
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van basisschool ‘t Getij. Naast deze nieuwsbrief  trachten we u met behulp van een 

wekelijkse korte nieuwsflits  (via de mail)  op de hoogte van de actuele zaken.  Indien u geen digitale nieuwsflits 

ontvangt dan graag een seintje. 
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Kinderparlement.  Het kinderparlement van  ‘t Getij wordt 

opgestart. In de oudste groepen zullen hiervoor verkiezin-

gen plaatsvinden. Binnenkort hierover meer nieuws! 

 

 

Nieuwsbrief ‘t Getij.  

 Deze nieuwsbrief komt  

voort uit de laatste fusie-

flits van voor de vakantie. 

Het is de bedoeling  dat 

iedere vakantie een 

nieuwsbrief  uitkomt en 

wordt per uitgave aange-

vuld door leerlingen uit 

een bepaalde groep. In 

deze nieuwsbrief   een 

bijdrage vanuit de BSO, 

de peuters en de kleuter-

groep. Veel leesplezier! 

De werkgroep identiteit van basisschool ‘t Getij heeft de eerste 

bijeenkomst achter de rug. We hebben teruggekeken naar het 

proces tot nu toe en vooruitgekeken naar “de feesten” die ons 

te wachten staan en wat dit betekent op dit gebied. Hiervoor 

hebben we o.a. een aantal boekwerken aangeschaft.  

De meeste mensen hebben de lijst van levensbeschouwing in-

gevuld. De mensen waarvan dit nog niet helemaal duidelijk 

was, of die het nog niet  hebben ingevuld die worden nog apart 

benaderd. Dank voor de grote respons! 

Telefoonnummers beide 

locaties: 

Locatie Oosthof: 684878 

(dit nummer voor alle za-

ken)  

Locatie Past. Smuldersstraat:  

681772 

(dit  nummer vooral voor groep 7 & 

8 zaken) 

   NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief  

Stagiaires  

Er werken  mo-

menteel 3 stagi-

aires op onze school.  

In groep 3 loopt juf Jessie  

Leysen stage. Ze zit in het 

derde jaar  van haar oplei-

ding en komt meestal op 

maandag/dinsdag 

In groep 5/6 loopt juf Eu-

genie  de Mulder stage. Ze 

zit in het tweede jaar van 

de HZ. Ze is vooral op 

maandag aanwezig 

In groep 7B  loopt juf Vera 

Kayser stage.  Ze is er 

voornamelijk op maandag/

dinsdag. 

Nautilus 

Basisschool ‘t Getij doet mee met het Nauti-

lus project binnen onze organisatie.; een 

project voor kinderen die  behoefte heb-

ben aan verdere  verrijking dan alleen bin-

nen de basisschool. Dit betekent dat een 

aantal kinderen soms  naar een andere 

locatie gaan om een bepaald project ver-

der uit te werken en uit te diepen. Dit  Nau-

tilusproject is voor kinderen vanaf groep 5.  

School dient hiervoor de kinderen  die mo-

gelijk in  aanmerking komen in beeld te 

brengen  m.b.v. een tweetal signalerings-

instrumenten. Daarna bekijkt een commis-

sie of ze in aanmerking komen. Tot slot is 

er altijd de toestemming van ouders nodig. 

In principe kunnen  er maar 1x per jaar 

(nieuwe) kinderen  instromen.. 

Momenteel doen er 15 kin-

deren  mee (het maximum 

aantal) mee met dit traject.  

Rapporten op ‘t Getij. 

We zijn de laatste  maanden 

druk bezig geweest met het 

ontwikkelen van een (nieuw) 

rapport.  

Een van de doelstellingen  was 

om een zo helder mogelijk rap-

port voor ouders te krijgen. 

In de maand november  krijgen 

de kinderen het rapport mee. 

Voor de kinderen van groep 4 

t/m 8 geldt;  rapport eerst mee 

naar huis en dan bespreken op 

de rapportavond. 

De groepen 1 t/m 3 krijgen het 

rapport na het gesprek mee 

Rapportavonden op: 

Op 27 en 28 november 

a.s. zijn de rapportge-

sprekken gepland. De 

kinderen van de groe-

pen 4 t/m 8 krijgen hun 

rapport de week vooraf 

mee. De kinderen van  

groep 1 t/m 3 na afloop.  

