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

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

ontvangt, dan graag een seintje. 

Nr 9 feb. 2015 
   NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief 

Groepsindeling  volgend schooljaar: 

We zijn weer al druk bezig om de bezetting  en 

indeling voor volgend schooljaar voor te berei-

den.  We gaan er in ieder geval van uit dat we 

met  11 groepen aan de slag gaan. Dat is 1 

groep minder dan dit jaar maar dit is o.a. een 

gevolg van het grote aantal schoolverlaters aan 

het eind van het jaar (ongeveer 50 leerlingen) . 

De verder invulling gaan we de komende maan-

den uitwerken .  We zullen  dan gaan afwegen  

hoe we onze formatie het beste kunnen vertalen 

naar opbouw van de verschillende groepen. 

Personeel  Hieronder alle zaken rondom het 

personeel even op een rijtje: 

-juf  Marjolijn (groep 1/2 A) zal na de vakantie 

worden vervangen door  juf Stephanie Hermans. 

Ze heeft in het verleden ook al een tijdje op onze 

school gewerkt. Deze  vervamging  zal tot aan de 

zomervakantie duren. Juf Stephanie komt op wo/

do /vr. Op de andere dagen staat  juf Karlien  

voor deze groep. 

Op naar de 300 leer-

lingen…….. 

Zoals het er nu naar uitziet 

zullen we in de loop van 

maart 300 leerlingen heb-

ben . Dat is een mijlpaal 

voor ‘t Getij . 

Hoofdregel basisschool 

 ’t Getij : Kan het, 

mag het, hoort het? 

Na de aftrap van afgelopen weekend in Hengstdijk 

zal ook in Kloorianenland het leutfeest  weer los-

barsten. Kortom  carnavalsvakantie  

Als start, morgen , de aftrap van de Carnavalsperi-

ode op onze school. Iedereen  heel veel plezier 

toegewenst op school en op andere plekken!  

 

Nieuwsbrief en nieuwsflits…. 

Achter de schermen zijn we bezig 

onze website “handiger” in te 

richten zodat er in de toekomst 

meer kinderwerk te zien zal zijn. 

Naast de wekelijkse nieuwsflits 

denken we dat de papieren 

nieuwsbrief in de toekomst lang-

zaamaan zal  kunnen verdwijnen. 

Hierover zijn we nog overleg met 

de Medezeggenschapsraad. 

In het kader van ons nieuw te 

schrijven schoolplan zijn we 

druk bezig om allerlei 

“bronnen” te onderzoeken 

via tevredenheidslijsten. De 

kinderen, ouders en perso-

neel hebben deze lijsten inge-

vuld. Tevens stellen we voor 

iedere bron een onderzoeks-

panel samen. De kinderen en 

de leerkrachten hebben al 

zo’n panelbijeenkomst gehad. 

Begin maart volgt er nog een 

panelbijeenkomst voor ou-

ders. Hiervoor hebben we 

willekeurig een aantal ouders 

uitgenodigd die niet in de 

ouderraad/

Medezeggenschapsraad zit-

ten. Samen met deze groep 

ouders gaan we de uitslag 

verder analyseren en gaan we 

nog verder praten over de 

toekomstplannen van onze 

school. 

Kangoeroe rekenwedstrijd Kangoeroe 

Op donderdag 19 maart a.s. is de jaarlijkse kangoeroe-rekenwedstrijd. 

We willen ook graag met onze kinderen hieraan deelnemen. In de groe-

pen 5 t/m 8 zal na de vakantie worden geïnventariseerd wie hieraan wil-

len meedoen. Aan deelname zijn kosten verbonden nl. 2 euro per leer-

ling. De overige kosten worden door school betaald. Indien u uw kind 

wil laten deelnemen, wilt u dan 2 euro meegeven na de vakantie.  Don-

derdag 26 februari schrijven wij uiterlijk in.  Kinderen die hieraan niet 

meedoen krijgen een alternatief rekenprogramma aangeboden.  

Schoolfruit. Iedere woensdag-

ochtend zijn een aantal  ouders be-

zig met het schoolfruit. Voor iedere 

vakantie wordt er “iets speciaals” 

gedaan. Hieronder  een foto van de 

“speciale gezonde fruithap “ van 

afgelopen woensdag die we u niet 

konden onthouden……. 



