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De Gi-Ga-Groene monsters van groep 3/4



Agenda

Dinsdag 1 november Herdenking Tweede Wereldoorlog groep 7/8
Maandag 7 november t/m Week van Respect
Vrijdag 11 november
Maandag 7 november Iedereen: bord, beker, bestek, bakje

meenemen (in een plastic tasje, met naam)
Dinsdag 8 november Schoolontbijt

(kinderen hoeven thuis niet te ontbijten!)
Gastles ‘Respect’ groep 5 t/m 8

Dinsdag 15 november Drempeltoets groep 8
Maandag 21 november Dag van de rechten van het kind
Woensdag 23 november Open lesdag (informatie volgt)

Jarig in november

6 november Milou
7 november Nout
8 november May-Lynn
14 november Quinn
19 november Stijn

Algemeen nieuws

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De eerste periode, van vakantie tot vakantie, zit erop …
Van de zomer naar de herfst.
Van gewekt worden door de vogels en de zon naar een wekker die afgaat in het
donker. De komende week even geen wekker maar tijd voor wat anders.
Geniet van een weekje rust, van de bladeren aan de bomen die zo mooi kleuren,
van een spelletje memorie of kwartet, van een goed (voorlees)boek…

Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool de Lichtboei



Schoolontbijt
Op dinsdag 8 november mogen we weer meedoen aan het Nationale
Schoolontbijt! Het doel van dit Nationale ontbijt is om, samen en gezond
ontbijten, bij kinderen te bevorderen. In de brief in de bijlage vindt u, vanuit
de organisatie, nog meer informatie over (de inhoud van) het schoolontbijt.
Denkt u aan het meegeven van bord, beker, bakje en bestek?

MQ-scan
Vorig schooljaar hebben we in juni tijdens de gymles de MQ-scan afgenomen om
inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden en/of eventuele
beweegachterstanden van de leerlingen. Een terugkoppeling hiervan kreeg u voor uw
kind individueel in het rapport van juli en schoolbreed in de nieuwsbrief van juli. Op dit
moment wordt in de gymlessen volop aandacht besteed aan de onderdelen die (als
onvoldoende) uit de scan naar voren kwamen. Veelal op het gebied van balanceren.
Om de voortgang in de ontwikkeling te meten, wordt in december de MQ-scan nog
een keer afgenomen. Dit keer door Megan Croon (vakleerkracht bewegingsonderwijs).
Ouders (van nieuwe leerlingen) die hier nog geen toestemming voor hebben gegeven,
krijgen na de herfstvakantie een brief met meer informatie. Voor de overige kinderen
blijft de toestemming die al dan niet gegeven is van kracht. Mocht u zich daarop willen
herroepen (geen toestemming meer, of juist wel toestemming geven) dan kunt u dat
aangeven bij Megan Croon: megancroon@archipelscholen.nl

Naschools aanbod
Archipel heeft in samenwerking met de Gemeente Veere, KOW (Kinderopvang
Walcheren) en KEW (Kunsteducatie Walcheren) een naschools aanbod opgezet voor
alle kinderen van De Golfslag (Domburg), De Lispeltuut (Oostkapelle), De Sprong
(Koudekerke) en De Lichtboei (Westkapelle). De eerste periode hiervan zit er
inmiddels op. Twaalf leerlingen van de Lichtboei hebben op donderdagmiddag
genoten van de muzieklessen. De komende periode staat er Yoga op het programma.
Ook hier zijn al genoeg aanmeldingen om de lessen door te laten gaan. Mocht u uw
kind nog niet hebben opgegeven maar toch nog interesse hebben, dan kunt u dat
uiterlijk maandag 31 oktober doorgeven aan Marloes.
Yoga op maat met Anne van den Ban
Lekker ontspannen en jezelf uitdagen bij kracht, lenigheid en balansoefeningen. Anne
leert je leuke oefeningen waarmee je jezelf kan verbazen en waar je je eigen twist aan
mag geven. Yoga richt zich op een combinatie van beweging, adem, concentratie en
ontspanning. Door de oefeningen komt er rust en ruimte in je hoofd en lijf en helpt je
emoties reguleren wat fijn kan zijn in een tijd van hoge verwachtingen en hectiek.

● Maximaal aantal leerlingen: 10 per groep
● Locatie: Lichtboei in Westkapelle (peuterlokaal)
● Wanneer: donderdagen week 44 t/m 49 (31 oktober t/m 9 december 2022)
● Hoe laat: 14:00-15:00 (onderbouw) of 15:00-16:00 (bovenbouw)

In tegenstelling tot de vorige periode start het aanbod nu al direct om 14.00!

mailto:megancroon@archipelscholen.nl


Wist u dat ….

…de opleiding luizenpluizen al
start in groep 1-2?

Zo kunnen we verzekerd zijn van
voldoende luizenpluizers in de

toekomst!

… jong en oud genoot van de
leesbingo tijdens de
kinderboekenweek?

… zelfs de boterhammen
gi-ga-groen waren?

…. groep 3/4 zijn best heeft
gedaan om Westkapelle weer
een beetje schoner te maken?



… groep 3/4 zelf appelmoes
heeft gemaakt van het

overgebleven schoolfruit?
Dat smaakt naar meer!

… de kinderen in groep 5/6 bij
aardrijkskunde geleerd hebben

om met ‘satelliet’ - ogen te
kijken?

... en dat ze daarna een ‘echte’
schatkaart hebben gemaakt op

het schoolplein!

… dat de kinderen van groep 5/6
tijdens de kinderboekenweek

een boekenkring hebben
gehad?

En ze daardoor ineens heel
leuke boeken tegen kwamen!



… dat rekenen in groep 5/6 ook
gewoon heel leuk kan zijn?

… dat we in groep 5/6 elke week
“dilemma op dinsdag” doen?

De kinderen moeten nadenken
over twee stellingen en dan

kiezen!

… groep 7/8 ontzettend geniet
van het wekelijkse

boekenmaatjes-moment met de
kinderen van groep 1?

Wat een liefde!



… juf Femke een lessenserie over
de inundatie heeft gegeven?
Voor het onderdeel Natuur
moesten we natuurlijk even

‘kijken’ wat er in de kreek leeft!

… meester Jochem ook graag
even naar buiten gaat als een les
dat toelaat? Hier zijn we op zoek
gegaan naar voorbeelden uit de
vijf plantenrijken (kunt u ze alle

vijf nog noemen?!)

Prietpraat

Kleuter: ‘Je kan ook met je mama en papa trouwen en dan krijg je een baby en
dan heb je kinderen.’

Een aantal kleuters zijn bezig om de herfsttafel in te richten en komen een
halve bolster met kastanje tegen. Zegt één van de kleuters: ‘Kijk die kastanje is
er bijna uitgeboren.’

Tijdens de gymles wordt er in verschillende duo’s een balspel gespeeld.
Wanneer een team bij de tegenpartij scoort, wordt er enthousiast geroepen:
“Jullie zijn gescoord!”


