
Voor u ligt de achtste  nieuwsbrief van basisschool ‘t Getij. Naast deze nieuwsbrief  trachten we u 

met behulp van een wekelijkse korte nieuwsflits  (via de mail)  op de hoogte te stellen van de 

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

Het kinderparlement is 

dit jaar voor het eerst bij 

elkaar geweest. De leden 

zijn:  

Mila, Lars, Kim, Marcky, 

Jules, Elte  

Jules is voorzitter van het 

Kinderparlement.  De 

eerste vergadering was 

vooral kennismaking, 

rolverdeling en afspra-

ken maken over de ove-

rige vergaderdata.  

De eerste punten zijn 

meegenomen vanuit de 

groepen. Dit waren pun-

ten zoals  talentenjacht, 

een hardere zoemer, 

meer stripboeken, meer 

springtouwen etc.  

Op 2 februari, 9 maart en 

18 mei komt het kinder-

parlement weer bij el-

kaar. Voorafgaand aan 

deze data komen de kin-

deren van het kinderpar-

lement 

nog langs 

bij de 

klassen!  

 

Cultuurmenu van januari -juni 2015 

Ook  in 2015 doen we als school weer actief mee aan het Cultuur-

menu. Het programma voor het eerste deel  van 2015 

Groep 1 en 2   Dramavoorstelling Doregami en 

interactieve voorstelling Aadje Piraatje    Groe-

pen 3 en 4    literair project Groep 7 en 8 cultuur-

project cultureel erfgoed . (groep 5 en 6 hebben 

dit schooljaar al een schrijversbezoek gehad)  

Website ‘t Getij  

We doen ons uiterste best 

om de website zo actueel 

mogelijk te houden. Naast de 

actuele berichten proberen 

we de website te voorzien 

van recente foto’s, actualise-

ren we de elektronische 

leeromgeving  enz. enz. 

We zijn voornemens om de 

papieren nieuwsbrief stop te 

zetten en te zorgen dat er 

mee kinderwerk op de web-

site is te zien.  Hier willen we 

na de Kerstvakantie lang-

zaam mee starten………. 

   NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief  

De allerbeste wensen! Vanaf deze plaats willen we iedereen, 

zowel groot als klein,  alle goeds  voor  2015 toewensen!  

Personeel  Hieronder alles nog even op een 

rijtje: 

-juf Simone : bij het drukken van deze nieuws-

brief nog geen geboortenieuws. 

juf Ingrid : gaat na de Kerstvakantie met zwanger-

schapsverlof; juf Barbara en juf Brigitte zullen 

haar taken in groep 1/2 C overnemen; juf Sabine  

zal dit in groep 4/5 doen. 

Juf Marjolijn :  is in blijde verwachting van een 

tweeling. 

 

Hoofdregel basisschool ’t Getij : 

Kan het, mag het, hoort het? 

Tegenbezoek van Belgi-

sche collega’s …...    

Vrijdag 17 oktober j.l. zijn  

we met ons team  op scho-

lenbezoek naar België 

geweest.  In februari  

2015 kunnen we een te-

genbezoek verwachten 

van onze Vlaamse colle-

ga’s. De collega’s uit 

Brasschaat komen dan 

richting Kloosterzande.  

Oudertevredenheidsmeting basisschoolouders 

U kunt nog tot 30 december deelnemen aan de oudertevreden-

heidsmeting. Indien u geen inlogcode (gebruikersnaam/

wachtwoord) hebt gekregen dan graag een seintje. 

(godfriedblaeke@ogperspecto.nl) Uw antwoorden zijn voor ons 

zeer waardevol! 



Nieuws vanuit de medezeggenschaps-

raad: 

Eind november heeft er weer een overleg plaatsge-

vonden tussen de MR en de directie van 't Getij. We hebben over tal van onderwerpen 
van gedachte gewisseld, uiteenlopend van de begroting, ARBO-plan, schoolplan 2015-

2019 tot allerlei materiële zaken die de school betreffen. De MR was voor de eerste 

keer in de nieuwe samenstelling aanwezig. Karin de Jonge heeft na een aantal jaren binnen zowel de 

MR van de Sandeschool als 't Getij besloten het formele deel van de MR te verlaten en is nu 

'adviserend lid'. Deze nieuwe functie hebben we gecreëerd om zoveel en breed mogelijk ervaring, kennis, 

achtergrond en enthousiasme bij het overleg aan tafel te houden. In een eerder stadium heeft Barbara 

Everaard deze rol ook al op zich genomen. Na de oproep in nieuwsflits 5 voor geïnteresseerden om in de 
MR plaats te nemen heeft Sandra Goossen zich aangemeld. Wij zijn als MR blij om aan de ene kant deze 

frisse wind te kunnen toevoegen en aan de andere kant niemand te hoeven verliezen aan tafel. We kunnen 

dus sowieso weer twee jaar verder in dit gezelschap. U bent, net als altijd, van harte welkom bij de verga-

deringen van de MR die in 2015 gepland zijn op 5 februari, 9 april en 25 juni vanaf 19.30 uur. U kunt ons 

tevens volgen op de website van 't Getij. Rest mij om u alvast hele prettige feestdagen en een gezond, ge-

lukkig en leerzaam 2015 toe te wensen namens de MR. 

