
Voor u ligt de derde 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 is 

afgelopen maandag bij 

elkaar geweest. Ze 

hebben uitgebreid nagedacht over de 

mogelijk nieuwe inrichting van het plein. 

Tevens hebben ze een aantal zaken be-

sproken rondom de luizenzakken 

(scheuren nogal gemakkelijk), klassen-

dier (te denken valt aan een wandelende 

tak) . Tevens hebben ze 

een presentatie gekregen 

van de nieuwe inrichting. 

Volgende vergadering 

staan er een aantal beslui-

ten op de agenda. Heb je 

nog zaken dan kun je te-

recht bij Levy, Jesse, 

Bengt, Jules, Jim of Sam.  

Website ‘t Getij 

We werken met grote 

regelmaat aan uitbrei-

ding van onze website en 

proberen deze zo actueel 

mogelijk te houden.  Ac-

tuele foto’s, nieuws, va-

kantieroosters, regelin-

gen etc. : 

www.t-getij.nl  

Telefoonnummers beide locaties: 

Locatie Oosthof: 684878 

(dit nummer voor alle zaken)  

Locatie Past. Smuldersstraat:  

681772 

(dit  nummer vooral voor groep 7 & 8 zaken) 
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Nog even……... 

Nog  17 nachtjes slapen en dan zal de verhuizing 

richting Oosthof van start gaan. Op maandag  17 

maart a.s. starten we met groep 7A, dinsdag 7B. De 

kinderen starten gewoon op locatie Pastoor Smul-

dersstraat en  hebben ‘s ochtends gewoon les; na 

de middag gaan we dan gezamenlijk naar “de 

nieuwe lesplek”. Groep 8 “gaat op woensdag 

over”; we verwachten dat ze in de loop van de och-

tend al naar hun nieuwe klas kunnen gaan.   

Daarna kunnen we alle puntjes op de “i” zetten en 

ons opmaken voor het openingsfeest van 16 mei 

a.s. ! 

Personeel  Hieronder alle zaken rondom het personeel even op 

een rijtje: 

-juf Irma zal ook na de voorjaarsvakantie nog niet volledig aan het 

werk zijn; de ingezette vervanging door juf Ingrid en juf Petra blijft 

nog van kracht 

-juffrouw Wendy van Waes stopt na de voorjaarsvakantie en gaat 

met zwangerschapsverlof. Juffrouw Eva zal op maandag en vrijdag 

deze klas voor haar rekening nemen; op dinsdag/woensdag/

donderdag zal juf Ilse aan deze groep les geven. 

-vanaf 28 maart gaat juf Karlien (1/2 A) met zwangerschapsverlof. 

Juf Karlien zal worden vervangen door juf Nikki Eggermont 

-in groep 3B loopt  Eugenie de Mul stage (op maandag) en  in groep 

1/2 B loopt  Loucka Lion (donderdag/vrijdag) stage  

 

Hoofdregel basis-

school ’t Getij : Kan 

het, mag het, hoort 

het? 

Op woensdagmiddag 5 februari 2014 vond 
er een schaakclinic plaats, die gegeven 
werd door schaakvereniging Het Witte 
Paard uit Sas van Gent. 

14 enthousiaste schakers van 't Getij de-
den hier aan mee! 

Schaken, een bijzondere denksport met 
zeer veel mogelijkheden. Iedere schaak-
partij is anders! 

Tijdens deze middag hebben de schakers 
de basisregels voor het schaakspel ge-
leerd van Manuel Colsen. 

Natuurlijk speelden de kinderen deze mid-
dag ook al een echte schaakpartij! Dit von-
den ze fantastisch! 

Na afloop kreeg iedereen een welverdiend 
certificaat en een schaakkoekje. 

Op vrijdag 4 april vindt er na school-

tijd een 2e schaak-

clinic plaats. Meer 

info volgt. 

Nog even en dan barst het leutfeest in onze omge-

ving weer volop los. ….. Kortom  Carnavalsvakan-

tie (voorjaarsvakantie). Tevens weer een moment 

om met zijn allen even op te laden……. 

Als start, vrijdag a.s., de aftrap van het leutfeest op 

onze school. Iedereen veel plezier toegewenst!  



 

 

Nieuws van de Bibliotheek. 
 

Ook bij de bibliotheek wordt hard 

gewerkt aan de realisatie van de Bibliotheek op school.  

Inmiddels is het inrichtingsplan gereed en is bekend waar en 

hoe alles moet komen staan. 

De extra kasten en vloerbedekking zijn besteld, de kleuren 

voor de wanden zijn gekozen. Nu alleen nog de inrichting van 

een leuke gezellige leeshoek. 

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we op  16 mei a.s. de 

nieuwe  Bibliotheek op school feestelijk openen. 
 