Onder leiding van een 

werkgroep “nieuw rap-

port” hebben  we voor 

‘t Getij nieuwe rappor-

ten ontwikkeld.  

Verkeer en parkeerwerkgroep 

Deze werkgroep is vorige week bij 

elkaar geweest en heeft een aantal 

werkpunten geformuleerd.  Hieronder een aan-

tal werkpunten die we samen met de gemeente  

(proberen) uitvoeren: 

-korte attentiesignalen richting ouders en kin-

deren via diverse kanalen over  bepaalde onvei-

lige situaties 

-eenrichtingsbord extra laten plaatsen 

-(ver)plaatsen van de rode uitloophekkens 

-schuin aanleggen van de parkeervakken 

-extra parkeervakken aan noordzijde 

-verwijderen groenstrook voor fietsenhok on-

derbouw zodat verruiming van plein en verplaat-

sing van fietsenrekken mogelijk is  

-verplaatsen van de  verkeersstromen bij verla-

ten van het plein 

Juffrouw Samantha (gr. 1/2)  Zoals u wellicht 

weet is juf 

Samantha 

sinds kort de 

trotse moeder 

van een doch-

ter. Afgelo-

pen vrijdag 

kwam ze dit 

even delen 

met de leer-

lingen van de 

onderbouw-

groepen. 



Klopt het dat het voor sommige kinderen even wennen is om te werken met nieuwe, andere methodes?   

Antwoord:  

Ja, dat  klopt. De manier van oplossen, de regeltjes etc. zijn soms net iets anders. Hier hebben we 

vooral mee te maken met Taalverhaal  (taal/spelling) en in mindere mate met rekenen. Dit is over 

het algemeen van tijdelijke aard en we houden hier als leerkracht rekening mee en proberen waar 

mogelijk te ondersteunen 

Hoofdregel basisschool ’t Getij :            

Kan het, mag het, hoort het? 

Muziekles op school! 
De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is 

bereid muziekles op school te komen 

geven! 

Muziek moet je Doen / Muziek Doe je 

mee is een boeiende cursus voor kinderen uit groep 

3 t/m 5 die meer willen weten van muziek. Dat leren 

ze door te zingen, luisteren naar muziek, te bewe-

gen,muziek maken en te presenteren. 

De leerling wordt begeleid naar een eventuele keu-

ze van een instrument. Hoe? Door te luisteren, 

kijken en experimenteren met verschillende instru-

menten. 

De lessen worden verzorgd door een vakdocent van 

de ZMS; dag+ lestijd worden t.z.t. bekend gemaakt. 

Voorwaarde dat de lessen doorgaan is een minimum 

aantal van 10 leerlingen. 

De cursus duurt een heel schooljaar en het tarief is € 

16,48 per maand. 

Lijkt het je leuk? Geef je zo snel mogelijk op via 

www.zeeuwsemuziekschool.nl of kom eerst naar een 

gratis proefles!          ZMS: meer dan alleen les! 

 Uw kind en alcohol: hoe pakt u dat aan?  

Je kind gezond zien opgroeien is voor iedere ouder een grote wens. En een van de lastigste en herkenbaarste 

kwesties daarbij is: hoe zorg ik ervoor dat mijn kind geen alcohol drinkt. Graag geven wij u in een aantal 

tips: Praat met uw kind over alcohol en stel op tijd duidelijke regels, bij voorkeur wanneer uw kind 10 of 11 jaar is.    

Stel alcoholgebruik zo lang mogelijk uit, tenminste tot uw kind 18 jaar is. Verbieden werkt!Geef zelf het goede voor-

beeld. Houd u aan het alcoholadvies voor volwassenen. Kijk hiervoor op: www.alcoholinfo.nl. De ma-

nier waarop u over alcohol praat is belangrijk. Laat het gesprek in een prettige sfeer verlopen. Op de 

website www.hoepakjijdataan.nl leest u tips hoe u dit aanpakt. Probeer op de hoogte te blijven van wat 

uw kind doet en wissel ervaringen uit met andere ouders.  

