
Voor u ligt de �ende nieuwsbrief van basisschool ‘t Ge�j. 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. 
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            NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefje 

Personeel  Hieronder alle zaken rondom het 

personeel nog even op een rijtje: 

-juf  Marjolijn (groep 1/2 A)  is met zwanger-

schapsverlof. 

-juf Barbara zal werken tot eind 

mei in groep 1/2 C. Vanaf 2 juni zal 

juffrouw Simone terugkeren van 

zwangerschapsverlof  

-juf Kim zal de peuterspeelzaal verlaten. We 

nemen afscheid van haar op 29 mei. 

-juf Ingrid gaat na de meivakan0e weer aan de 

slag in groep 4/5. Juf Sabine gaat volledig wer-

ken op de Springplank te Terneuzen.  

Overzichtje vrije dagen tot de zomer 

vakan0e: 

27 april t/m 9 mei 

14 t/m 15 mei 

25 en 26 mei 

Woensdag 3 juni Perspectodag 

Vanaf vrijdag 17 juli grote vakan0e 

De vakan0eregeling voor volgend 

schooljaar  kunt u  vanaf 1 mei vinden 

op de website. Er zullen nog 2 studie-

dagen aan worden toegevoegd. Zodra 

deze data bekend zijn, zullen we deze 

aan u berichten. 

Inspec�ebezoek  ‘t Ge�j  

We hebben de eerste conceptrapporta-

ge van de onderwijsinspec0e ontvan-

gen. Samengevat werkt de onderwijsinspec0e tegenwoordig 

met 10 “portre>en”; Dit zijn verzamelingen van onderdelen 

rondom een bepaald woord bijv. het woord “Zorg” .  Van de 

10  portre>en. scoren we  op 6 portre>en voldoende en 4 

portre>en goed! Tevens hebben ze een aantal verbeterpun-

ten geordend. Deze kwamen grotendeels overeen met onze 

eigen inventarisa0e. Een citaat uit het conceptrapport willen 

we u niet onthouden:  

Op basisschool 't Getij is in relatief korte tijd het funda-

ment gelegd voor een ambitieus en pedagogisch kli-

maat. Zowel de leraren als de directeur geven aan trots 

te zijn op de open sfeer op school. Wanneer er zich 

toch iets voordoet, vindt er gelijk actie plaats. Deze 

werkwijze verloopt zowel voor de leerkrachten, de ou-

ders als ook voor de leerlingen naar tevredenheid. De 

zorgvuldige voorbereiding van het fusietraject heeft zijn 

vruchten duidelijk afgeworpen. Het team, ouders en de 

leerlingen hebben de overgang naar 't Getij voorspoe-

dig gemaakt. Zowel de leerkrachten als de 

schoolleiding zitten op één lijn en zijn alle-

maal gemotiveerd om goede kwaliteit te 

leveren. 

Dodenherdenking  in Kloosterzan-

de .  

Op 4 mei worden lan-

delijk de slachtoffers 

van WO II herdacht. Ook in Kloos-

terzande wordt er jaarlijks uitge-

breid bij s0l gestaan d.m.v. plech-

0gheden  op het Hof te Zandeplein 

en de openbare begraafplaats. Dit 

jaar zullen we als school ook ons 

steentje bijdragen en er zullen een 

aantal kinderen  (Fabienne van O, 

Kaat, Elte, Anne en Vera) voorlezen 

en bloemen leggen. De herdenking 

start om 19.15 uur. Iedereen is van 

harte welkom. 

‘Mijn zoon slaapt zo slecht!”    “Mijn dochter liegt wel eens!”    Is mijn kind te dik?     

Zomaar een aantal vragen waar je als ouder mee kunt 

zitten. Het is niet ernstig genoeg om naar de dokter te 

gaan maar je zou wel graag een antwoord hebben van 

een deskundige. Deze mogelijkheid is er nu! Vanaf  woensdag 10 juni  08.45  -

09.45 starten we op ’t Getij  een vrij inloopspreekuur  met de jeugdverpleegkun-

dige, Margot de Nijs van de GGD. Voor wie is dit spreekuur bedoeld?  Voor de 

ouders en kinderen van ‘t Getij, maar ook de leidsters en leerkrachten kunnen hier 

gebruik van maken. Iedereen die een vraag heeft over kinderen (tussen 0-12 jaar) 

kan hier terecht met vragen over gezond opgroeien en opvoeden. Dit mogen grote 

en kleine vragen zijn. Op deze manier hopen we de Jeugdgezondheidszorg een 

plek in de wijk en in de school te geven en het contact met ouders, school, peuter-

speelzaal te versterken. U kunt gerust binnen lopen, een afspraak is niet nodig. 

De jeugdverpleegkundige zit in het kamertje van juf Alma.   Margot is per mail ook 

te bereiken :  

margot.denijs@cjgzeeuwsvlaanderen.nl 

 

Kuikens          Wat was het (weer) 

bijzonder voor de kinderen om 

“samen de eieren uit  te broeden” 

Hier en daar nog een 

fotootje  een van de 

zeven kuikentjes”. 



Boxen & geluid in groep 7 

Het bedrijf Pluym uit Axel doet bij ons op school het geluid, computers en digibor-

den. Bij ons in groep 7 is het geluid barslecht al van het begin van het schooljaar. 

