
Voor u ligt al weer de zevende nieuwsbrief van  ‘t Getij.  Via deze nieuwsbrief willen we vanuit de verschillende 

geledingen binnen onze brede school bijdragen leveren om u van informatie te voorzien . Naast deze nieuwsbrief  

trachten we u met behulp van een wekelijkse korte nieuwsflits  (via de mail)  op de hoogte  te houden van de 

actuele zaken.  Indien u geen digitale nieuwsflits ontvangt, dan graag een seintje. 

Nr 7  oktober  2014 

Werkgroep 

verkeer 

We zijn nog 

steeds op 

zoek naar verkeersouders! 

Verkeeropa’s of oma’s! 

Opgave bij juf Ingrid of  

meester Godfried 

Contactgegevens:  

 0114—684878 

tgetij@ogperspecto.nl  

www.t-getij.nl 

   NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief  

Kinderboekenweek 

We kunnen terugkijken op een geslaagde kinderboekenweek. We 

hebben gedurende de hele week de leessfeer er goed in kunnen 

houden. Zodra de leestoeter door school klonk, doken alle kinderen 

in hun leesboekje. We konden het met z’n allen afsluiten met een 

feestje in het kader van de kinderboekenweek. En nu maar blijven 

lezen ……...we hebben boeken genoeg binnen ‘t Getij!  

Personeel  Hieronder alle 

actuele zaken rondom het perso-

neel (nog) even  op een rijtje:  

Juf  Eva is bevallen van een ge-

zonde  zoon, Raf genaamd. Ook  

kindernieuws van Alexandra en  Nadia (BSO/

KDV)  

Juf Simone  is eerder met zwangerschapsverlof 

gegaan; Juf Ingrid is voor haar gestart in groep 

1/2 C (op maandag/dinsdag) tot aan de Kerst-

vakantie. 

Juf Wendy van Waes  zal na de herfstvakantie 

starten ;  op maandag in groep 6 en op vrijdag 

in groep 8 

We hebben ook veel stagiaires op school. Deze 

komen van de Hoge school Zeeland of van Scal-

da.   

In groep 8B loopt juffrouw Angelique Mahu sta-

ge.  

In groep 1/2 A loopt juffrouw Simone van 

Kerckhoven stage 

In groep 5/6 loopt juffrouw Anoushka Neve sta-

ge 

In groep  7 loopt juffrouw Denise de Vries stage 

In groep 6 loopt juffrouw  Kim  Hoefnagels sta-

ge.  

Vanaf februari 2015 zal juffrouw Eugenie de Mul 

LIO-stage komen lopen in  groep 4. Zij zal een 

hele week samen met de juffen van groep 4 

zorgen voor het onderwijsaanbod aan deze 

groep.  

WOENSDAG=fruitdag 

Er doen zo’n 230 kinderen mee met het school-

fruitproject. We zijn erg tevreden met dit pro-

ject dat gedragen 

wordt door de 

“fruitouders”. Zij 

zorgen voor een 

gevarieerd aan-

bod. Opgave kan 

nog steeds via juf 

of meester.  

Hoofdregel ba-

sisschool ’t Ge-

tij : Kan het, 

mag het, hoort 

het? 

BAG2 School actie… 

Op woensdag 5 november a.s. kunt u weer de 

zakken met oude kleding etc. kwijt in het kader 

van de Bag to schoolactie…. Deze actie wordt 

door de ouderraad van ‘t  Getij ondersteund en 

de opbrengst komt ten goede aan de kinderen.  

5 november 

BAG2 School  

 

Studiedag  Vrijdag 17 oktober a.s. heeft onze 

school een studiedag. We gaan deze dag invullen 

om te kijken bij  “onze buren” in België.  Naast de 

leerkrachten gaan er ook mensen van de peuter-

groep/KDV mee. We gaan in vier groepen kijken 

op verschillende scholen. We gaan naar scholen in 

Kieldrecht, Lochristi, Lokeren en Brasschaat. ‘s 

Middags komen we bij elkaar om  alle indrukken 

uit te wisselen en te kijken wat we hier van mee 

willen nemen binnen onze school. Dit bezoek is 

een aanloop naar een volgend bezoek dat op ons 

wensenlijstje staat; Een bezoek aan Finland met het 

team.  

Meer informatie over de 

kerstmarkt…….Zie het stukje 

van de ouderraad op blz. 3! 

Kinderparlement.  