 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad: 

Na de samenvoeging van de Sandeschool en Ter Duinen  is de MR in nieuwe samenstelling begonnen aan het school-

jaar 2013/2014. Eigenlijk toch ook niet helemaal nieuw, want samengesteld uit de beide oude MR'en die vorig jaar al 

samen de vergaderingen deden. Slechts één wijziging, we hebben afgelopen week afscheid genomen van Son-

ja Buysrogge, afgelopen jaren de bevlogen voorzitter van de MR Sandeschool. In deze vergadering hebben we daar-

naast gesproken over de schoolgids en het jaarplan van 't Getij. Hiermee hopen we de kwaliteit van het onderwijs naar 

een (nog) hoger plan te kunnen tillen. Daarnaast proberen we de laatste acties t.b.v. de fusie met de directie af te ron-

den. De communicatie is in ieder geval prima, dus dat geeft ons weer voldoende energie voor dit jaar! 

Groet,, Erwin van Beljouw (voorzitter MR ‘t Getij te  Kloosterzande) 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Hallo allemaal! Vanaf nu zult u in de Nieuwsbrief van ’t Getij steeds 

een stukje van ons kunnen lezen, zodat u weet wat onze plannen zijn 

en wat we zoal gedaan hebben. Door het samengaan van onze ba-

sisscholen is de samenstelling van de ouderraad ook veranderd, 

vandaar dat ik hier op een rijtje zet bij wie u terecht kunt in geval 

van ideeën, vragen, opmerkingen… 

Groep 1: Sandra Scheerders   Groep 2: Shirley Mc Taggert 

Groep 3:: Esther Bilderbeek & Meriam Jansen  Groep 4: Anita Remorie 

Groep 5: Diana Bogaert & Nandy Perdaen  Groep 6: Ingeborg Bouwens & Inge Baart 

Groep 7: Chantal van Waterschoot &  Sandy Maas   Groep 8: Jacqueline Jonkheijm 

Zoals u vorige week hebt gezien – of misschien 

wel ervaren – zijn we al met een knaller van start 

gegaan dit schooljaar. De smurfentocht was een 

groot succes te noemen, met meer dan 450 (!) 

deelnemers!  Er staan nog een heleboel leuke en 

nuttige activiteiten op ons programma en we 

hopen dat we, indien nodig,  hiervoor een be-

roep op u mogen doen.  Denkt u aan de inzame-

ling voor Bag2school op 19 november?? Het geld 

dat we met deze actie inzamelen gaat volledig naar de kinderen, 

het ‘pimpen’ van het schoolplein na de verbouwing is hier een 

voorbeeld van. Dus gooi niets weg, maar lever zo veel mogelijk in!  

De toon is gezet, we hebben er zin in, en we hopen er samen met de 

kinderen en met u een ontzettend gezellig schooljaar van te maken. 

Namens de ouderraad,     Diana Bogaert -afdeling PR- 



          Liedje: zagen, zagen 

Lied: M’n gereedschapskist              Dirk Scheele 
 

Met een grote zaag, zaag ik elke plank 

Ik zaag omhoog, ik zaag omlaag en zaag ‘m op de werkbank 

Ja we gaan zagen, zagen. 

 

Is er iemand die nog wat mist, dan kom ik langs met m’n gereedschapskist 

Moet er nog een klusje worden gedaan, dan pak ik m’n kist en ik kom eraan 

yeah yeah, yeah yeah. 

 

Met een grote hamer sla ik er een spijker in. 

Ik maak een kast voor de kamer, sla de spijker het hout in 

Ja we gaan timmeren, timmeren. 

 

Is er iemand die nog wat mist, dan kom ik langs met m’n gereedschapskist 

Moet er nog een klusje worden gedaan, dan pak ik m’n kist en ik kom eraan 

yeah yeah, yeah yeah. 

 

Met een schroevendraaier draai ik elke schroef 

De ene die gaat makkelijk en de andere heel stroef 

Ja we gaan schroeven, schroeven. 

 

Is er iemand die nog wat mist, dan kom ik langs met m’n gereedschapskist 

Moet er nog een klusje worden gedaan, dan pak ik m’n kist en ik kom eraan 

yeah yeah, yeah yeah. 

Versje letter b: 
is de boom 
          
de bal ligt erbij  
       
bijt hem niet stuk 
       
de bal is van mij 

Nieuws vanuit de groepen 1 en 2 



 

In de groepen 1 en 2 hebben we gewerkt aan het thema “de bouw”. 

