Nieuwsbrief juni 2022

Algemene informatie
Moeilijke beslissing
Beste ouders/verzorgers,
Na veel wikken en wegen heb ik de beslissing genomen om per 1 oktober 2022 met pensioen te
gaan. Na bijna 45 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, vind ik het tijd voor andere
dingen. Ik heb altijd gedacht dat zo’n beslissing een makkelijke beslissing zou zijn om te nemen,
maar ik moet zeggen dat dat zeker niet het geval is geweest. Ik geniet iedere dag van het werk op
onze school en prijs me gelukkig deel uit te maken van de groep mensen die direct betrokken is bij
onze school: Kinderen, ouders, schoolteam.
Gelukkig heb ik nog even tijd om aan het idee te wennen.
Peter Crucq

Betaling schoolreis/ schoolkamp (herhaling)
Graag uw aandacht voor de betaling van het schoolreisgeld!
Groep
Bestemming
Startgroepen Klok’uus
Basisgroepen (‘s Heer-Arendskerke)

datum
21 juni

kosten
€ 21,00 per kind

Groep 3 en 4

Pierewiet
(Nieuwvliet)

21 juni

€ 29,50 per kind

Groep 5 en 6

Zeeland Buitenland (Ouddorp)

27 juni

€ 29,50 per kind

Groep 7

Schoolkamp
Hofstede Elzenoord (Vrouwenpolder)

30 juni + 1 juli

€ 40,00 per kind

Groep 8

Schoolkamp
Zeilschool “De Viking”
(Wolphaartsdijk)

15 + 16 + 17 juni € 75,00 per kind

We verzoeken u de bijdrage(n) voor de schoolreis of het schoolkamp z.s.m. maar uiterlijk
30 mei 2022 aan ons te voldoen.
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:
IBAN/REKENINGNUMMER:
NL49 RABO 0349382018
T.n.v. Archipelschool Theo Thijssen
Wilt u voor elk kind apart betalen en de naam/groep van uw kind erbij vermelden.

Wanneer het betalen van het schoolreis- of schoolkampgeld voor u een probleem is, neemt
u dan contact op met de directie.

Leerlingenraad
Afgelopen vrijdag heeft de leerlingenraad vergaderd. Er is onder andere gesproken over het
uitlenen van voetballen na schooltijd (er zijn nogal eens wat ballen kwijt uit de klassen). Ook is er
een voorstel gedaan om in de bovenbouw in de klassen geen schoenen maar sokken of sloffen te
dragen. Er wordt gekeken of dit in een paar groepen uitgeprobeerd kan worden, in overleg met de
leerkracht. Dit geldt ook voor het instellen van een zgn tosti- dag in de bovenbouw. Allemaal
zaken waar de leden van de leerlingenraad mee naar hun meester of juf en hun klas terug gaan.
Deze zullen hierover met u communiceren via parro indien nodig. Tot slot is de leerlingenraad in
beraad over een nieuw doel om te gaan sparen door middel van de spaarbuizen. Hier wordt nog
nader onderzoek voor verricht, we komen daar in de volgende vergadering op terug!

Gevonden voorwerpen
Op dinsdag 31 mei zullen vanaf 8.15 uur in het onder- én bovenbouw gebouw de gevonden
voorwerpen uitgestald liggen. Bent u niet in de gelegenheid om die dag langs te komen, dan kunt u
natuurlijk op een eerder moment al een kijkje nemen in de beide bakken. Spullen die op vrijdag 3
juni om 15.15 uur niet zijn opgehaald krijgen een nieuwe bestemming.

Nieuws uit de groepen
Basisgroepen en Startgroepen
Op de eerste dag van de maand juni sluiten we het schoolproject ‘Zeeland’ af.
Wat hebben de kinderen er met veel plezier aan gewerkt. Ze hebben de afgelopen weken heel wat
bijgeleerd over onze mooie provincie.
In deze maand gaan we werken aan een nieuw thema ‘Zomer’ van de methode Schatkist.
Het ankerverhaal gaat over ‘De allerleukste zomer van Olifant’.
Olifant, Beer en Neushoorn besluiten om een poosje naar het bos te gaan. Het is zo
warm. In het bos is het koeler en kunnen ze lekker zwemmen. Maar het lukt Olifant
niet om lekker uit te rusten. Een paar keer moet hij terug naar huis, omdat hij iets
vergeten is.Totdat hij een slim idee heeft …..