Na de herfstvakantie 

zullen de verkiezin-

gen voor het kinder-

parlement (groep   5 

t/m 8) weer van start 

gaan en zullen we 

weer verder gaan 

met het kinderparle-

ment binnen onze 

school o.l.v. meester 

Michael en juf Wendy 

van Waes. 
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Nieuws vanuit het KDV    

WIST U DATJES  VAN KINDERDAGVERBIJF FOXKIDZ…… 
Onze collega Nadia op 2 oktober moeder is geworden van zoontje Luca? 

Ook collega Alexandra bevallen is van een dochtertje Robin op 4 oktober? 

We deze mama’s  heel veel geluk toewensen met hun babytjes? 

Nathalie de Feijter  ons team is komen versterken tijdens de zwangerschapsperiode? 

We ook  een stagiaire hebben  op ma-di-woe en Nienke van Meelen haar naam is ? 

We na de zomervakantie een aantal nieuwe babytjes welkom hebben mogen heten? 

Zij het prima naar hun zin hebben bij ons? 

We  de afgelopen periode gewerkt hebben aan het thema dit ben ik? 

Nu  bezig zijn  met het thema herfst? 

We op di 14 en woe 15 oktober samen met onze peuterspeelzaalvriendjes een herfstwandeling gaan 
maken? 

Onze groep momenteel geverfd wordt? 

Bent U benieuwd naar onze nieuwe look kom dan gerust eens een kijkje nemen? 

Groetjes team Foxkidz 

Tel tot tien! 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Een spelletje 

dat iedere nieuwe generatie steeds weer opnieuw speelt. Grappig is dat de regels voor alle kinderen duidelijk zijn: 
een kind telt, de andere kinderen verstoppen zich, diegene die telt gaat zoeken en je bent vrij als je de buut haalt. 
Waren de regels van ouders altijd maar zo duidelijk. Ouders denken dat kinderen wel weten wat er van hen verwacht 
wordt, maar vaak is dat niet zo! Kinderen laten of leren luisteren valt niet altijd mee. Ouders roepen vaak vertwijfelt: 
maar ik heb het al zo vaak gezegd, ze weten toch dat het niet mag! Voor al deze ouders nog even op een rijtje hoe je 
kinderen beter kunt leren luisteren. Tot tien tellen hoort daar bij en is het thema van de Week van de Opvoeding , die 
van 6 tot en met 12 oktober heeft plaats gevonden 

Geef duidelijke regels en instructies 

Kinderen gehoorzamen eerder als jouw regels en instructies duidelijk zijn. Beperk je tot regels en 
instructies die echt nodig zijn en die je ook kracht bij wilt zetten. Het is onredelijk om altijd onmid-
dellijke gehoorzaamheid van je zoon of dochter te verwachten. Geef geen instructie als je kind 
ergens ingespannen mee bezig is of als ze opgaan in hun spel. Laat hen dat eerst afmaken of wacht 
op een onderbreking voordat je de instructie geeft (tijdens een voetbalwedstrijd of spannende film 
mogen ze jou ook niet storen!). Zorg dat je de aandacht van je kind hebt. Loop naar je kind toe. 
Hurk of buig tot je op ooghoogte bent en noem zijn naam om zijn aandacht te krijgen. Zeg precies 
wat je kind moet doen. “Fleur, ik wil nu dat je aan tafel komt zitten, want we gaan eten.” Als je wilt 
dat je kind ergens mee ophoudt, vergeet dan niet om een alternatief te geven en zeg wat hij wel mag doen. “Tom, je 
mag niet binnen met de bal voetballen, het mag wel buiten.” En dan tel je tot tien, niet hardop, om je kind de tijd te 
geven om te doen wat je hem gezegd hebt. Blijf wel in de buurt en houd je kind in de gaten. 

