Nieuwsbrief, juli, augustus en
september 2018 Jaargang 6,
nummer 8

Voorwoord
Voor u ziet u de nieuwsbrief van
de maanden juli, augustus en
september. Wij hebben het
schooljaar 2017/2018 de laatste
weken weer feestelijk afgesloten
met leuke activiteiten voor de
kinderen. Wij kunnen
terugkijken op een mooi
schooljaar, waarin wij met z’n
allen veel geleerd hebben. Zowel
de kinderen als de leerkrachten,
de stagiaires en de ouders.
Wij wensen iedereen een fijne,
zonnige vakantie toe, die bol
staat van leuke activiteiten.
Het team

Agenda juli/augustus/
september 2018
2 juli afscheid groep 8
5 juli laatste schooldag
20 augustus eerste schooldag
29 augustus IKC bijeenkomst
teams ‘s middags
3 september teamvergadering
5 september cursus team ‘Goed
van Start’
10 september ouderraad vergadering
13 september informatie avond
alle groepen
20 september teamvergadering
24 t/m 28 september kennismakingsgesprekken/
omkeergesprekken met ouders

O.b.s. ‘t Geuzennest
Braakmanlaan 14
4521 AA Biervliet
0115-481683
Email: tgeuzennest@ogperspecto.nl
www.t-geuzennest.nl

Wist u dat?











Wij (de juffen) samen met de ouders en de kinderen van groep 8 een
spetterend afscheid hebben gehad? Er was een gezellige BBQ en de
avond werd afgesloten met een leuke musical door groep 8.
Groep 3 t/m 6 een leuke en gezellige schoolreis heeft gehad? We
hebben in alle attracties gezeten, zijn naar de dolfijnen- en
zeeleeuwenshow geweest en we hebben lekker afgekoeld in het
waterspeelpark.?
Meester Arnoud zijn stageperiode heeft afgesloten in groep 5/6. Wij
wensen hem veel succes verder met zijn opleiding.
Groep 6 de lessen Powerpoint4kids heeft afgesloten met het
presenteren van hun eigen gemaakte presentaties?
Op donderdag 28 juni groep 8 samen met de juf en 4 ouders naar Het
Verdronken Land van Saeftinghe geweest is?
We er niet helemaal schoon uit gekomen zijn?
Dat ook zeker niet de bedoeling was?
Op zaterdag 23 juni, Valentino, Lando en Mauri hun Vormsel hebben
gedaan in de kerk van Oostburg?

Vakantielezen
Ooit gehoord van de term ‘zomerdip’ of ‘zomerverval’? Kinderen die tijdens de
zomervakantie niet of nauwelijks lezen kunnen achteruit gaan in hun
leesontwikkeling. Gelukkig is er eenvoudig iets aan te doen: een kwartier lezen
per dag is al voldoende. Met deze 12 tips gaat dat als vanzelf.
1.
Laat kinderen hun eigen boeken uitkiezen voor de vakantie.
2.
Blijf voorlezen! Ook als kinderen in de bovenbouw zitten.
3.
Doe een leesbingo van landvanlezen.nl om spelenderwijs boeken te lezen.
4.
Koop een exemplaar van zomerlezen; leestijdschriften voor slechts
3,50 euro.
5.
Met de app vakantiebieb neem je makkelijk je favo kinderboeken mee
op reis (vanaf 1 juli).
6.
Foldertjes van de dierentuin, een boekje over de streek waar je naar
toe gaat, een plattegrond van een pretpark: het is allemaal lezen!
7.
Kijk op zwijsen.nl/zomerlezen voor elke dag een leuke leesactiviteit.
8.
Geef het goede voorbeeld: lees zelf elke dag!
9.
Zoek naar boeken met humor, cliffhangers en veel illustraties. Of een
tijdschrift, vakantieboek of moppenboek.
10.
Kies een samenleesboek of toneelleesboek. Lees om de beurt een stukje
aan elkaar voor.
11.
Neem luisterboeken mee voor onderweg.
12.
Geef complimenten na het lezen en af en toe een ijsje als beloning is
natuurlijk nooit weg!

Jarig in juli!

Het boekenprojecten in groep 5/6!
Het boekenproject La Bocca Della Verita in groep 5/6 is afgerond. Met
dit project is het vrij lezen gestimuleerd. De leerlingen zijn bewust gemaakt van de manier waarop zijn boeken kiezen. Door deze leeservaring zijn ze in staat hun eigen smaak te ontwikkelen. Het project was
een groot succes.
In groep 5/6 starten we na de zomervakantie met het project
Bibliomemo van de bibliotheek. In dit project staat het kennismaken
met verschillende soorten boeken centraal. De leerlingen leren o.a. de
pictogrammen die gebruikt worden in de bibliotheek kennen.