Vanuit het verhaal behandelen we de ankerpunten;
-Zomerkleren, in de activiteiten gaan de kinderen op zoek naar specifieke eigenschappen van
zomerkleren.
-Onthouden/vergeten, we maken samen met de kinderen lijstjes zodat ze alles kunnen onthouden
en niets kunnen vergeten.
-Alles over zon en water, de kinderen doen allerlei ervaringen met water op.
-Zon en schaduw, de kinderen leren en ontdekken van alles rondom zon en schaduw.
We gaan hierbij zingen, dansen, knutselen en we werken ook met allerlei ontwikkelingsmaterialen
die in de kasten staan.
Alle klinkers en medeklinkers hebben dit schooljaar aangeboden.
We gaan ze vanaf nu herhalen. Dat doen we dmv. allerlei activiteiten zoals:

bedenk zoveel mogelijk woorden met een b, d, m, s, r, welke klank hoor je vooraan of achteraan,
zoek in de klas materialen waar je een bepaalde klank hoort of zoek een kind met dezelfde klank in
jouw naam, zoek de letters van je naam in een boek.
Bij WIG (wereld in getallen) werken we over het thema ‘Een dagje uit’.
We behandelen een dagje uit naar de speeltuin.
Gaan de kinderen wel eens naar de speeltuin, wat kun je daar allemaal doen, zijn er ook
gevaarlijke speeltoestellen, durven de kinderen in en op alle speeltoestellen? Ook het wachten in
de rij voor een speeltoestel komt in beeld.
De kinderen oefenen hierbij het tellen, terugtellen en doortellen, de rangtelwoorden, het splitsen
van aantallen, schatten en meten, de begrippen als onderaan en bovenaan en construeren en
inrichten van een ruimte.
En, we gaan inderdaad ook een dagje uit, onze schoolreis is gepland op 21 juni. We gaan gezellig
met z’n allen naar het Klok’uus.
Het gaat weer een leuke en leerzame maand worden.

Groep 3
Juni, de maand van de tentoonstelling (afsluiting van ons project over Zeeland), de sportdag en
onze schoolreis. Wat een leuke dagen hebben we om naar uit te kijken!
In juni werken we ook gewoon weer aan nieuwe doelen. Zo zullen we bij lezen en taal aan het eind
van de maand kern 10 afronden en starten met de laatste kern van Veilig Leren Lezen, kern 11.
We ronden blok 7 van rekenen alweer bijna af en starten daarna met het laatste blok. In blok 7
werkten we aan de volgende doelen:

Juni is ook de maand van de Cito Toetsen. Daar gaan we ontspannen mee om. Uitgerust zijn en
zoals altijd goed je best doen… meer hoef je niet te doen. We hebben zin in de nieuwe maand!