Groet, Erwin van Beljouw (voorzitter) 

 

Nieuws vanuit de Ouderraad   Nieuws vanuit de Ouderraad   Nieuws vanuit de Ouderraad   Nieuws vanuit de Ouderraad   Wat was het een feestje, onze eerste 

Kerstmarkt op ’t Getij! Dank aan iedereen die op welke manier dan ook 

een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze dag, al was het maar 

het verzoeken van de weergoden om mooi weer! Wat ons betreft een dag 

om in te lijsten… Dat de opbrengst daar ook naar was is natuurlijk mooi 

meegenomen (ongeveer €2800,-, dat is niet niks!), maar wij genoten vooral 

van het samenzijn, van het samenwerken, van het zien genieten van de 

kinderen en ‘de grote mensen’. We houden nog een kleine afterparty met de kerstlunch op 

school en dan zijn we wel klaar voor het grote kerstfeest in de vakantie lijkt ons!  

Ook de Bag2School was dankzij jullie weer een enorm succes, letterlijk en fi-

guurlijk. De berg met zakken kon maar nèt aan in de wagen gepropt worden! De 

opbrengst van iets meer dan €700,- gaan we natuurlijk op gepaste wijze beste-

den, maar daarover later meer.  

In de vorige Nieuwsflits konden we nog geen naam bekend maken van het nieu-

we Ouderraadslid van groep 1, maar intussen wel. Misschien heeft u haar al 

in actie gezien, ze mocht meteen het diepe in op de kerstmarkt: Astrid Schelf-

hout. Ook hebben we versterking vanuit de peuters gekregen; Nadine Krocke 

neemt daar de honneurs waar. We zijn blij met deze uitbreiding!  

Na de vakantie beginnen we meteen met de voorbereidingen voor het Nieuwjaarsbal op 22 ja-

nuari, dat gaat zeker een knaller worden! Maar voor het zover is luiden we natuurlijk eerst het 

oude jaar uit & het nieuwe jaar in…  

We wensen jullie allemaal hele fijne, rustige, gezellige, ontspannen Kerstdagen. Geniet van de 

tijd samen en maak een mooie start in 2015. Dan zien we jullie, met opgeladen batterij, weer 

terug na de vakantie!  

 Met vriendelijke groet namens de Ouderraad,  

 Diana Bogaert  

 



 

 

 

We hopen dat jullie een heel 

leuk kerstfeest hebben.  

Groetjes Tess, Fem, Ischa en 

Lisa 

 

 

 

 

We wensen jullie een leuk 

kerstfeest en veel plezier! 

Groetjes Stef, Jarno, Teun en 

Gabriëlla 

 

 

 

We wensen jullie een vrolijk 

kerstfeest en een gezellig 
2015! 

Groetjes Naomi, Nienke, Lotte 

en Arwen 

Groep 4 van groep 4/5 

Feestdagen en opvoeden 

Kinderen krijgen veel prikkels mee �jdens de feestdagen. Thuis en op school wordt feest gevierd, winkels staan boor-

devol feestar�kelen en lekkernijen, in de reclames op televisie draait het om het nieuwste speelgoed. De Goedheilig-

man is nog maar net vertrokken, of de Kerstman maakt zijn entree. En daarna is het de beurt aan Oud & Nieuw. Leuk 

en gezellig, dat vooral! Maar soms is het best las�g, om de sfeergoed te houden �jdens deze drukke periode. Hoe 

hou jij jezelf en je kind in balans? Lees het in dit ar�kel! 

Neem de �jd….. 

De decembermaand is vaak een drukke periode. Neem als opvoeders even de �jd om na te denken over hoe jullie de 

feestdagen willen doorbrengen. Maak een kalender voor die dagen. Kijk er daarna nog eens kri�sch naar. Is het rea-

lis�sch en haalbaar? Blij/ het leuk, of is het eigenlijk een te vol programma? 

Betrek je kind…... 

Betrek kinderen bij de voorbereidingen. Kinderen vinden het vaak leuk om te helpen om het huis te versieren. Om er 

voor te zorgen dat het geen chaos wordt, kunnen de volgende punten helpen: 

• Roep het gezin bij elkaar 

• Maak een lijst met ac�viteiten die jullie willen doen 

• Vraag je kind(eren) wat zij willen en waarbij ze willen helpen 

• Maak een wensen- en takenlijst voor elk kind (en ouder) 

• En sluit af door samen iets te drinken! 

