendelijke groet,
Jos Dieleman.

Proost op het nieuwe schooljaar!

Van 6 oktober tot en met 17 oktober 2021 is
het weer Kinderboekenweek! Het moment
om op school en ook thuis extra veel
aandacht te hebben voor boeken en lezen.
Van astronaut tot dokter en van zangeres
tot YouTuber; deze keer staat de
Kinderboekenweek in het teken van dromen
over later. Worden wat je wil is het thema.
Natuurlijk zullen wij op school de
kinderboeken weer op en leuke manier
openen. Hoe wat dat gaan doen of wat dat is
dat houden we nog even geheim! Ook dit
schooljaar nog even geen afsluiting van de
Kinderboekenweek met een tentoonstelling
op school. Maar we houden u natuurlijk op de
hoogte van de activiteiten in de diverse
klassen.
Groep 1 en 2
De kinderen van groep 1 en 2 werken deze
weken rondom het thema ‘beroepen’. We
zijn begonnen met het beroep astronaut. We
hebben ons verdiept in de planeten en de
ruimte. We hebben gelezen in het
prentenboek van André het astronautje en
de kinderen hebben een ruimtespeurtocht
gedaan. De komende weken gaan we ons nog
verdiepen in de beroepen van de
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hulpdiensten. Wat doet een brandweerman?
Hoe ziet een dag eruit van een
ambulancebroeder? En wat doet een
politieagent allemaal? Zo werken we met de
kleuters langzaam toe naar de
Kinderboekenweek 2021, met het thema
“Worden wat je wil”.
Wist u dat (in groep 1 en 2):
- Sem en Lauren in de zomervakantie 4 jaar
zijn geworden? En Valentino en Habib zijn
afgelopen week allebei 4 jaar geworden.
Welkom bij ons in groep 1!
- Damon in de zomervakantie grote broer is
geworden van een broertje Mayson? En dat
Sem op de allereerste schooldag grote broer
is geworden van een broertje Daan? We
wensen beide gezinnen veel geluk en liefde
toe.
- We juf Asmaa hebben als stagiaire op
donderdag en vrijdag?
- We binnenkort ook juf Maaike mogen
verwelkomen als stagiaire in groep 1 en 2?
- We een fantastische voorstelling hebben
gezien van Lappie Lapstok? De voorstelling
heet ‘Als een tak geen thuis is’.

- We veel hulp hadden van ouders? Dank u
wel daarvoor!

- Juf Angela een opleiding doet voor
vakspecialist muziek op de HZ in Vlissingen?
En dat we dus nog vaker muziek maken in de
klas?

- We bijna alle huisbezoeken hebben gehad?
En dat we hier enorm enthousiast over zijn?
Wat een warm welkom hebben we als juffen
gehad. We hebben ervan genoten. Dank u wel
voor uw gastvrijheid.
- We net een ge-wel-dige sportdag hebben
gehad? Met een sponsorloop voor groente en
fruit op school en dat we ook nog allerlei
atletiekonderdelen hebben geprobeerd?

Groep 3 en 4
We zijn begonnen aan ons thema ‘Dit ben
ik’. Wie ben ik eigenlijk? Hoe zie ik eruit?
Waar houd ik van? Waar houd ik niet van?
We werken samen aan dit thema op allerlei
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verschillende manieren. Onze kunstenaars
zijn in ieder geval begonnen met een
kleurrijk en fantasierijk lichaam. Stap 1:
omtrekken van het lichaam. Stap 2: mooie
figuren tekenen in het lichaam. Stap 3: de
figuurtjes met elkaar verbinden. Stap 4: aan
de slag met stiften en verf! Ze worden
prachtig!

Groep 5
Voor groep 5 was het spannend. Zij krijgen
voor het eerst boven les. Ze vonden het dan
ook erg leuk om aan hun ouders hun lokaal te
laten zien. Voor veel ouders is het ook de
eerste keer een kind boven. De kind
gesprekken zijn achter de rug en het was
erg fijn om met een heleboel ouders kennis
te maken.
In groep 5 loopt elke maandag en dinsdag juf
Kiki stage. Zij is tot aan de kerstvakantie in
de klas.
Voor de kinderen uit groep 5 zijn er nog
meer dingen spannend zoals de nieuwe
vakken die ze krijgen. Bij aardrijkskunde
hebben we al 1 hoofdstuk afgerond en daar
krijgen ze donderdag hun eerste toets over.
Is wel even nieuw om thuis te moeten leren.

Ook hebben we ons eerste Cultuurmenu er
weer op zitten. Wat hebben de kinderen (en
de juffen) genoten. We zijn, na een
opwarming, begonnen met acteren. Aan de
hand van een verhaal konden de kinderen
zich, met hun ogen dicht, in hun hoofd
verplaatsen naar de onderwaterwereld. Als
een vis zwommen ze door het water. Want
wat kom je eigenlijk allemaal tegen in de
zee? Welke dieren? Ook hebben de kinderen
in groepjes een octopus gevormd. Wat
hebben ze hun best gedaan!