Groep 4
Een heleboel geslaagde minilessen 'Grej of the day'. Het gaf ons project niet alleen meer kleur,
maar de kinderen namen het project, in de vorm van een raadsel, ook iedere dag mee naar huis! 's
Ochtends op school aangekomen konden ze niet wachten op het antwoord plus miniles én het
nieuwe raadsel. Voor ons was het echt genieten om te zien dat er kinderen waren die het raadsel
opschreven om er thuis mee aan de slag te gaan!
In de maand juni wordt er heel hard gewerkt in groep vier. We maken onze eindtoetsen en de
kinderen werken aan een taak/werkhouding die past bij een leerling die naar groep vijf gaat. Er
wordt ook nieuwe leerstof aangeboden want tijdens de rekenlessen leren de kinderen tellen tot
vijfhonderd. Het getalgebied wordt uitgebreid tot en met vijfhonderd en ze leren de getallen tot
en met vijfhonderd ordenen. Ook is er tijd voor herhaling. De kinderen oefenen nogmaals het
optellen en aftrekken tot en met honderd en ze zullen veel extra keersommen maken. Tijdens de
spellinglessen ligt de nadruk op het herhalen van alle spellingregels die de kinderen in groep vier
geleerd hebben met als belangrijkste doel 'automatiseren'. Dit automatiseren is belangrijk zodat
kinderen er steeds minder bij na hoeven te denken wanneer ze een woord foutloos op moeten
schrijven. Hierdoor houden ze steeds meer ‘werkgeheugen' vrij, waardoor er ruimte vrijkomt voor
het leren van nieuwe spellingregels zoals in groep vijf gaat gebeuren.
Tijdens de taallessen zullen we het thema 'Gek' afronden en van start gaan met het laatste thema
'Kleding'. Ook nu besteden we veel tijd aan het uitbreiden van de woordenschat door het leren van
20 nieuwe themawoorden. De kinderen leren niet alleen de betekenis van deze nieuwe
themawoorden, nieuwe woorden moeten de kinderen ook in verschillende contexten toe kunnen
passen.
En in juni is het tijd voor veel leuke dingen.. Denkt u aan de tentoonstelling van het project, de
sportdag en de schoolreis! Wij kijken hier al enorm naar uit en we weten zeker dat de kinderen dat
ook doen!

Groep 5
Naast de citotoetsen gaan we in de klas ook nog hard aan de slag met rekenen, taal, lezen en
spelling.
Bij rekenen leren we de allerlaatste dingen van de klok (minuten op een digitale klok). Het doel is
dat alle kinderen in groep 5 zowel de analoge als de digitale klok op elk moment van de dag goed
kunnen aflezen. Wij merken hier grote verschillen in op. Dit hangt vaak samen met welke klok er
thuis wel of niet ophangt. Als u van uw eigen kind weet dat het de klok nog niet goed beheerst, is
dit echt heel geschikt om thuis op te pakken.
Ook werken we weer een hele week aan de tafels. We hopen alle kinderen naar groep 6 te sturen
met een goede beheersing van de tafels.
De kinderen zijn dit jaar begonnen met de nieuwe leesmethode: Atlantis. We gaan van start met
het laatste blok van dit schooljaar. Het thema van dit blok is ‘Sterke Verhalen’. De kinderen gaan
oefenen om informatie uit een tekst in een tabel te kunnen ordenen. Verder gaan ze kijken of
informatie uit teksten betrouwbaar is en leren ze wat figuurlijk taalgebruik is en kunnen ze dit in
een tekst herkennen.
Met de technisch-leeslessen oefenen we met het uitspreken van leenwoorden uit het Engels en
Frans, woorden met een open lettergreep, woorden met een apostrof en nog een heleboel meer.
We lezen voor uit het boek ‘Red de olifant!’ van Pieter Feller & Tiny Fisscher.

Bij taal gaan we aan de slag met een nieuw thema: geld. We leren in dit thema nieuwe woorden en
uitdrukking over geld. We leren woorden en zinnen herkennen, die ons overhalen om iets te kopen.
Alle categorieën die ze in groep 5 bij spelling moeten leren, zijn nu aan bod geweest. Welke
hebben we dit jaar ook alweer allemaal geleerd? Het kilowoord, komma-s woord, centwoord,
komma-s-meervoud, politiewoord, colawoord en tropisch woord. We gaan deze maand alles nog
eens herhalen.
In juni staan er een hele hoop activiteiten op de planning. Zo sluiten wij op woensdag 1 juni met
de hele school het project af met een tentoonstelling. Om nog even in de projectstemming te
blijven gaan de groepen 5 op vrijdag 3 juni naar het muZEEum en krijgen ze een rondleiding door
het museum over Michiel de Ruyter. We gaan hier op de fiets naartoe, dus de vraag of alle kinderen
deze dag op de fiets komen. Deze maand hebben we ook nog een sportdag op de planning staan. En
niet te vergeten: onze schoolreis. Op maandag 27 juni gaan wij met de groepen 5 en 6 naar
Zeeland Buitenland.