Imker op bezoek in groep 3/4!
Dinsdag 26 juni is imker Marjolein op bezoek geweest in groep 3/4. Zij
heeft ons van alles geleerd over bijen. Hoe ze ruiken, proeven en hoeveel bijen er in de bijenkast zitten. Zo weten we nu ook dat bijen heel
veel ogen hebben die dicht bij elkaar zitten, zodat het er maar 2 lijken.
Wij weten nu waarom bijen belangrijk zijn en we ze niet mogen doodmaken.

Kennismakingsgesprekken
Met ingang van het komende jaar gaan wij kennismakingsgesprekken
voeren.
De kinderen die dit jaar voor het eerst in de groep komen bij een nieuwe
juf worden uitgenodigd. Dit eerste gesprek zal komen in de plaats van
het eerste rapportgesprek wat normaal in de maand november wordt
gevoerd. Vanaf volgend schooljaar krijgen de kinderen nog twee keer
per jaar een rapport mee en worden er twee momenten ingepland voor
de rapportbesprekingen. Deze data zijn reeds opgenomen in de
jaarkalender die u heeft ontvangen.

1 juli wordt Noud du Puy 10 jaar.
3 juli wordt Yannick den Dekker 5 jaar.
4 juli wordt juf Elvira 31 jaar
11 juli wordt Rick Bal 5 jaar.
17 juli wordt Joel de Mos 6 jaar.
19 juli wordt Renske de Meijer 10 jaar.
22 juli wordt Vajen Uitdewilligen 6 jaar.
25 juli wordt Joshua Nuijts 9 jaar

Jarig in augustus!
7 augustus wordt Annemae de Nood 11 jaar.
11 augustus wordt Helana van Kraaij 11 jaar.
15 augustus wordt Lieke Harte 10 jaar.
16 augustus wordt Iris Vervaet 8 jaar.
18 augustus wordt Dylani de Kraker 7 jaar.
21 augustus wordt Lucas van Harn 12 jaar.
21 augustus wordt Maurits Hille 12 jaar.
22 augustus wordt Kiran Glastra 12 jaar.
24 augustus wordt Thorben van Duuren 7 jaar.
29 augustus wordt Maud Sutin 11 jaar.
31 augustus wordt Ziva van de Wege 6 jaar

Jarig in september!

2 september wordt Sophie de Mos 5 jaar.
4 september wordt Teun Mullaert 5 jaar.
10 september wordt Yarno von Hout 11 jaar.
11 september wordt Cheyenne Provoost 5 jaar.
13 september wordt Casper Haartsen 5 jaar.
14 september wordt Jarno de Hulster 12 jaar.
14 september wordt Remco Vlek 8 jaar.
20 september wordt Manaoh den Dekker 9 jaar.
24 september wordt Niels Lijbaart 7 jaar.
28 september wordt Sanne Teerink 12 jaar.
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne
Wel of geen foto gebruiken?
dag!
Bij het inschrijven van uw zoon/dochter is uw toestemming gevraagd om
Wij willen even twee kinderen extra in het
foto’s te publiceren op de website en facebook. Het kan zo zijn dat u
zonnetje zetten, want wij zijn hun naam verinmiddels van gedachten veranderd bent. Wilt u uw toestemming
intrekken of juist toch geven dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht geten te vermelden in de nieuwsbrief van juni!
Onze excuses hiervoor! Alsnog proficiat!
van uw kind. Zij zal dan zorgen voor een toestemmingsformulier waarop
9 juni is Gijs Vercouteren 5 jaar geworden.
u kunt aangeven wat uw wensen zijn.
10 juni is Haru Keijmel 5 jaar geworden.

IKC-ontwikkeling in Biervliet! (IKC = Integraal Kind Centrum)
Het afgelopen jaar hebben de teams van ’t Geuzennest en de Kiddo’s reeds regelmatig met elkaar rond tafel gezeten.
Tijdens deze studiemomenten hebben wij met beide teams gesproken over de IKC-ontwikkeling in Biervliet.
In het nieuwe schooljaar loopt onze gezamenlijke nascholing verder en wij worden hierin ondersteund door Emile Eshuis
(RPCZ).
In de beginperiode richt alles zich voornamelijk op beide teams maar wij willen ook onze ouders bij het proces gaan
betrekken. Zodra hierover meer bekend is lichten wij u zeker in!

Beste Rick, Raul, Lakisha, Collin, Julia, Amelie, Jasper, Valentino, Lando, Lucas,
Maurits, Mauri, Freya, Rens en Jari,
veel plezier en succes op de middelbare school!
Wij hopen jullie regelmatig terug te zien op ‘t Geuzennest.
Voor iedereen een prettige en zonnige zomervakantie toegewenst! Wij hopen jullie
allemaal gezond en uitgerust terug te zien op maandag 20 augustus 2018!