Geef complimenten 

Geef een compliment wanneer je kind luistert en doet wat je gevraagd hebt. “Fijn dat je aan tafel komt zitten, dan 
kunnen we nu eten.” Of “prima dat je buiten gaat voetballen!” Als je kind niet luistert, herhaal je nogmaals je ver-
zoek. Zorg dat wat je wilt overkomt bij je kind, dus dichtbij en oogcontact maken. Niet uit de keuken naar de kamer 
roepen, van binnen naar buiten, of van boven naar beneden. Kinderen zijn niet doof, maar de inhoud van je bood-
schap komt niet over. En tel weer tot tien! Als je kind luistert geef je een compliment. Als hij of zij niet luistert, blijf 
dan niet steeds waarschuwen zonder dat er iets gebeurt. Als je kind niet na de tien tellen doet wat je gevraagd hebt, 
moet daar een consequentie op volgen. Kies iets dat logisch is en past bij de situatie. “Tom, je hebt niet gedaan wat ik 
zei, ik leg de bal weg.” Meestal is vijf tot tien minuten uitsluiting van een activiteit genoeg. Help je kind weer op gang 
met zijn activiteit als de tijd om is. Je kind krijgt zo de kans om zich nu wel goed te gedragen. Als je kind niet luistert 
en doorgaat met zijn ongewenste gedrag, herhaal dan de logische consequentie, maar nu voor langere tijd. Je kunt je 
kind ook even apart zetten. Soms kunnen kinderen zelf hun ongewenste gedrag niet stoppen. 
Even uit de situatie halen, kan je kind helpen om te stoppen met het ongewenste gedrag. 



BSO Foxkidz Het is al weer een poosje terug maar 

heel de zomervakantie  werkten wij aan het thema Lan-

den. Zo ‘vlogen’ we vanaf onze eigen BSO naar o.a. 

Frankrijk, Italië, Spanje en Amerika! Elk land had zijn 

eigen spelletjes, lekkernijen, knutsel opdrachtjes en een 

bijhorende vlag die we elke week op het raam mochten 

schilderen.  

Na de zomervakantie hebben wij weer 4 kindjes welkom 

mogen heten en binnenkort starten er nog eens 2. We 

wensen jullie veel speelplezier op de bso! Door de be-

kende ruimtes en juffen is de overstap van KDV naar 

BSO erg geleidelijk en vertrouwd. Ook komende vakan-

tie wordt weer extra leuk. We gaan in de herfstvakantie 

namelijk aan de slag met het thema De oertijd ! We knut-

selen over de grotten, maken onze eigen lunch uit de 

oertijd en maken voetafdrukken van dinosaurussen.   

Wil je extra komen? Leuk! Ook je vriendje, vriendinnetje, 

neefje of nichtje is van harte welkom! 

Tot op onze BSO! 

 

 

Voorleeslunch 

Op woensdag 1 oktober 2014, Interna-
tionale Ouderendag, vond de tweede 
editie plaats van de Nationale Voor-
leeslunch. Bekende en onbekende Ne-
derlanders lazen die dag voor aan ou-
deren.  Ook bij Woonzorgcentrum An-
tonius in Kloosterzande werd die dag voorgelezen aan 
de bewoners. Leerlingen van basisschool ’t Getij uit 
Kloosterzande hebben hier tijdens de lunch de oude-
ren voorgelezen. Om 11.30 uur vertrokken zij van 
school onder begeleiding naar woonzorgcentrum Anto-
nius. Toch wel spannend en bij binnenkomst stond de 
fotograaf van Zie Zeeland al in de aanslag met zijn 
camera. We werden door Saskia van Assel , team 
Welzijn en vrijwilligerscoördinator verwelkomt namens 
Curames. In het restaurant hebben Noa Hemelaar en 
Sigourney de Roos voorgelezen. Bij de gesloten afde-
ling hebben Cees de Vries en Fabienne van Ommen 
voorgelezen. Het was best wel spannend maar ze 
hebben met verve hun verhaal voorgedragen. Na af-
loop werden ze nog getrakteerd op een presentje van 
de stichting Curamus. 

Een groot succes en dan weer terug naar school en 
een ervaring rijker. 

Henk (leescoördinator) 

De  verhuizing  

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Deel 1 van schooljaar 2014-2015 is alweer achter de rug, de herfstvakantie staat voor de deur. We hopen de 

vakantie in te gaan met een sprookjesachtige speurtocht met zoveel mogelijk leerlingen en ouders, 

grootouders, buren en vrienden. Op het moment van schrijven zijn alle voorbereidingen gedaan, de 

taken verdeeld, de kostuums gepast… Nu hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en zo 

niet… in sprookjes schijnt ook niet altijd de zon!  

5 November is het alweer tijd voor Bag2School. Mocht je nu de vrije tijd in de herfstvakantie ge-

bruiken om de kasten weer eens flink te legen, stop het dan vooral in de zak voor Bag2School. Zo-

als je weet krijgen we een heel leuke compensatie voor onze bijdrage en deze opbrengsten komen altijd weer 

ten goede aan de leerlingen. Zo is er onlangs – vanwege het megagrote tosti-bak-succes op vrijdag – nog een 

extra grill gekocht, zodat de leerlingen nòg sneller van hun tosti’s kunnen genieten. Ook zal het schoolplein 

binnenkort gepimpt worden en natuurlijk zullen we ook hier ons steentje aan bij-

dragen. We rekenen dus zoals altijd weer op jullie volle zakken.  