Wat hebben we allemaal geleerd? 

We hebben een zaag gemaakt, een huisje gebouwd, gemetseld met verf, een bouwboekje 

gemaakt, en een plattegrond met lego gemaakt.  

Ook zijn we op de bouwplaats geweest en we hebben gezien hoe er beton gestort werd. 

En we hebben zelfs een echte bouwplaats (timmertafel) in de hal!  

We hebben het gereedschap uit een echte gereedschapskist gesorteerd. In de bouwhoek 

hebben we huizen, kastelen en zelfs een wolkenkrabber gebouwd. 

Bouwraadseltjes: 

Opgepast, opgepast 

ik kom met een dikke kwast. 

Schilder alles groen, rood, blauw 

Wie ben ik? Zeg het maar gauw! 

Hamertje tik, hamertje tik, tik tik tik 

Wie werkt er net zo hard als ik? 

‘k werk de hele dag maar door 

Met een nijptang en een boor . 

Ik bouw huizen met cement 

Natuurlijk ook van steen. 

Denk je dat je mij wel kent? 

Zeg het dan meteen. 



 WIST U DAT? 

#  Foxkidz Kiekeboe per 1 juli samen is gegaan bij Foxkidz Ter Duinen!                   

#  dat de kinderen van Foxkidz Kiekeboe in de maand juni bij Foxkidz Ter Duinen zijn komen 

spelen en het nu snel gewend zijn ! 

#  dat wij nu Foxkidz Kloosterzande zijn!                                                                  

#  Dat het team nu bestaat uit Darlien Verbrugge, Nadia Pilaet, Anja de Brouwer en Alexandra 

van Damme - Maenhaut! 

#  Lindsey Bilterijst de vaste invalkracht is! 

#  Wij in de zomervakantie heel veel leuke activiteiten hebben gedaan rond de thema’s politie, 

bakker, leger, supermarkt, boswachter en brandweer! 

#  Dat de activiteiten bestonden uit o.a. politie petten -en handboeien maken, appelflappen bak-

ken, collages maken, survival-baan bestormen, broodjes bakken boven kampvuur, angry 

birds maken en afschieten, naar het bos gaan! 

# Wij in de zomervakantie een workshop circus hebben gedaan met als afsluiting een voorstel-

ling voor ouders, opa’s en oma’s! 

#  Dit maar een kleine greep uit de activiteiten zijn! 

#  Je veel meer van onze activiteiten en foto’s op onze facebook pagina kan zien! 

#  Dat wij op het kinderdagverblijf na de zomervakantie hebben gewerkt aan het thema Dit ben 

ik van Uk & Puk! 

#  Dat wij nu aan de herfst werken en na de herfstvakantie beginnen aan reuzen en kabouters 

van Uk & Puk! 

#  Dat wij de BSO kinderen graag helpen met hun huiswerk! 

#  De kinderen van het kinderdagverblijf vanaf 2 jaar samen met hun vriendjes op de peuters-

peelzaal spelen! 

# Dat wij samen met de peuterspeelzaal een herfstwandeling hebben op 8 en 9 oktober! 

#  Dat wij er vaak op uitgaan met de bolderkar naar de winkel, markt, bieb en de eendjes! 

# Dat je bij ons per kwartier kunt betalen! 

# Dat wij er in de winter weer baby’s bij krijgen, zij eerst nog lekker groeien bij hun papa en 

mama en straks lekker bij ons komen spelen! 

# De herfstvakantie in het teken van Herfst en Halloween staat en wij daarvoor een herfsttafel 

gaan maken, een heksenmiddag hebben, paddenstoelen, spoken en vleermuizen gaan knut-

selen, een herfstappel spel en mister en miss halloween verkiezing gaan doen! 

# Wij iedereen een hele fijne herfstvakantie wensen!  

 



 

 

We beginnen de dag met vrij spelen, gezellig met elkaar aan tafel, of in ons paddenstoelenhuisje! 

 

Dan is het tijd voor fruit, mmm!  Na het fruit wordt er flink geknutseld, over de herfst natuurlijk! 

      

Soms vieren we een verjaardag, of komt er iemand op bezoek, bijvoorbeeld een echte dokter! 

   

En als het mooi weer is, gaan we aan het eind van de ochtend lekker naar buiten!  


