
Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van basisschool ‘t Ge�j. Naast deze nieuwsbrief  trachten we u met behulp van een 

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

nieuwsflits ontvangt, dan graag een seintje. 

Nr. 6  juli 2014 

Welverdiende vakan�e: 

Iedereen een welverdiende va-

kan�e toegewenst. Mochten er in 

de vakan�e dringende zaken zijn 

dan kunt u die via 

ons mailadres door-

geven.  

We verwachten de 

kinderen weer terug op: 

Maandag 25 augustus 

Indien u dit wenst, kunt u de eer-

ste maandagochtend even met 

uw kind/kinderen mee naar bin-

nen lopen... 

Contact:  

 0114—684878 

tge�j@ogperspecto.nl  

www.t-ge�j.nl 

    Basisschool ‘t Ge�j  

            NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief   
                                                   Oosthof  Oosthof  Oosthof  1       Kloosterzande 

 Werkgroep verkeer/parkeer  We zijn nog steeds op 

zoek naar een aantal verkeersouders/brigadiers waar-

mee we na de vakan�e aan de slag willen; Ook zijn ver-

keersopa’s/oma’s van harte welkom!! Opgave loopt via 

juf Ingrid (ingridvandervlies@ogperspecto.nl) 

Personeel  Hieronder alle za-

ken rondom het personeel  (nog) 

even  op  een rijtje: 

We nemen afscheid van meester 

Ronny en juffrouw Marie-Louise. Dit doen we op een pas-

sende manier op donderdag. Ook vanaf deze plek een 

welgemeend dankwoord voor hun tomeloze inzet in hun 

onderwijs carrière van 40 jaar! 

Daarnaast nemen  we afscheid van juf Nikki; zij gaat na de 

vakan�e werken op basisschool “de Parel” te Terneuzen. 

Ook  juf Eva zal afscheid nemen; zij gaat zich voorberei-

den op haar moederschap. 

Een nieuw gezicht op ‘t Ge�j is juf Amber Jonkman. Zij zal 

in groep 1/2 B komen te werken.  

Juf Karlien komt na de vakan�e terug van zwangerschaps-

verlof. Zij zal bij aanvang schooljaar op maandag/dinsdag 

werken. 

Na de vakan�e gaan we aan 

de slag met 12 groepen; dat 

is 1 groep minder dan dit 

schooljaar. Wel wordt “onze 

onderbouwvleugel ver-

sterkt” door de peutergroep. 

Deze groep zal na de grote 

vakan�e zijn intrek nemen in 

het huidige 1/2 B lokaal.  De 

huidige groep 1/2 B gaat 

naar het combi-lokaal.  

Voor u ligt de laatste papieren nieuwsbrief van dit schooljaar. Een 

schooljaar waar heel veel is gebeurd. Een jaar geleden stonden we 

op de drempel van de scholenfusie. We zijn nu weer AL een jaartje 

verder en we kunnen terugkijken op een geslaagd fusietraject met 

als kers op de taart de prach�ge opening. Dit jaar heeE heel erg 

veel gevraagd van iedereen maar het leek of het allemaal van zelf 

ging. Dit heeE te maken met een ieders inzet. Ook vanaf deze 

plaats hiervoor zeer veel dank! 

Na de vakan�e gaan we weer met 

z’n allen aan de slag om de inge-

slagen weg verder uit te bouwen!  

1 rich�ng voor alle 

bestuurders rond 

school!!! 

In deze nieuwsbrief extra 

veel ruimte en aandacht 

voor groep 8. We wensen 

ze veel succes op hun 

nieuwe school. 

In onze vorige edi�e was dit stukje  

er doorheen geglipt; dit  is de kans 

om dit even recht te zeHen  en wel 

op de voorpagina!    