Aan het begin van het schooljaar worden altijd nieuwe  verkiezingen uitgeschre-

ven. Er wordt in groep 1 een nieuw ouderraadslid gezocht en in groep 5 vonden 

herverkiezingen plaats. De verkiezingen in groep 1 zijn nog in volle gang. De uit-

slag van de herverkiezing in groep 5 is inmiddels bekend: Anita blijft onze voorzit-

ster!  

Dat we de herfst ingaan betekent voor ons als Ouderraad dat we weer een drukke tijd tegemoet 

gaan. Dit jaar is het weer tijd voor onze traditionele Kerstmarkt. De eerste besprekingen zijn al 

geweest, maar het echte werk moet natuurlijk nog beginnen. Ik zal heel stiekem al een tipje van 

de sluier oplichten: het wordt een Kerstmarkt 2.0! Traditie in een nieuw jasje en dat nieuwe jasje zal nóg beter 

passen dan het oude. Er zal dit jaar plaats zijn voor diverse kraampjes waarin tegen een kleine vergoeding 

eigen producten kunnen worden verkocht. Mocht je hieraan willen deelnemen of ken je iemand die graag mee 

wil doen; neem dan vooral contact op met Esther Bilderbeek op esther.esther@hotmail.com. De enige voor-

waarde is dat het wel enigszins dient aan te sluiten op het kerstgevoel… Daarnaast krijgen de leerlingen dit 

jaar een Kerstlunch aangeboden op school, hopelijk wordt dit net zo’n succes als het Kerstdiner van vorig jaar! 

Maar goed, genoeg hierover. Eerst maar eens genieten van de eerste vakantie van dit schooljaar. Veel ple-

zier!!!      Met vriendelijke groet namens de Ouderraad,  

Diana Bogaert  



Peuternieuws—Nieuw lokaal  

Dit schooljaar zijn wij met de peutergroep gestart in ons nieuwe lokaal. Het was even wennen, 

maar we voelden ons al vrij snel thuis. We hebben veel meer ruimte om te spelen en we heb-

ben ook een aantal nieuwe dingen. Zo hebben we een echte leestuin waar we ons terug kunnen 

trekken om een boekje te lezen. Alleen of met vriendjes en vriendinnetjes, en soms komt de juf 

in de leestuin een boekje voorlezen. We hebben ook een speelhuisje binnen, dat valt erg 

in de smaak. Nog even een likje verf en een paar gordijntjes en dan is ons huisje helemaal 

af. En natuurlijk zijn we ook erg blij met ons digibord. Dan kunnen we een filmpje kijken 

dat bij ons thema past. Of de juf zet liedjes op en dan kunnen we fijn dansen en zingen. We  

hebben ook al echte opdrachtjes gedaan over kleuren, vormen, tellen enzovoort. Dat is wel 

heel erg leuk en dan willen we ook het liefst allemaal tegelijk! Helaas kan dat niet en wijst 

de juf een paar kinderen aan die aan de beurt zijn. Ben je nieuwsgierig geworden hoe het 

er allemaal aan toe gaat bij ons, sinds kort hebben we een eigen facebookpagina waar je 

eens een kijkje op kan nemen.  

Sinds kort zijn we ook te volgen op facebook:: 

www.facebook.com/peuterspeelzaaltgetij  

Het bezoek van de schrijver Rien Broere aan leerlingen van groep 5 en 6 werd opgezet vanuit de Cultuurmenu's. 

De organisatie lag in handen van bibliotheek Zeeuws- Vlaanderen, die dit jaar samen met Schrijvers School en 

Samenleving voor alle scholen in Zeeuws Vlaanderen schrijvers en schrijfsters uitgenodigd heeft.  

Rien Broere (57) is schrijver. Hij schrijft voornamelijk kinderboeken. 

Op vrijdag 26 september om 9.15 uur was hij te gast bij basisschool 't Getij om verhalen te vertellen aan kinderen 

van de groepen 5/6. 

Hij schrijft voornamelijk kinderboeken en heeft al meer dan 113 boeken geschreven. 