Bij geschiedenis zijn we begonnen om te
leren over de prehistorie. Na dat hoofdstuk
zal ook een toets volgen.
We hebben dit jaar een nieuwe taal en
spelling methode “STAAL’. Het eerste
hoofdstuk had al thema ‘ziekenhuis’. De
kinderen hebben al veel over het ziekenhuis
geleerd en moeten als presentatie een
informatief stukje schrijven over het
ziekenhuis.

Groep 6
Het schooljaar 2021-2022 is weer vliegend
van start gegaan!
We zitten al weer in de 4e week en het is
alweer bijna `gewoon`.De kinderen van
groep 6 vertellen zelf hoe ze het tot nu toe
vinden:
Amin: Ik vind de nieuwe taal en spelling leuk.
Ik vind geschiedenis super leuk.
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Aron: Ik vond de sportdag superleuk, we
hebben leuke dingen gedaan. Mijn
lievelingsvak is Engels.
Ronica: Op woensdag mag je een krant
pakken, Kidsweek. En je krijgt elke dag een
dictee.
Faye: Gisteren hadden we sportdag, we zijn
naar de atletiekbaan geweest. We hebben
verspringen gedaan en hoogspringen,
sprinten en vergooien. En een sponsorloop!
Fay: Gisteren had ik sportdag, dat was heel
leuk maar nu heb ik een beetje spierpijn.
Wat ik leuk vind in groep 6 is tekenen en dat
was het zo`n beetje.
Eli: De sportdag was leuk en geschiedenis is
mijn lievelingsvak. En het lezen op woensdag
is leuk. Het gymmen is leuk en op vrijdag nog
leuker!
Saima: Ik vind het leuk in groep 6. Ik leer
heel veel nieuwe dingen. We kijken ook elke
ochtend naar het nieuws. Soms doen we ook
samenwerken.
Nigah: Ik vind het leuk dat wij vaak in de
voetbalkooi mogen. Bij geschiedenis kijken
we naar `Welkom in de Gouden Eeuw`.
Feyke: Tekenen vind ik leuk en STaal en de
sportdag was ook leuk. Eigenlijk vind ik alles
leuk in groep 6!
Dyon: Wat ik leuk vind aan groep 6, we
hebben veel leuke boeken. En ik vind Engels
ook heel leuk.
Jeremy: De bel en gym en buitenspelen en
eten en drinken, voetballen met elkaar.
Weer naar huis en vakanties.
Lotte: Ik vind de juffen en meester lief.
Buiten spelen gaat goed en nu doen we ook al
Engels, daar hou ik super veel van.
Stacey: Ik vind rekenen nog een beetje
moeilijk, maar dat is niet heel erg. Ik vind
dat de sportdag leuk was. En ik wil nog eens
drama doen. We gaan een leuk schooljaar
hebben.

Lieke: De sportdag was leuk en het lied van
de Kinderboekenweek is ook leuk. Maar het
is wel een erg druk schema. Voor de rest is
groep 6 heel fijn en leuk.
Bij al deze vriendelijke woorden kunnen de
juffen en meester zich aansluiten, we gaan
een mooi jaar met elkaar hebben!
Groep 7 en 8
Na 3 weken ‘wennen’, wat overigens voor
groep 7 en 8 geen 3 weken heeft geduurd,
moeten de leerlingen weer volop aan de slag.
Het huiswerk en de toetsen vliegen ze om de
oren. Nou ja dat valt best nog mee hoor!
Deze week stond de eerste toets op de
kalender. Topo 1 werd getoetst. Gelukkig
blijft er nog voldoende tijd over om naast de
gebruikelijke schoolvakken andere leuke en
zeker ook leerzame dingen te doen.
Ook de kinderen en juffen van groep 7 en 8
hebben dit jaar hulp van een stage meester
in de klas. Meester Tuur is er op maandag,
dinsdag en woensdag. Hij is derde jaars en
volgt de opleiding onderwijsassistent bij
Scalda in Terneuzen.
Sportdag op school
Twee jaar geleden zijn
we gestart met de
'gezonde school'. Een
Gezonde School besteedt
zijn tijd en aandacht voor
gezondheid effectief en
werkt structureel aan het
bevorderen van de
gezondheid en een
gezonde leefstijl van
leerlingen. Wij vinden
sport en beweging erg belangrijk. Naast
minimaal tweemaal per week gym, hebben wij
ook jaarlijks een sportdag.
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officieel geïnstalleerd worden tijdens de
raadsvergadering.