Inmiddels hee* Arnoud goede boxen geïnstalleerd en nu is het geluid weer goed. 

Arnoud is een man die bij ons in de klas alles doet. 

 Gemaakt door: Brent Crombeen & Robin Cornelissens 

carnaval  2015   

Groep 7 was uitgenodigd door de  carnavalsvereniging                                                    

De Feestbeesten om hele mooie hoeden en poppen te 

maken. Je maakte kans om jouw eigen hoed op de wa-

gen terug te zien in de stoet. 

Door Mike en Bengt 

Hoe kunnen wij de schoolplein opfleuren? 
- gras of bloemetjes op school                                                                                        
- een moestuintje voor elke klas                                                                                               
- een voetbalkooitje                                                                                                           
- een klimrek voor kinderen                              
- een kleine trampoline in de grond gebouw     
- een klein van de paadje naar de speeltuin,    
zodat we daar kunnen spelen                           
-bij de vijver bij de school een brug maken of 
een parkeerplaats  

Ze zijn nu begonnen met het schoolplein.  We 
hopen dat ze iets van onze tips gebruiken. 

 Thomas,  Maarten en Mats 

                 Tweede Wereldoorlog 

Wij doen het dit blok over de 2e wereldoorlog, omdat het 4 mei dodenherdenking is 
en 5 mei vieren dat we vrij zijn. 

De tweede wereldoorlog was erg, want Hitler was toen de baas over Duitsland hij 
wou meer rijk en viel landen aan. Nederland hoorde er ook bij. De Engelse hadden 
Frankrijk, Belgie en Nederland bevrijd. Daarna de rest en toen was de oorlog klaar. 

Michiel en Jorian 

Kunstweek 

Je kent toch wel de snacks uit de muur. In plaats van 

snacks uit de muur doen we kunst uit de muur. Dus 

pakken wij een doos.  Kies je een onderwerp. Zoals 

lego gebouwen, discotheek en voetbal. Dan maak je 

een achtergrond. Bijvoorbeeld een goal. Dan plak je 

het rechtop. In de doos, met een plak rand. En je 

moet ook nog van binnen een gat knippen. Je kan het 

bekijken op 16 en 17 mei. Het staat bij het poorthuis 

bij Linda. 

Iza en Luka 

Marcky, Kez en Robbe 

 

Deze keer een bijdrage van groep 7…... 



Koningspelen 

We gaan spelletjes in de 

gymzaal doen. 

Groep 8 staat bij de spel-

letjes. 

Groetjes Leonie, Kiara, 

Yentl. 

Het is weer bijna vakantie. 

Je gaat dan misschien een dagje weg. 

Je gaat dan op vakantie. 

Of je gaat misschien eens een keer naar 

het zwembad. 

En misschien wel even chillen op de bank. 

Misschien met het vliegtuig weg. 

Naar een warm of koud land. 

Als je vakantie hebt heb je meer tijd 

voor jezelf. 

Je kunt ook lekker lang opblijven. 

Fien en Nathalie 

Verkeersexamen groep 7 

Al vanaf het begin van groep7 oefen je al 

voor het verkeersexamen. Je moet goed op 

de borden oefenen. We hebben op 16-04-

2015 het schriftelijke verkeersexamen ge-

had. Het was best moeilijk maar als je goed 

oefent lukt het wel. Binnenkort hebben we 

nog het praktisch verkeersexamen. Wat 

allemaal op je fiets moet: remmen-lichten 

van voor en van achter-je stuur moet vast-

een bel-enzovoort. Je kunt heel goed oefe-

nen op de site www.schoolbortrportaal.nl

(verkeersbordenspel 

www.veiligverkeernederland.nl 

Dit stukje is van Carsten van Waterschoot 

en  Jacob de Klerck  

 



We zijn op 3 maart 2015 naar Biobase in Terneuzen geweest met heel groep 7. 

Eerst kwam de bus naar ons en daarna gingen we Hengstdijk ophalen en toen 

reden we door naar Biobase.  

Het was een groen met geel gestreept gebouw. 

En er was een lab en een filmzaal daar keken we een filmpje over het gebouw en 

wat er allemaal word gedaan.  

In het lab hebben we een proefje gedaan. 

en we gingen naar de grote wereldbol van plastic en daar zaten  6000 flesjes 

op. We moesten ook nog een vragenlijst invullen over alle dingen die we gezien 

hadden. Er was een grote kaart die op de grond was geplakt en het leek of je op 

Terneuzen liep. 

Dit stukje is gemaakt door: Emma, Manouska en Jurgen 

Geschiedenis 

Afgelopen periode hebben we het bij geschiedenis over de tweede wereldoorlog 

gehad. We zijn veel te weten gekomen over die 0jd.                                                                                

Zo is Hitler vroeger gepest. Later werd hij een mach0g man. Hij ging wraak nemen 

op de Joden. Je moest blond haar en blauwe ogen hebben, anders ging je dood. 

Adolf Hilter maakte al0jd veel indruk met zijn toespraken. Op 10 mei 1940 begon 

de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het centrum van Ro>erdam gebombar-

deerd. En later de haven van Ro>erdam.  

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei 

vieren we dat we bevrijd zijn. 

Kyle en Shanaya 

 
 