 

Maar voordat het zover is  willen we jullie graag voorstellen 

aan de nieuwe Lees-Mediaconsulent; Henk de Klerk. Henk 

wordt  de schakel tussen bibliotheek, leescoördinatoren, leer-

krachten, pedagogisch medewerksters , ouders en leerlingen. 

Na de voorjaarsvakantie zal hij zich persoonlijk, op school en 

op het kindercentrum komen voorstellen.  

 

De bibliotheek op school is er ook voor  ook voor baby's , 

dreumesen en peuters! 

 

Met het project  Boekstart in de kinderopvang werken Biblio-

theek ZVL en kindercentrum Foxkidz samen aan een voorlees-

rijke omgeving voor kinderen. 

Op het kinderdagverblijf wordt een leuke voorleesplek gerea-

liseerd met een mooie aantrekkelijke collectie baby- en peu-

terboeken. Voorlezen wordt opgenomen in het Leesplan, om 

structureel voorlezen een vaste plaats te geven.  

De leidsters worden extra getraind. Zo volgden zij in de  afge-

lopen maanden de training interactief voorlezen voor baby's, 

dreumesen en peuters . Ook wordt een van de leidster opge-

leid tot  voorleescoördinator.  

 

Boekstart  in de kinderopvang stimuleert 

het voorlezen aan baby’s en peuters, in de 

kinderopvang, peuterspeelzalen maar ook 

thuis. Want met voorlezen kun je niet 

vroeg genoeg beginnen.  

Kinderen vinden het niet alleen leuk om 

voorgelezen te worden, het is ook enorm 

belangrijk . 

Bovendien is het  een  rustmomentje op 

een drukke dag. 

 

Lezen  begint niet op school maar op 

schoot! 

 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad: 

Data van geplande MR-vergaderingen van  

dit  schooljaar: 

-8 april en 24 juni 2014 van 19.30-22.00 uur 

 

De vergaderingen zijn openbaar. De vastge-

stelde notulen kunt  u terug lezen op de 

website. 

 



Groep 5  
nieuwsbrief 

Dingen die we in groep 5 

nog meer hebben gedaan 

zijn: 

• vingerhaken 

• verhalenwedstrijd 

• verhalen over 1814 geluisterd 

• eerste keer spreekbeurt 

• de verbouwing gevolgd 

• CITO’s gemaakt  

Nieuws uit groep  5        



Wessel 

Gym 

Mats 

Basisschool ‘t Getij 

Irene 

Merel 

Techniek 

Maxime 

Er is een meneer in de klas geweest en ver-

telde over 200 jaar geleden. Hij had mooie 

spullen bij zich.  

Ik had deze week braakballen bij van een 

uil. 

Groep 5/6 

Meester Bas is een lieve meester, maar soms ook 

een beetje streng. Ik vind topografie, gym en knut-

selen leuk. Geschiedenis en verkeer vind ik min-

der leuk. Op maandag, dinsdag en donderdag is 

de school om 15.00u uit. Op woensdag is het een 

half dagje. Op vrijdag zijn we om 14.30u uit.        

Yinte 

Taal 

We hebben al veel geleerd. 

Dit zijn een paar voorbeel-

den:  Persoonsvorm, hele 

werkwoord, deelwoord, en 

het onderwerp.  

Jorian 

De juf- of meesterstoel 

Er mag elke dag een leerling op de 

stoel. De meester houdt het op een sche-

ma bij. Ik vind die stoel wel lekker zit-

ten. 

Lars 

Zwemmen 

Ik zou graag eens gaan zwemmen 

in plaats van gymmen. En dan van 

de duikplanken springen en in het 

speeltuintje spelen. 

Maarten 

Nieuws uit groep 5/6      



Landen maken 

De klas van groep 6 zijn landen aan het ma-

ken. 

Het zijn landen die wij zelf hebben verzon-

nen. 

Het zijn landen in 3D. b.v Glitterland of een 

Chips star land. 

We mogen ook zelf een naam verzinnen. 

En we mogen ook zelf een vlag maken. 

En je kunt het natuurlijk ook thuis maken. 

Ontwerpers: Leonie & Fien & Jurgen  

 

Breuken  

Groep6 

leert 

breuken met  lekkere 

dingen. 

De 1ste keer was het 

met lekkere koekjes. 

De 2de keer was het 

met heerlijke 

eierkoeken. 

En de 3de keer was 

het met bekers. 

Nick vindt breuken 

super leuk ! 

En Carsten vindt 

breuken ook super 

leuk! Nick en Carsten 

 

Olympische spelen 

De Olympische spelen gaan er 

weer druk aan toe in groep6. 