Rien Broere kan heel goed en leuk vertellen. Hij vertelt over hoe hij zijn boeken schrijft en maakt. Het gaat voor-

namelijk over een serie van vijf boeken voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. Eerst bedenkt hij waar het over moet gaan. Als 

hij een idee heeft begint hij met schrijven. Hij maakt kleine samenvattingen per hoofdstuk, dat werkt hij uit en zo 

wordt het steeds meer. Als het af is, verbeterd hij nog een paar dingen en dan kan het naar de uitgever. De illus-

traties doet hij niet zelf. 

Tussendoor maakt hij allemaal grapjes zodat de kinderen moeten lachen maar ook blijven opletten. De kinderen 

waren erg aandachtig en ze begrepen het goed. Rien Broere kan in elk verhaal een personage een ander stem-

metje geven zodat de kinderen ook snappen wie wie is. Ook kan hij bij bepaalde gebeurtenissen doen alsof hij 

echt geschrokken of uitgeput is. Bijvoorbeeld als hij vertelt dat hij aan het graven was, op zoek naar een schat. Of 

wanneer hij de kinderen laat schrikken, dan doet hij alsof hij zelf ook schrikt.Er was ook nog een 

onthulling: meester Bas en meester Joost ontmoeten Rien regelmatig en dan scheppen ze op over 

hun klas dat het zulke geweldige kinderen zijn. 

Henk (leesconsulent) 

 

                           Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad 

In voorlopig dezelfde samenstelling is de MR dit schooljaar weer begonnen. 18 september was de eer-

ste vergadering met de schoolleiding. In Nieuwsflits 5 hebben we aangegeven dat een drietal ouders herkiesbaar 

zijn voor de MR. Medio november hopen we de definitieve samenstelling van de MR bekend te kunnen maken. 27 

november is het volgende overleg. Ik wil nogmaals van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat dit 

overleg in principe openbaar is en u dus als toehoorder aanwezig kunt zijn. Als u de indruk heeft dat u informatie 

mist, ideeën voor verbetering wil inbrengen of gewoon wil horen wat er tijdens een MR vergadering wordt bespro-

ken, bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom! Alvast een fijne herfstvakantie en wellicht tot ziens. 

Namens de MR, 

Erwin van Beljouw 
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Herfst in groep 1-2! 

Het is buiten al goed te zien, de herfst is weer begonnen! 

We zijn daarom in de kleutergroepen al druk bezig met dit thema. 

Veel kinderen zijn al naar het bos geweest en hebben hun herfstspulletjes meegebracht. In de 

klas hebben we een herfsttafel gemaakt met o.a. kastanjes, noten, dennenappels, pompoenen.  

 

 

Vrijdag 3 oktober zijn wij naar het bos geweest aan ’t Laantje. Daar hebben we ook nog ver-

schillende herfstspulletjes verzameld. Het was prachtig weer en de kinderen hebben echt ge-

noten! 

 

 
 

We hebben de klas versierd met verschillende herfstwerkjes. 
 

    
 

 

Nieuws vanuit groep 1/2    
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Nieuws vanuit groep 1/2    

We hebben al verschillende versjes en liedjes geleerd over de herfst. 

 

Versje: Sipke Wipke Spinnenkop 

 

Sipke Wipke Spinnenkop klom eens in een draad. 

De regen kwam met stromen en spoelde hem op straat. 

Maar kijk, daar kwam de zon weer. 

Gauw werd het buiten droog. 

En Sipke Wipke Spinnenkop 

Klom kriebelkrab omhoog.  

 

 

Liedje: onder hele hoge bomen 
 

 
 

           

 Kinderboekenweek ‘feest’!  
 

Woensdag 1 oktober is de kinderboe-

kenweek weer van start gegaan. 

Dit jaar staat het in het teken van feest.  

Tijdens de opening beeldden alle juffen en meesters 

een feest uit. Zo was juf Marjolijn verkleed als boself van het carnavalsfeest, juf Marian was de 

kerstvrouw en meester Godfried was het feestbeest. 

Er waren nog 3 jarige kinderen die dag, dus daar was het een extra leuke dag voor. 

We kregen allemaal een groot cadeau: nieuwe boeken voor de klas! 

We hebben de klassen feestelijk versierd met feestwerkjes.  

Vrijdag 10 oktober was het afsluitingsfeest van de Kinderboekenweek!  

Alle kinderen hadden een cadeau gemaakt voor het feestbeest.  
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