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Algemeen
Opening Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil.
En dus waren daar opeens allemaal mensen in school met een ander beroep:
Een motor-rijinstructeur, een.... Pietje Bel? , een burgemeester?, een proftennisser, een zangeres, een
schilder, een kok, een postbode, een...lief bescheiden muurbloempje ?, een paardenverzorgster, een
timmerman en een laborante.
Deze hele week wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan dit onderwerp. En natuurlijk gaan we
nog eens éxtra aan de slag met leesbevordering.

Klassenouders
Naast een actieve MR en een super enthousiaste AC heeft onze school klassenouders. Dit zijn vaders en
moeders die bij allerlei praktische klussen ingezet worden om ervoor te zorgen dat er voldoende
begeleiding is bij excursies of activiteiten in de klas of op school. Een onmisbare groep mensen die heel
vaak de handen uit de mouwen gaan steken.
In het overzicht hieronder ziet u wie dat zijn en bij wie u terecht kunt om u aan te melden voor een klus
of activiteit.
Groep

Klassenouders

1a/2a

Evelien: de moeder van Doris
Barbara: de moeder van Sofie

1b/2b

Kim: de moeder van Tess
Nathalie: de moeder van Evi

3

Sylvia: de moeder van Kjelt
Suzanna: de moeder van Juno

4

Edith: de moeder van Iris
Yvonne: de moeder van Lena

5

Freike: de moeder van Matthew
Sylvia: de moeder van Fee

6

Mieke: de moeder van Flore
Eva: de moeder van Olivia

7

Bram: de vader van Sem

8

Dit is de cliffhanger voor de weekbrief van volgende week. Maaike heeft deze week
haar informatieavond, een speciale natuurlijk. De voorbereiding voor de
middelbare...

MR-verkiezing
In de oudergeleding van de MR (medezeggenschapsraad) komt een vacature.
De MR komt een zestal keren per schooljaar bij elkaar om mee te denken en te praten over het beleid
van de school. De directeur is daar gebruikelijk ook bij aanwezig. De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht,
adviesrecht en informatierecht.
Instemmingsrecht: op bepaalde onderwerpen is instemming van de MR wettelijk vereist.
Voorbeelden:het schoolplan, de schoolgids, inzet van “werkdrukmiddelen”, formatieplan e.d.
Adviesrecht: het vakantierooster, zaken over de organisatie van de school.
Informatierecht: Het gaat om alle algemene en specifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren
van de medezeggenschapstaken.
Lijkt het u leuk om in de medezeggenschapsraad te zitten, dan kunt u zich tot vrijdag 22 oktober
aanmelden als kandidaat. Stuur dan een mailtje naar mr-talent@archipelscholen.nl
Bij meerdere kandidaten worden er na de herfstvakantie verkiezingen gehouden.
Wil u eerst meer informatie? Bel gerust naar school. Henk Weemaes vertelt u wat u wil weten
over de MR.

MR-vergadering 11-10-2021
* Teldatum 1 oktober: 145 leerlingen. Lichte teruggang i.p.v. groei door enkele verhuizingen
* Instroom kleuters blijft goed: nu ruim 20 kinderen ingeschreven, die nog moeten starten.
* Coronamaatregelen, terug naar “normaal”. Op dit moment zijn er twee kinderen met Corona in groep 6.
Deze twee kinderen zitten in quarantaine. In geval van een besmetting is er altijd contact met de GGD over
eventueel te nemen maatregelen.
* subsidies/projecten:
- Meer muziek in de klas loopt door.
- Proeftuin voor Muziek; lessen ukelele starten na de herfstvakantie in de groepen 5 t/m 8.
- Reizen in de Tijd: eerste bezoek aan Oorlogsmuseum in Nieuwdorp door groep 8 was een groot
succes. De ‘Uitprobeerles’ is heel goed bevallen. (Het Talent is pilotschool)
- Weerbaarheidstraining m.b.v. Gezonde School. Het Talent biedt aan de groepen 5 t/m 8
weerbaarheidstrainingen aan.
Voorgelezen worden
Hoe leuk is dat? Alle juffen en meesters wisselden even van klas en lazen lekker een goed boek voor.
Er werd zéér aandachtig geluisterd.