Watersnoodmuseum We gingen op 9 januari 2014 

naar het watersnoodmuseum in Ouderkerk. We 

gingen samen met basisschool de Nobelhorst. Na 

aankomst kregen we een rondleiding. Hij vertelde 

over de watersnood van 1 januari 1953. 1800 men-

sen zijn om het leven  gekomen en een kindje zon-

der naam. Het museum bestaat uit 4 caissons waar 

alles in staat. Het was megaleuk. Je kan er zo naar 

toe.                                  Niek en Max groep 7B 



Nieuws vanuit de peutergroep 

Na de zomervakan�e starten we met de peuterspeelzaal in een nieuw lokaal. Wij gaan gezellig tus-

sen de kleutergroepen ziHen, namelijk in het lokaal van groep 1/2 B. De ingang voor de peuters blijE 

dezelfde ingang en de jassen en tassen mogen ook nog steeds in het halletje opgehangen worden waar ze nu hangen. 

Alleen gaan we dan niet rechtsaf, maar linksaf. In de zomervakan�e gaan we al onze spulletjes verhuizen, zodat we na 

de vakan�e gewoon weer lekker van start kunnen gaan. Alleen dan wel in een nieuwe omgeving. Het zal misschien even 

wennen zijn, maar voor je het weet voelen we ons al een echte mini-kleuterklas. Ook kunnen we straks nog beter sa-

menwerken met de kleuterjuffen waardoor de overgang van peuterspeelzaal naar groep 1/2 nog makkelijker zal gaan. 

De laatste schooldag nemen we met de peuters natuurlijk nog wel even afscheid van ons oude lokaal met een feestje. 

En daarna lekker vakan�e. Een hele fijne vakan�e allemaal en tot ziens op maandag 25 augustus in ons nieuwe lokaal! 

Deze	zomer	weer	VakantieBieb

	

De Vakan�eBieb biedt een leuk leespakket voor het hele gezin 

met romans, thrillers, kinderboeken, �jdschriEen, reis- en taal-

gidsen en een medisch naslagwerk. Ideaal voor de vakan�e. Met 

de Vakan�eBieb willen we wederom mensen verleiden om ken-

nis te maken met de digitale Bibliotheek. De nieuwe versie van 

de Vakan�eBieb-app is beschikbaar van 1 juli tot en met 31 au-

gustus. De app is gra�s te downloaden op een tablet of 

smartphone via de App Store of Google Play Store.  

Nieuws vanuit de Ouderraad ‘t Ge�j 

… en voor je het weet ben je toe aan de laatste upda-

te voor het schooljaar 2013-2014! Vanuit de ouderraad 

kijken we terug op een zeer geslaagd schooljaar met veel 

mooie momenten. Wat een geweldige activiteiten hebben er 

dit jaar plaatsgevonden. Natuurlijk onze vaste activiteiten 

zoals het Nieuwjaarsbal en het Carnavalsfeest, maar we 

kijken ook met grote tevredenheid terug op de opening van 

onze school. Dáár viel wat ons betreft alles samen… Wat 

een topdag en wat een school om trots op te zijn!   

Natuurlijk staat er voor komend schooljaar ook weer van 

alles op de rol. Zo staat er weer een geweldige speurtocht op 

de planning aan het begin van het schooljaar. We laten na-

tuurlijk op tijd weten wanneer dit zal zijn, zodat zoveel mo-

gelijk kinderen en andere gegadigden mee kunnen lopen. 

Op 6 november komt de Bag2Schoolbus weer voorrijden 

voor een inzamelingsactie, dit kun je alvast op de kalender 

zetten. Ook is dit weer het jaar van de Kerstmarkt en we 

zijn van plan er weer een machtig mooie dag van te maken. 

Je begrijpt vast al; we zullen ons niet veel moeten vervelen 

in 2014-2015.  Door het vele ‘doen’ komen we ook geregeld 

zaken tegen waar we eens even goed over na moeten den-

ken. We evalueren iedere 6 weken in onze vergaderingen 

hoe het is gegaan, wat ging er zoals gepland, hoe kan het 

beter? Wat we zouden willen vragen is om allemaal het goe-

de voorbeeld te geven in de straten rondom school. Na jaren 

van zoeken naar een goede oplossing is er nu toch echt een 

actie ondernomen die de situatie rondom school een stuk 

veiliger zou kunnen maken. Maar dit werkt natuurlijk al-

leen als we ons hier allemaal aan houden!  

