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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Week van de mediawijsheid
Van 8 t/m 15 november was het de week van de mediawijsheid.
Dit jaar met het thema: ‘aan of uit?’ Onze Sociaal Emotioneel
Leren-methode (SEL) Kwink sluit aan bij de volgende definitie:
‘Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig
hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de
mediasamenleving.’ Het gaat bij die vaardigheden dan om
onder andere begrip, gebruik, communicatie en strategie
waaronder reflecteren op eigen mediagebruik en doelen
realiseren met media. De methode heeft 20 specifieke lessen
ontwikkeld waar in alle groepen aandacht aan is besteed.
KWINK koelkastposter
De volgende tekst komt uit de eerste nieuwsbrief 2019:
Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren
namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde
normen en waarden delen. KWINK stimuleert deze samenwerking met een koelkastposter.
Een poster (4x per jaar) met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke
tekeningen.
Bijgaand vindt u de tweede koelkastposter van dit schooljaar.
Marcel van Herpen
Per mail en via klasbord hebben wij u al eerder geïnformeerd over Marcel. Marcel is
onderdeel van het Centrum Pedagogisch Contact. Hij nam ons als leerkrachten mee in zijn
visie dat een opvoeder en een leerkracht die het perspectief van de kinderen inneemt het
kind gerichter benadert en tactvoller gaat handelen. Daarmee zette hij ons op het spoor van
kindgericht onderwijs.
Wij hebben Marcel van Herpen uitgenodigd om ook u als ouder hierover te informeren.
U bent van harte welkom op dinsdag 26 november in ‘De Grote Kerk’, Noordstraat
Terneuzen. De informatieavond zal starten om 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur.
‘Gluren bij de buren’
Samenwerking met de buurt vinden wij een belangrijk aspect. Wij hebben afspraken met
Bachtendieke (ouderenzorglocatie) om te leren van en met elkaar. Denk aan activiteiten als:
samen digitaal, schilderkunst, spelletjes, pannenkoeken bakken en samen handwerken.
Bachtendieke heeft een wintermarkt georganiseerd op zaterdag 30 november. Alle kinderen
hebben een kleurplaat meegekregen die op school of bij Bachtendieke ingeleverd kan
worden. Op de markt zullen de tekeningen ophangen worden en staat er een cadeautje voor
de kinderen klaar die de tekening hebben ingeleverd.

Er zijn ook afspraken gemaakt met Het Kootertje (kinderdagverblijf) om bij elkaar te spelen
en van elkaar te leren. Er zijn dit schooljaar 16 momenten wanneer er samen buiten
gespeeld wordt door de groepen 1/2. Soms komen ze naar ons, en soms gaan wij daar
buitenspelen. Het doel hiervan is: kennismaken met elkaar (juffen en kinderen),
kennismaken met de buitenruimte en kennismaken met de speel- en opruimroutines.
Voorleeswedstrijd
Donderdag 14 november was het weer tijd voor onze jaarlijkse
voorleeswedstrijd. Klassenkampioenen namen het in de hal
tegen elkaar op. Groep 4/5 (waar ook groep 3 alvast een kijkje
kwam nemen), groep 5/6 en groep 7/8. Ze waren allemaal heel
goed, want ze waren tenslotte al kampioen van hun eigen klas.
Aan de jury de moeilijke taak om een winnaar te kiezen.
De winnaar van groep 7/8 (Jaden) gaat namens onze school
voorlezen in de bibliotheek. We wensen hem alvast veel succes!
Vakantierooster 2020-2021
Maandag 24 augustus starten we het nieuwe schooljaar (let op dit staat verkeerd op de kalender).
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 19 februari
Pasen
2 april t/m 5 april
Meivakantie
26 april t/m 7 mei
Hemelvaart
13 mei (vrijdag 14 mei is een brugdag)
e
2 Pinksterdag
24 mei
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september
Naast bovengenoemde datums zullen er nog studiedagen worden ingepland. Wanneer deze
bekend zijn brengen wij u hiervan op de hoogte.
Creamiddag op de PWvO
Woensdag 27 november is er van 15:00 tot 17:00 uur een creamiddag, georganiseerd door
JOP (Jongerenorganisatie Protestanse kerk). Deze creamiddag vindt plaats bij ons op school.
Meer dan 100 kinderen maken twee uur lang allerlei creatieve dingen rondom een thema.
Helaas komen ze tot nu toe 16 vrijwilligers te kort en zijn daarom reuzeblij met jouw
aanmelding. Ze vragen om tijdens die middag bij een activiteit te zitten, gezellig te kletsen
met de kinderen, ouders en andere vrijwilligers en de knutsel tot een goed einde te brengen.
Koffie en thee en iets lekkers worden aan jouw tafel gebracht!
Je (klein-)zoon of dochter mag je vanzelfsprekend meenemen.
Voor meer info of opgave kun je contact opnemen met Angelique Legters:
angelique.legters@planet.nl, telefoon: 0115- 622252

Inzamelingsactie Bag2school.
Bag2School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij. Zij
verzamelen kleding van scholen in Nederland en keren per kilo €0,30 uit aan de school (wat
wij besteden aan leermiddelen). Bag2School zorgt ervoor dat de ingezamelde kleding op de
juiste plek terecht komt. Dinsdag 19 november was er weer een inzamelingsmoment.
Wij hebben 514 kilo kleding verzameld en willen jullie hiervoor bedanken.
De eerstvolgende Bag2school inzameling dag zal zijn op dinsdag 31 maart.
Bibliotheek(moeder)
Ik ben de mama van Rimano (groep 1/2a). Elke week help ik een paar uurtjes in de
bibliotheek op school. De kinderen raken gewend aan je, de juf kan verder in de groep en
aan het eind van de dag staan de boeken weer op hun plek. Ik vind het ontzettend leuk om
te doen, maar voor veel andere groepen heb ik helaas geen tijd. Ben jij die ouder die ook nog
een uurtje in de week tijd heeft? Kom ook helpen, het wordt ontzettend gewaardeerd!
Neem contact op met juf Jennifer via j.verbeke@cbspwvo.nl
Activiteiten
Vrijdag 22 november
Dinsdag 26 november
Donderdag 28 november
Dinsdag 3 december
Vrijdag 6 december
Woensdag 11 december
Maandag 16 december
Donderdag 19 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 20 januari

1e rapport mee naar huis groep 3 t/m 8
Lezing Marcel van Herpen in De Grote Kerk om 19:30 uur
Facultatieve ouderavond
Sinterklaas op school 8:15 uur aanwezig zijn op het plein
Speelgoeddag kleuters
MR vergadering
Kerstkaarten brengen naar Bachtendieke, groepen 3
Kerstviering. Diner in alle klassen v.a. 16:45 uur
Nieuwsbrief 4 komt uit
VRIJ. Maandag 6 januari weer school
Activiteit ‘schilderskunst’ bachtendieke

Bijlage
Kwink koelkastposter nr. 2

Met vriendelijke groet,

Team Prins Willem van Oranjeschool