Groep 6
In de klas gaan wij zeker nog aan de slag met de leerstof. De lessen van spelling en rekenen zullen
in het teken staan van herhaling. Al de leerstof die we dit jaar hebben aangeboden zal aan bod
komen en nog een keer herhaald worden, zodat de kinderen het nóg beter kunnen onthouden.
Buiten de klas hebben we deze maand ook een aantal leuke activiteiten gepland staan.
Zo hebben trekken we op 9 juni allemaal onze sportkleren aan voor de jaarlijkse sportdag met de
hele bovenbouw. Daarnaast gaan we deze maand samen met de groepen 5 op schoolreis naar
Zeeland Buitenland (in Ouddorp). Wij kijken al erg uit naar deze dag vol avontuur!
Ons eigen theater hebben we natuurlijk al afgerond, maar deze maand mogen we ook nog genieten
van de theaters van de groepen 5 en 7.
Kortom, genoeg leuke en leerzame activiteiten de aankomende periode!
Topografie:
De komende weken ronden we de laatste provincies af. Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland!
Dat gebeurt met het programma Topomasters. Dit oefenen ze thuis, maar mocht dat lastig zijn,
kunnen de kinderen ook na schooltijd Topo oefenen op de chromebook Daarna krijgen de kinderen
een topo opdracht waarbij ze een overzicht leren van alle belangrijke plaatsen van heel Nederland.
Tenslotte volgt daar een toets over.

Groep 7
Nog even en dan kunnen we echt beginnen aan de laatste loodjes van groep 7. Die staan in juni
zeker nog in het teken van rekenen, spelling, taal, werkwoordspelling en wereldoriënterende
vakken, kortom het normale rooster. De kinderen hebben veel buiten de reguliere lessen om aan
het project gewerkt, dus in deze maand is het nog even tijd voor ‘normale lessen’.
Helaas staan er natuurlijk ook nog leuke dingen op het rooster! Heel vervelend is het om de
sportdag van groep 4 te moeten begeleiden. Ook zo’n kijkavond van het project, verschrikkelijk.
Ook staat er helaas nog een excursie naar Fort Rammekens op het programma, voor 7A op 31 mei
en voor 7B moet nog een nieuwe afspraak gemaakt worden.
De voorbereiding voor kamp is natuurlijk ook in volle gang. Dit jaar een nieuwe locatie: camping
Elzennoord. Een prachtige camping aan de rand van Vrouwenpolder. U ontvangt op zeer korte

termijn het programmaboekje met o.a. een telefoonlijst, inpaklijst en de agenda voor het kamp.
Neemt u dit boekje alstublieft goed door.

Groep 8
We sluiten op 01 juni het project ‘Provincie Zeeland’ af. Dan hebben we weer wat meer tijd om op
leergebied de laatste puntjes op de i te zetten. De kinderen krijgen hierbij de kans om zelf ook aan
te geven welke onderdelen voor hen nog extra nuttig zijn om te oefenen. Daarnaast bereiden we ze
onder andere met het onderdeel wiskunde PO al een beetje voor op wat hen volgend jaar te
wachten staat.
De maand juni staat bij ons volop in het teken van het oefenen van teksten en liedjes voor de
musical. In de tweede week van juli komt dan ook het echte toneelspel stevig aan de orde.
Uiteindelijk zal dit resulteren in een gave voorstelling van de musical op donderdag 14 juli.
De meeste kinderen van groep 8 hebben een behoorlijke carrière achter de rug op de Theo
Thijssenschool. Schooljaren met allerlei gebeurtenissen. Een aantal daarvan is zo bijzonder of
gewoon leuk dat je ze niet wil vergeten. Daarom maken we ieder jaar met en voor de kinderen een
jaarboek. Ook leerkrachten schrijven hierin over ervaringen met de groepen.
Het is de bedoeling dat uw dochter of zoon een stukje schrijft over ieder schooljaar. Het is prettig
dat u haar of hem daarbij helpt. Het is wellicht een aardig idee om de doos met oude foto’s te
zoeken op zolder om leuke herinneringen op te halen.
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