We hebben zelfs een 

Olympische muur. We hebben 

zelfs spandoeken gemaakt. We 

praten er ook bijna iedere dag 

over in de klas. Soms hebben 

we schaatsen gekeken. We 

mogen natuurlijk niet alles 

kijken.   Brent/Bengt 

 

 

Kloorianen:  

Op vrijdag           
14 februari, 
waren de Kloorianen in de klas. Ze 
vertelde over de geschiedenis van 
carnaval. Ze hebben er een filmpje 
over laten zien, en ze hebben er veel 
over verteld. Vroeger werd er ook 
carnaval gevierd, omdat ze 40 dagen 
niet hadden gegeten moesten ze 
alles opeten op de vette dinsdag. Ze 
hebben er ook een tekst over 
gemaakt en ook vragen die wij 
mochten maken. We hebben veel 
over de geschiedenis van carnaval 

geleerd…Shanaya & Nathalie!!! 

 

De olympische 

winterspelen in Sotsji. 

We hebben spandoeken 

gemaakt voor de 

Nederlandse schaatsers. 

We hebben zelfs naar 

het schaatsen gekeken 

in de klas. Nu weten we 

er veel meer van.  

We hebben ook een 

olympische wand waar 

we de medailles op 

bijhouden. 

Door JARNO, ROBBE 

EN MIKE  

 

Cultuur menu. 

ER KWAM EEN MAN LANGS DIE OVER 
200 JAAR GELEDEN GING VERTELLEN. 
Toen is ZeeuwsVlaanderen ontstaan. HIJ 
HAD SPULLEN OVER DE SCHOOL VAN 
VROEGER MEEGENOMEN. HIJ VERTELDE 
ONS DAT WE MEE mochten DOEN AAN 
EEN SChRIJFWEDSTRIJd. Er kwam EEN 
meVROUW LANGS OM ER MEER OVER 
TE VERTELLEN . DE SCRIJFWEDSTRIJD 
GING OVER 200 VERDER DUS OVER hoe 
het gaat in  2214.  Marcky en Kez 

1814 – 2014 - 2214 

 

VINGERHAKEN 

Je kunt van alles doen met 

vingerhaakwerkjes. 

Een speelbol voor de poes of 

je kunt er figuurtjes van 

maken. 

En ook BFF armbandjes en 

natuurlijk ook een ketting. 

Het is eigenlijk heel 

makkelijk als je het helemaal 

onder de knie hebt. Dus als 

je je verveelt weet je wat je 

kunt gaan doen. 

Wij hebben het in de klas 

ook gedaan. Leuk joh!                    

Ontwerpers: Yentl ,Emma.  
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De verbouwing 

Wij hadden best wel eens last van 

het lawaai. Er is zelfs een paal ge-

vallen. Bijna op de printer. Er wordt 

een bieb en 2 klaslokalen gebouwd. 

Er is ook geverfd. Er zijn nieuwe 

deuren gezet. 

Groep 3 z’n lokaal is groter ge-

maakt. 

Er wordt een nieuwe gang gemaakt. 

En een nieuw hok voor de printer. 

De bouwvakkers heten Johan, Mar-

tijn 

Bob, Hans,Erik Kint en nog veel 

meer !! 

Het wordt heel mooi als alles klaar 

is! 

Nieuws uit groep 6        



Foxkidz gezellig op  

bezoek bij zorg centrum Antonius ! 

Dinsdag 11 februari is pedagogisch medewerkster Darlien met 4 kindjes van het kinderdagver-
blijf voor de eerste keer op bezoek geweest bij bewoners van zorgcentrum Antonius in Kloosterzande. 
We zijn heerlijk met de bolderkar gegaan, alleen dat is al een feestje. 
We werden super gastvrij ontvangen bij zorgcentrum Antonius (huisje 19). Eerst bekeken we vanuit de 
bolderkar de kamer even. Wat ziet het er daar gezellig uit. Dus snel uit de bolderkar en we mochten aan 
tafel tussen de opa’s en oma’s. De dronken samen een glaasje sap en de opa’s en oma’s een kopje kof-
fie of thee. Ook kregen we allemaal een heerlijk koekje. Dat viel bij jong en oud goed in de smaak. Wat 
een verwennerij! 
 
Nadat we ons drinken en koekje op was maakte we pas echt goed kennis met de opa’s, oma’s en de 
huiskamer. We hebben samen een liedje gezongen, gezellig gekletst met elkaar en zomaar lekker een 
beetje gespeeld. De opa’s en oma’s genoten zichtbaar van onze aanwezigheid. En wij genoten van alle 
lieve aandacht die we kregen van de opa’s, oma’s en hun verzorgers! 

Het uurtje was zo voorbij, en moesten we jammer genoeg weer gaan. We werden lief uitgezwaaid toen 
we weer vertrokken. 

Jong en oud hebben genoten van ons eerste bezoekje bij Antonius.  

Nieuws vanuit de PSZ/KDV/BSO       