De laatste week staat voor ons vooral in het teken van af-

scheid nemen. Van meester Ronny en juf Marie-Louise na-

tuurlijk, maar zeker ook van ons eigen Jacqueline… Kleine 

kindjes worden groot, grote kindjes worden nóg groter en 

gaan naar Hulst. Jacqueline neemt dus afscheid van een 

hele lange basisschoolperiode waarin ze – onder andere - 

ontelbaar veel wafels heeft gebakken en daar willen we 

haar langs deze weg nog eens hartelijk voor bedanken.  

Rest mij nog één laatste taak: iedereen een geweldige zomer 

toe te wensen!  

Met zonnige groet namens de Ouderraad,  

Diana Boogaert 

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang 

Modderdag. Op vrijdag 27 juni was het modderdag. 

Daar hebben wij met de kinderen die op die dag bij ons 

op de opvang waren lekker aan mee gedaan. De kinderen hebben 

heerlijk genoten van het kliederen met modder in een speciekuip en 

een heerlijk modderbad genomen. Ook hebben we nog op een zeil aan 

modder glijden gedaan. Het was dan ook erg jammer dat het weer 

veranderde en we noodgedwongen moesten stoppen. 

Leestuin en Boekstart. Hebben jullie onze leestuin al gezien? Het is 

nog niet helemaal klaar, maar de kinderen kunnen er wel al van genie-

ten en dat doen ze ook naar harte lust. De leestuin is mogelijk gemaakt 

door Boekstart. Boekstart is een leesbevorderingsproject voor alle 

baby’s en hun ouders waarin wordt samengewerkt door gemeente, 

kinderopvang, consulta�ebureau en bibliotheek. Juf Alexandra heeE 

hiervoor de cursus voorleescoördinator gevolgd en deze met succes 

afgerond. Bij deze cursus hebben we een i-pad voor de ouderbetrok-

kenheid en de digitale boekencollec�e ontvangen  en subsidie gekre-

gen voor het realiseren van een leesomgeving en dat hebben wij ge-

daan in de vorm van een leestuin. Ook de PSZ zal na de zomervakan�e 

over een leestuin beschikken.  Hiermee is ook de samenwerking tussen 

kinderopvang en bibliotheek op de kaart gezet en gaan we die nu en in 

de toekomst verder uitbreiden. In de maanden mei en juni hebben we 

op de BSO allerlei leuke ac�viteiten gedaan zoals: smoothies maken , 

piraten knutselen, Wk Shirts verven, zelf ijsjes maken ,ons eigen strand 

gemaakt enz.  Deze ac�viteiten worden aangeboden op maandag en 

donderdag.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat we allemaal doen kom gerust 

eens een kijkje nemen.  



 

De soundmix show 

27 Mei & 2 Juni was het soundmix-

show. Iedereen mocht in tweetallen samen 

gaan zingen voor de klas met een leuk 

liedje. Het was best spannend. Maar 

toen je het had gedaan was het best leuk. 

Sommige gingen zelfs nog een keer. Het 

was een soort voorbereiding voor de musi-

cal, maar dan in tweetallen voor de klas.  

Groetjes Angela & Lisa  

Sportdag 

Sportdag was op dinsdag 20 mei. Het 

was die dag super lekker weer. We 

hebben de hele dag gesport, ‘s och-

tends individueel en ‘s middags team spelletjes. 

Er was een hele grote hindernis baan, die was 

super gaaf. ‘s middags kregen we bij de lunch 

een lekker ijsje. Bij de prestatieloop waren er 

wel wat kinderen gevallen. Als allerlaatste was 

er nog een prijsuitreiking. 

Gastles muziek.Gastles muziek.Gastles muziek.Gastles muziek.    

Enkele weken geleden hebben groep 

7 & 8 naar Gino geluisterd. Gino liet 

ons kennis maken met muziekinstru-

menten. We maakten ook zelf mu-

ziek, sommige kinderen hadden bak-

jes met spaghetti en sommige met 

bruine bonen. Daar deden we mee 

schudden en maakten muziek. We de-

den het ook met vlaggetjes. Bij de 

oranje vlaggen moesten we klappen 

en dan steeds harder want de vlagge-

tjes werden steeds groter en kleiner 

want sommige werden kleiner ge-

knipt. Het was wel heel leuk dat wij 

zelf ook muziek mochten maken. De 

meisjes mochten ook op het podium 

om een lied te zingen door de micro-

foon en op het einde mochten de 

jongens nog zingen. 