Liedjes in 5/6 

 

We hebben in de klas 7 liedjes gezongen . Cowboy Billy boem, zachtjes gaan de paardenvoetjes, De grote banaan 

uit Afrika, iedereen is anders, ik neem je mee en van windkracht 9: mee wind 

En een liedje uit 1974 van Jopie Buisrogge. dit is het refrein: 

Kloori  Kloori  Kloori   klooriaan 

Zet je pet op doe je kiel maar aan 

kriebels voel je weldra overal 

Het is weer carnaval 

Brian, Thijs, Sydney en Duncan 

Carnaval in de gemeente Hulst 

In de gemeente Hulst wordt op negen plaatsen carnaval gevierd. Iede-

re plek heeft zijn eigen carnavalsnaam. Dit zijn ze. 

Op Kloosterzande heet het de Kloorianen. 

Op Vogelwaarde de Vogelpiekers. 

Ossenisse de Ossekoppen. 

Graauw de Djerken . 

Lamswaarde de Lamsoren. 

Hulst de Vossen. 

St.Jansteen de Ratten. 

Clinge de Kriekeputters. 

Nieuw-Namen de Mollen. 

Dit waren de namen van carnaval in de gemeente Hulst. 

Pepe, Jelle, Senne 

Rien Broere 

Rien Broere is bij ons in de klas geweest. 
Hij heeft verteld over zijn boeken. 
Inmiddels schreef hij ruim 100 boeken. 
Hij schrijft ook boeken voor scholen. 
Voor de Eenhoorn schrijft hij boeken voor 6 tot 12 jarige. Er zijn er al 9 verschenen. Hij 
komt graag op scholen om over zijn werk te vertellen, zowel in Nederland als in Vlaande-
ren. Voor kinderen schrijven is nu eenmaal het leukste wat er bestaat’’, vindt hij. 
Hij vertelde wat hij heeft meegemaakt. Hij begon met schrijven toen hij 12 jaar was. 

Annabel, Esmee en Miquel 

Bezoek aan carnavalsmuseum 

5 februari zijn we naar het Kloorianen museum geweest. 

En we moesten het vieren omdat het 55 jaar bestaat.  

Er waren veel spullen van vroeger en boekjes en foto’s. 

De hofdames waren er ook en we hadden nog een speur-
tocht gekregen door het museum met vragen. 

Prins Ruben de eerste had nog een verhaal van de ge-
schiedenis verteld. 

Hij heeft ons ook nog geleerd hoe carnaval vroeger ging. 

Guus, Quinten en Seppe 

Nieuws vanuit groep  5 en 6  



Raadsels en een paar vragen. 
 

Wat is groen en zit onder de auto?                                     

 Het is groen en het zweeft door de kerk?  

 Het is wit en ontploft? 

 Hoe noem je een spruit op een paard? 

 Je kan er nooit voor komen maar wel achter? 

 Wat betekent carnaval eigenlijk? 

 Hoe heten de inwoners van Clinge met carnaval?  

 

Merel, Caydee, Gyon, Tijn 

(antwoorden)  

Spruitlaat. 

Heilig snotje 

Bomkool 

Spruiter 

File 

Karna vale (= einde aan het vlees) 

Kriekeputters 

 

 

 

 

Zuid-Afrika 

We hebben les gehad over Zuid-Afrika van juf Anouschka. Omdat ze naar Zuid-Afrika gaat 

 les   geven. De Juf vertelde over de Big 5 dat die dieren in Zuid-Afrika leefde. Op de Big 5  

werd het meest op gejaagd maar nu is het verboden. Er zijn  in Zuid-Afrika rijke  wijken en  

arme wijken de arme mensen woonden in kleine huisje dat noem je lucifersdoosjes. We h 

ebben ook de vlag geleerd van Zuid-Afrika.  

(Romy Maxime Mila en Lars ) ☺ ☺ 

 

 

 

 

 



Ik ben met de klas voor mijn spreekbeurt naar het carnavalsmuseum geweest. 

Want ik doe mijn spreekbeurt over carnaval omdat ik carnaval ook erg leuk 

vind!  

Groetjes Mauro 

Carnaval is leuk 

Iedereen is blij 

De mooie stoeten gaan voorbij 

Leuke thema’s leuke dansjes 

Alles is super leuk. 

 

Groetjes Sophie 

Wij hebben geknutseld in de klas. Iedereen mocht een optocht en daarna een 

super leuk masker maken. Met allemaal stofjes en leuke bloemetjes. Wij von-

den dit allemaal heel leuk!  

Groetjes Zita en Ilse 

Er was eens een dag en iemand bedacht carnaval. Ze zeiden zullen we wa-

gens gaan bouwen? Ja zei iedereen. Dat is leuk, maar hoe bouwen we de wa-

gens? Nou van papiermaché en zo hebben ze nog lang carnaval gevierd. 

Groetjes Connor en Lars P.  

 

 

Iedereen een hele leutige vakantie toegewenst! 