Met hulp van atletiekvereniging de Wielingen
stonden er vandaag heel wat leuke
activiteiten op ons programma. 's Morgens
waren er allerlei leuke activiteiten op school
zoals basketbal, lekker bewegen op muziek,
denksport en oud Hollandse spelletjes. 's
Middags vertrokken we met de hele
bovenbouw naar de atletiekbaan waar we
kennis gemaakt hebben met allerlei atletiekonderdelen zoals: verspringen, hoogspringen,
vortex, 60 meter hardlopen en tot slot de
sponsorloop. Wat is er hard gesport en wat
een rondjes zijn er gelopen, top prestaties
geleverd!!! We hebben genoten, niet alleen
van het lekkere weer maar zeker ook van het
lekker sporten in de buitenlucht!!
Op donderdag 9 september kwam voor de
allereerste keer de kinderraad van de
gemeente Sluis bij elkaar in het Belfort in
Sluis. Op alle elf basisscholen binnen onze
gemeente zijn voor de zomervakantie
verkiezingen gehouden en elke school heeft
een kind afgevaardigd. Valmir is gekozen als
kinderraadslid en hij zal de kinderen van de
Berenburcht vertegenwoordigen. Op 5
oktober staat de volgende bijeenkomst
gepland en kiezen de kinderraadsleden wie
de allereerste kinderburgemeester van de
gemeente Sluis wordt. Op donderdag 21
oktober om 19.30 uur zal de kinderraad

Vorige week was het de derde donderdag
van september en dat betekent traditioneel
dat het in Nederland Prinsjesdag is.
Stage meester
Tuur heeft de
kinderen van
alles verteld
over Prinsjesdag
en de Tweede
Kamer. Zo
hebben de
kinderen onder
meer geleerd
wat is
Prinsjesdag, Wie is de baas, wat zijn
verkiezingen en hoe werkt een democratie.
Dat was best ingewikkeld maar erg leuk om
hier meer over te weten. Geen Prinsjesdag
zonder hoedjes. De hoofddeksels van de
leden van de Staten-Generaal, het kabinet
en het Koninklijk Huis zijn opvallend door de
grootte, kleur of model. We zaten ’s middags
klaar om naar de Troonrede te luisteren en
te kijken en om de leukste hoedjes te zien.
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Natuurlijk mochten de kinderen zelf ook een
hoedje opzetten die middag.

Kinderpostzegels
2021
Op woensdag 29
september start de
Kinderpostzegelactie
2021. Ook de
leerlingen van groep 7
en 8 doen hieraan
mee. Die dag en de
dagen erna zullen de kinderen langs de
deuren gaan en proberen om zoveel mogelijk
geld op te halen voor het goede doel, het
thema is Voor Kinderen, door Kinderen. Al
bijna honderd jaar zet Stichting
Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare
kinderen. Met Nederlands bekendste
striphelden Olivier B.Bommel en Tom Poes
op de zegel bieden ze kinderen in Nederland
steun na een moeilijke periode. De
coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad
op de levens van alle anderhalf miljoen
basisschoolkinderen in Nederland.
Thuisonderwijs bleek niet voor iedereen
haalbaar en hulpvragen gingen vaker dan ooit
over mentale problemen. Met het thema

‘Geef meer kracht’ vragen we tijdens de
73ste editie van de Kinderpostzegelactie
aandacht voor deze problematiek. De
opbrengst van de verkoop gaat dit jaar
vooral naar die kinderen. De iconische
postzegels met Olivier B. Bommel en Tom
Poes (vijf stuks) zijn te koop in combinatie
met kaarten óf los, per twee velletjes. Net
als vorig jaar is de actieweek volledig
coronaproof.
100 % Verkeersveilig Evenement
Vandaag deden de kinderen van groep 7 en 8
mee aan het 100% Verkeersveilig Evenement
in het Ledeltheater. De Provincie Zeeland
heeft de maand september twee jaar
geleden uitgeroepen tot ‘de Zeeuwse Maand
van de Verkeersveiligheid’. Tijdens de
Zeeuwse Maand van Verkeersveiligheid
vraagt het ROVZ samen met haar partners
extra aandacht voor veilige wegen. In het
verlengde hiervan worden een aantal
activiteiten georganiseerd, waaronder het
‘100% Verkeersveilig Event’. Doel van deze
dag is het bewustzijn rondom
verkeersveiligheid onder
bovenbouwleerlingen van de basisschool te
vergroten. Tijdens het event gingen de
leerlingen zelf actief en praktijkgericht aan
de slag met verkeersveiligheid. Het was een
leuke, maar vooral ook leerzame ochtend. Op
het programma onder andere een remtest,
een verkeersquiz en een rechtszaak over
fietsgedrag.
Schoolvoetbal
We hebben als school weer enorm ons best
gedaan op het schoolvoetbaltoernooi. Het
weer was prachtig! Aan alle deelnemers:
jullie hebben het super goed gedaan! Aan
onze toeschouwers: bedankt voor het
aanmoedigen! Volgend schooljaar gaan we er
weer tegenaan!
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Belangrijke data:
29 sept: Kinderpostzegelactie groepen 7 en
8.
6 tm. 17 okt: Kinderboekenweek
25 tm. 29 okt: Herfstvakantie
De volgende nieuwsbrief staat in het
teken van de Kinderboekenweek en
verschijnt net voor de herfstvakantie.
Kijk ook op onze website
www.obsdeberenburcht.nl
Of volg ons op Facebook

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