Kitana en Aniek. 

DowDowDowDow    

We zijn 15 mei 2014 naar Dow in 

Terneuzen geweest. 

Eerst gingen we naar het personeels-

gebouw. Daar kregen we uitleg 

over chemie. Nadat we die uitleg 

hadden gekregen zijn we met  

de bus naar het Dow terrein ge-

weest. Daar kregen we van alles te 

zien. Nadat we een rondleiding had-

den gekregen zijn we terug naar het 

personeelsgebouw gegaan. 

Daar kregen we broodjes met knak-

worst. Toen konden we weer terug 

met de bus naar school. 

Gemaakt door: Sam & RomyGemaakt door: Sam & RomyGemaakt door: Sam & RomyGemaakt door: Sam & Romy    



SCHOOLREIS PLOPSALAND, 

17 JUNI 2014 GINGEN DE GROEPEN 3 T/M 8 VAN 

BASISSCHOOL ’T GETIJ OP SCHOOLREIS NAAR 

PLOPSALAND DE PANNE. NET ALS VORIG JAAR, 

WAS HET WEER HEEL GEZELLIG. DAARNAAST 

WAS OOK HELEMAAL NIET DRUK, WE MOESTEN 

NIET LANG WACHTEN OM IN EEN ATTRACTIE TE 

KUNNEN. ER WAREN OOK TWEE NIEUWE ATTRAC-

TIES VAN WICKY DE VICKING. WE HOPEN DAT 

IEDEREEN EEN LEUK SCHOOLREIS HEEFT GEHAD. 

VAN: MARTIN EN BRITT 

Kangoeroewedstrijd	 

  

20 maart 2014 was de kangoeroewedstrijd. Heel 

de klas heeft meegedaan. We vonden het zelf 

ook leuk om mee te doen. Het waren moeilijke 

vragen. We kregen eind april de uitslag. Er wa-

ren leuke prijzen te winnen en bij ons in de klas 

was de winnaar Lisa Van Hoije.  

We gaan jullie nu ook een paar reken vragen 

stellen. 

Vraag1: 120:10+70=…… 

Vraag2: 6+1200-33=……. 

Vraag3: hoeveel eieren zitten er in 1 dozijn=……. 

Gemaakt door: Bart-Willem en Nina 

Vormsel	

Op	vrijdag	20	juni	hebben	wij	ons	vormsel	

gedaan.	Ik	vond	het	super	leuk,	want	ieder-

een	was	mooi	gekleed	en	de	familie	was	er	

van	iedereen.	Er	waren	sommige	mensen	

die	uit	België	kwamen	en	dat	was	speciaal	

voor	de	vormelingen.	De	kinderen	uit	onze	

klas	uit	groep	8	en	eentje	uit	groep	7	kwam	

en	de	juffen	,meesters	en	onze	directeur.	Er	

waren	kinderen	van	Kloosterzande,	Vogel-

waarde	en	Hengstdijk.	We	hadden	eerst	

allerlei	dingen	gedaan	als	voor	oefening	om	

voor	te	bereiden	hoe	het	vormsel	zou	gaan.	

En	dit	deden	we	ook	in	de	kerk.	

Groetjes	Amber		

Waterzuivering 

Bij de waterzuivering hoort ook het water-

schap; die zorgen voor de duinen en de 
dijken. 

Een paar dagen later konden we einde-
lijk naar het waterschap zelf gaan kijken. 

Het stonk er heel erg veel, maar het was 
wel waard om er te gaan kijken. Het 

werd goed uitgelegd hoe alles werkte. Een 
week daarvoor kwam er een mevrouw van 

de waterzuivering in de klas en die gaf 
veel uitleg wat de wat de waterzuivering 

allemaal inhield. Een week later nadat we 

daar heen waren gegaan hebben we ook 
nog een bedankje gemaakt.  

Groetjes Sanne & Roos. 