Hoe groter het cadeau, hoe beter? 

Veel ouders genieten van de stralende glimlach van hun kinderen als zij de cadeaus uitpakken. Natuurlijk hee/ speel-

goed goede kanten. Vooral als het kinderen s�muleert om lekker bezig te zijn. Bedenk dat het niet alleen de duurste 

cadeaus zijn die tellen, maar dat minder duur ook goed genoeg is. En nog belangrijker: regelma�g even �jd vrijmaken 

voor je kind, al is het maar een paar minuten, betekent veel meer. Wanneer je kind naar je toekomt om iets te vertel-

len, te vragen of jou iets te laten zien, stop dan met je bezigheden en neem even de �jd voor je kind. Je laat daarmee 

zien dat je geïnteresseerd bent. Door posi�eve aandacht bouwt een kind zelfvertrouwen op. En door aandacht te 

geven aan leuk en plezierig gedrag voorkom je dat kinderen op een nega�eve manier om aandacht gaan vragen. 

We zijn er voowww.cjgzeeuwsvlaanderen.nl info@cjgzeeuwsvlaanderen.nl 0800 254 0115 CJGZeeuwsVlaanderen 



Nieuws uit groep 3A      



Nieuws uit groep 3B      



Het is bijna kerst. 
De kerstboom staat al op. 
De kerstballen zitten al in de boom. 
De kerstkrans hangt al aan de deur. 

Het is avond.  
De lampjes branden in  
de boom.  
Ik ga slapen.  
Ik hoop dat er een pakje ligt.  
Wat zit erin?  
Een spacescooter! 

Haakon, Marcha, Esmee en Jady 

Groep 4 

In het huis staat de kerst-
boom. 
Met slingers en kerstballen. 
Vanavond is het kerstmarkt. 
We eten oliebollen. 

Bram, Lotte, Damiën, Ramon 
en Arnout 

Lieve kerstman, 

Wij vinden de kerstboom gezellig 
want de lichtjes in de kerstboom 
en de kerstballen zijn heel gezellig 
en heel mooi. 
Prettige kerstmis! 

Groetjes, 

Jesse, Zlatan, Pim en Matthijs 

Wij maakten  
Ho Ho Ho kerstbomen ….. 

Wij maakten kerstkransen  



Lieve Kerstman, 

We hebben er heel veel zin in 
om kerst te vieren en onze kerst-
boom te zetten en ons huis te 
versieren en feest te vieren. 

Roxy, Meike, Carlyn en Madelei-
ne 

De mama van Jesse kwam met ons 
kerstfiguren van hout versieren. 

Hoi kerstman, 

Welkom. 
Kom met de slee en Rudolf trekt 
u mee. 
Met uw rode jas. 
En uw muts. 
Dan brengt u cadeautjes. 

Tibbe, Samy, Sem en Cedric 

Wij maakten lampions  

Lieve kerstman, 

Kerst is fijn om bij elkaar te zijn. 
Lichtjes branden in ons huis. 
Lief zijn voor elkaar is fijn. 
De open haard staat aan. 
We zitten knus op de bank. 

Justin, Norah, Tessa en Hanna 

Het is een mooie avond. 
De sterren schitteren. 
De kerstman brengt de cadeautjes 
en de kerstboom staat al klaar. 
Er liggen heel veel cadeautjes on-
der de kerstboom. 
We maken heel veel pret. 

Aydin, Jesse A, Stijn en Evelien 



Nieuws van de peuters….. 
 

In deze periode hebben we het lekker druk gehad. Natuurlijk hebben we sint 

en kerst gevierd. Wat was het spannend toen we met heel de school buiten Sinterklaas hebben op-

gewacht. Binnen in de gymzaal feestten wij nog even verder en hebben we gedanst en liedjes ge-

zongen met de pieten. Natuurlijk was er ook voor ieder een cadeautje. Maar we hebben niet alleen 

Sinterklaas zijn verjaardag 

gevierd, ook de juffen wa-
ren jarig. Voor een impres-

sie van ons verjaardags-

feestje verwijzen we jullie 

graag naar onze Facebook-

pagina. Dan waren er ver-
der ook nog een heleboel 

peuters jarig die natuurlijk 
ook hun eigen feestje ge-

kregen in de klas. Dus zoals 

jullie zien gaan wij feestend 

het jaar uit! Wij wensen 

jullie ook allemaal hele 

fijne feestdagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Het team van Foxkidz Kloosterzande  wenst  

                                   iedereen fijne feestdagen  

                                   en een heel gelukkig       

                                    2015  !                                 