EHBO 

Pas geleden hebben we 

EHBO  gehad. We hadden 

elke maandag EHBO. De 

eerste keer hebben we de 

5 punten geleerd en waar 

je op moet letten als ie-

mand gewond is. De twee-

de keer hoe je een ver-

bandje aanlegt. De derde 

keer hoe je een druk-

verbandje moet aan 

leggen en de laatste 

keer hoe je moet re-

animeren. De maandag 

daarop hadden we examen. 

We waren allemaal ge-

slaagd! 



Afscheid, 

Het was een fijne tijd, met onze ge-

zellige klas. We hebben veel leuke 

dingen samen gedaan. Maar er wa-

ren ook minder leuke dingen, zoals: 

geschiedenis huiswerk & toetsen. Nu 

is het schooljaar weer voorbij. Som-

mige gaan naar het Reynaert-

College en sommige naar de Rede. 

We hebben allemaal al te horen ge-

kregen bij wie we in de klas komen, 

gelukkig heeft iedereen een hele leu-

ke klas, en zitten de meeste ook nog 

samen in de klas.  

Groetjes Angela 

groep 8.groep 8.groep 8.groep 8. 

Ik ben Aniek en ik vond het heel leuk op 

basisschool ’t Getij. Schoolkamp was ook 

heel leuk. Dat er ook heel veel juffen 

langs kwamen was een leuke verrassing. 

Schoolreis was ook heel leuk. Ik vond 

aardrijkskunde, geschiedenis soms wel 

leuk, maar wel moeilijk. Tekenen, knutse-

len vond ik altijd erg leuk. De musical 

moet nog komen maar wordt vast ook heel 

leuk. We zijn flink aan het oefenen enz. en 

dat is ook al heel leuk, dus dat zal wel 

goed komen. We hadden eerst les juf Pe-

tra en juf Ingrid, omdat juf Irma heel erg 

ziek was en nu is ze gelukkig al wat beter 

en doet ze steeds meer lesgeven. Ik ga jul-

lie wel allemaal missen. Ik heb wel zin in 

het middelbaar ik zit in klas 1C.Alle juf-

fen/ meesters allemaal bedankt voor jullie 

lesgeven en gezelligheid. 

Groetjes: Aniek.  

Terug	blik	groep8:	
Het is nu 8 jaar geleden dat ik op deze school bin-

nen kwam. Het is nu 2014 en we zijn nu al een 

aantal jaar verder. Wij gaan naar het voortgezet 

onderwijs en verlaten deze school en ik ga nu ver-

tellen wat ik echt nooit zal vergeten aan deze 

school, en wat ik leuk vond. Ik zal aan deze school 

nooit vergeten dat de leraren heel leuk waren en 

aardig, en dat ik hier heel veel geleerd heb. Ik heb 

ook heel veel leuken dingen mee gemaakt op deze 

school. Bijvoorbeeld dat ik naar groep 3 ging en 

nieuwe dingen ging leren, en dat ik een surprise 

ging maken met sinterklaas voor een ander. Ik heb 

natuurlijk nog veel meer leuke dingen mee ge-

maakt en dingen die ik echt niet zal vergeten, 

maar anders word dit stuk veel te lang. Ik ga nu 

naar het Reynaert college hopelijk zal ik hier nog 

wel eens terug komen. 

Groetjes: Bart-Willem Sponselee     

Afscheid groep 8 

Ik vond het erg leuk op de basisschool. Maar nu is 

het �jd om naar de middelbare school te gaan. 

Het is jammer dat we met z’n allen uit elkaar 

gaan. Maar ik hoop dat iedereen weer nieuwe 

vrienden en vriendinnen maakt volgend school-

jaar. De basisschool vond ik heel leuk, zoals 

schoolreis en schoolkamp. De �jd dat ik op de ba-

sisschool zat is onze groep veel veranderd, er zijn 

nieuwe kinderen bij gekomen, maar er zijn ook 

veel kinderen afgevallen. In groep 8 was het heel 

gezellig. Maar jammer genoeg werd juf Irma ziek, 

toen kwamen juf Petra en juf Ingrid erbij, dat was 

ook heel leuk. Gelukkig gaat het nu beter met juf 

Irma, en kan ze vaker lesgeven. Ik hoop dat ieder-

een een leuk schooljaar heeE volgend jaar. 

Van: BriH 



Over mij 

Ik heb dit jaar veel geleerd. Ik vond het 

super leuk, vooral de uitstapjes. We zijn 

naar Plopsaland geweest, naar Dow en 

naar de waterzuivering en ik vond het 

jaar zelf ook heel leuk. De juffrouwen 

vond ik wel aardig. Ik vond gym wel erg 

leuk en buitenspelen ook wel. Ik vond  

rekenen en taal echt niet leuk. 

Groetjes Jeroen 

Byebye ‘t Getij! 

Het schooljaar was heel leuk, nu is het 

voorbij. Sommige dingen waren niet zo leuk: 

geschiedenis en aardrijkskunde. Er waren 

daartegen over ook heel veel leuke dingen: 

tekenen, knutselen, gym en rekenen. Nu ga 

ik naar een andere school. Ik ga deze school 

heel erg missen, maar het zal op het Rey-

naert College ook leuk worden.  

Groetjes Lisa 

Dag ‘T GetijDag ‘T GetijDag ‘T GetijDag ‘T Getij    
Het was een fijne tijd hier op Ter Dui-

nen/ ’t Getij. We hebben veel Geleerd 

en gelachen. Natuurlijk waren er ook 

wat mindere dingen zoals: Toetsen en 

Veel Huiswerk!! Omdat groep 8 het 

laatste jaar is maken we veel uitstap-

jes. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik ga 

mijn vrienden hier hard missen. Zelf 

ga ik naar De Rede in Terneuzen. 

Groetjes Marjolein 

Groep 8Groep 8Groep 8Groep 8    

Ik ben Romy en ik vond het laatste jaar 

heel leuk.  Ik vond vooral schoolreis erg 

leuk en schoolkamp ook.  Ook heb ik heel 

veel zin in de musical. Die zijn we nu in de 

klas aan het oefenen. Ik vind het ook leuk 

dat juf Irma weer een beetje les komt ge-

ven. Het zijn geen hele dagen, maar het is 

toch gezellig dat ze er weer is. Toch kijk ik 

erg uit om naar de brugklas te gaan. 

Daar krijgen we weer een hele andere klas 

en dat is ook wel leuk. 

♥♥♥♥ Groetjes: Romy Groetjes: Romy Groetjes: Romy Groetjes: Romy ♥♥♥♥  

Over mij 
Hoi ik ben Mar�n en ik zit in groep 8 en ik houd 

van lezen, geschiedenis en natuur. Ik vond het 

leukste van groep 8 schoolkamp, want we trapten 

veel lol en gingen naar de dierentuin en kregen 

een rondleiding.  Ik vond de opening van de 

school ook heel leuk, al duurde het wel erg lang. 

Ik vond rekenen het minst leuke vak, want ik ben 

er minder goed in. Er is onlangs een verbouwing 

geweest en er is een bibliotheek bijgebouwd. 

Doei iedereen, misschien zie ik jullie op 

het Zeldenrust.☺ 
Groetjes Martin 



♥♥♥♥Dag allemaalDag allemaalDag allemaalDag allemaal♥♥♥♥ 

Ik ben Sam en vond deze school super 

gezellig en leuk!!! 

De leukste vakken op school vond ik 

handvaardigheid en tekenen.  

En we hadden allemaal leuke uitstapjes, 

maar schoolkamp was echt het leukst! 

Nu ga ik naar de middelbare school De 

Rede, en zit ik in klas 1D samen 

met Marjolein. Ik hoop ook dat het daar 

ook heel leuk zal worden! 

Ik ga jullie en deze school echt missen!!!! 

♥Groetjes Sam♥  

Hallo allemaal,  

We zitten nu aan het einde van groep 8 en 

gaan bijna naar de brugklas. De klassen 

zijn allemaal al ingedeeld en ik heb er heel 

veel zin in. Maar hier op ’t Getij/Terduinen 

heb ik ook een hele fijne tijd gehad; het wa-

ren altijd leuke lessen die we kregen. Het 

leukste vak vind ik gym, wat ik minder leuk 

vind is geschiedenis. In dit laatste jaar doen 

we veel leuke dingen en uitstapjes. De mu-

sical wordt ook een groot succes denk ik. 

Dankjewel alle juffen en meesters voor de 

fijne tijd hier op school 

Zara  

Afscheid van groep 8 

Ik vond het erg leuk op de basischool. Maar 

nu is het �jd om naar de middelbare school 

te gaan. Het is wel erg jammer dat we nu 

ineens uit al elkaar gaan naar acht jaar. 

Maar iedereen krijg vast wel een paar nieu-

we vrienden erbij. We hebben veel leuke 

dingen meegemaakt op de basisschool zoals 

schoolkamp in groep 8, de eerste schoolreis 

in groep1 en de laatste schoolreis van 

groep8, de leuke uitstapjes en nog veeeel 

meer!! We zijn ook al bezig met de musical. 

Zelf vond ik tekenen en knutselen het leuk-

ste; geschiedenis vond ik erg saai.. en reke-

nen vond ik erg moeilijk, maar het is alle-

maal goed afgelopen!!  

Groetjes Sanne 

♥groep 8.♥  
Ik ben Kitana en zit op basisschool ’t getij 

en vond het echt een super fijne tijd. 

Ik ga volgend jaar naar de brugklas en dat 

lijkt me superleuk, maar de basisschool ver-

geet ik nooit!!!! Ik vond alle schoolreizen 

super leuk maar, school kamp blijft het 

leukst!!! Na school speel ik vaak met Zara 

want dat is mijn bff. Meestal gaan we dan 

zwemmen op het zwembad “De Honte” en 

dat is altijd erg gezellig. Ik ga de school wel 

echt heel erg missen. Volgend schooljaar ga 

ik naar klas 1g en mijn mentor is F. Verstra-

ten. Ik heb de jongste mentor van de hele 

school dan vind ik echt cool. Ik ga jullie 

heel erg missen. Juffen en meesters be-

dankt voor al die leuke jaren op Ter Dui-

nen/ ’t Getij , want eerst was het Ter Dui-

nen en pas in groep 8 werd het ’t Getij en 

toen kregen we ook een nieuwe directeur 

meester Godfried daarvoor was het meester 

Edwin. ♥ groetjes:Kitana.♥ 



Afscheid groep 8 
Ik vond het heel leuk op deze 

school! Ik heb  veel geleerd bij-

voorbeeld lezen, rekenen, schrij-

ven en nog veel meer! Mijn lieve-

lings vak is gym. Volgend jaar ga 

ik naar de Rede, daar ga ik vmbo 

basis/kader met leerweg onder-

steuning en sportklas en ik zit in 

klas 1K.  

Ik ga deze school wel wat missen! 

 

Groetjes Roos van Kerckhoven. 

Hoi allemaal, 
 

Ik ben Amber Maen-

haut. ik zit op 

school basisschool 

’t getij. ik zit in 

groep 8. Ik vond 

het leuk. toen we 

in groep 1& 2 zaten 

deden we vak een 

toneel stuk voor 

de ouders. Toen was 

de trouwerij van 

juf Samantha. In 

groep 4 hadden we 

de communie. In 

groep 5 hadden we 

ons eerste huis 

werk. In groep 6 

hadden we school-

reis. In groep 7 had 

ik mee gedaan aan 

het zwemfeest, de 

zwemwedstrijd en 

ik was 1e van groep 

7. In groep 8 hadden 

we hadden we 

schoolreis, gast-

les waterzuive-

ring, dow, verbou-

wing. we zaten op 

de andere locatie,  

en we zijn naar de 

saeftinghe ge-

weest en alles was 

leuk. sommigen 

dingen leuk en an-

dere dingen waren 

minder leuk.  

Gemaakt door: Amber Maenhaut. 

Afscheid groep 8 

Ik vond het heel leuk op deze school! Ik 

heb veel geleerd bijvoorbeeld: lezen, re-

kenen, schrijven en nog veel meer! Mijn 

lievelingsvak is handvaardigheid en gym. 

Volgend jaar ga ik naar Reyneart in 

Hulst. Ik ga naar niveau vmbo-t\havo en 

ik zit in klas 1e. Ik ga deze school heel 

veel missen! 

Groetjes Nina 