En toen regende het tijdens het speelkwartier…
Eigenlijk komt het bijna nooit voor dat de kinderen echt niet naar buiten kunnen in het
speelkwartier, omdat de regen echt met bakken uit de hemel komt, de honden en de katten uit de
lucht vallen of je gebombardeerd wordt met Goudse pijpenstelen…
Vorige week werd tijdens zo’n plensbui de grootste Talent Toren ever gebouwd. Het gerucht gaat dat ze
er in Dubai jaloers op zijn…

Jeelo
Afsluiting project 1

Het eerste project Omgaan met elkaar werd voor de groepen 1 t/m 4 afgesloten. Groep 1 en 2 hadden
liedjes en dansjes over de mooiste vis van de zee. De kinderen van groep 3 brachten een liedje over
familie ten gehore. En de kinderen van groep 3 en 4 samen hebben liedjes van vroeger gezongen,
samen met meester Cyriel die vrolijk mee deed.
Ons nieuwe project heet Leren voor later.
Mocht u iemand kennen die één van de onderstaande beroepen heeft en het leuk vindt om hierover in de
klas te vertellen:
U bent weer van harte welkom!
We hangen de vlag voor u uit; rollen de symbolische rode loper de gang door en bedienen u met koffie
en thee naar keuze!
Groep 1-2
coach, filmmaker, aanbieders buitenschoolse activiteiten, ouders, iemand met een bijzonder
beroep, grootouders, scheidsrechter, organisator van feesten, iemand uit een heel groot gezin,
eigenaar restaurant
Groep 3-4
coach, fietsenmaker, automonteur, eigenaar oldtimer, vervoer museum, elektronicawinkel,
telefoonwinkel, expert nieuwe media, product ontwerper en -ontwikkelaar, kunstenaar,
botenbouwer, werf, booteigenaar, schipper
Groep 5-6
coach, ouders met beroepen uit diverse sectoren, beroepskeuzeadviseur, vakbond, historisch
museum, openluchtmuseum, archeoloog, arbo-deskundige, ontwikkelingsorganisatie, toneelspeler,
trainer presenteren
Groep 7-8
coach, historicus, oorlogsmuseum, veteraan, oorlogsslachtoffer, iemand uit een voormalige kolonie,
dichter, politicus, rechtbank, vluchtelingenorganisatie, gespreksleider, gemeenteraad, secretaresse,
trainer evalueren

Nieuws uit de groepen
Groep 5 t/m 8
Korfbal clinics
Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober gaan de groepen 5 t/m 8 op
de fiets
naar de sportvelden van Korfbalvereniging Ondo. Ze gaan daar
heerlijk een
potje korfbal leren spelen.
Zorgt u dat uw zoon of dochter op de fiets naar school komt?

Groep 6
De stadstekenklas
Het zal je maar gebeuren dat je ineens gekozen wordt tot stadstekenklas. Dit is dus de klas van de stad
die gaat tekenen.

En wat!!! De kinderen van groep 6 gaan Middelburg tekenen. Niet alleen in hun eigen zeer speciale
zwarte boekje, maar ook krijgen zij van kunstenares Liesbeth Labeur 3 tekenlessen in de klas. De
gemeente Middelburg heeft zich tot doel gesteld om een boek uit te geven waarin Middelburg, onze
schitterende stad, door de ogen van een kind van de basisschool getoond wordt. Want welke stad kan
zeggen dat het een eigen Tekenacademie heeft….

Groep 6 en 7
Naar de Drvkkery
Vrijdag gingen de groepen 6 en 7 naar de Drvkkery. Ze hebben daar een Piratenquiz gemaakt van
Kevin Hassing. Het was GEWELDIG!

Opvoedvraag: Hoe creëer je behulpzame kinderen?

(Stuk uit de Volkskrant van Anna van den Breemer, 5 oktober 2021)
Wie behulpzame kinderen wil, moet ze van jongs af aan laten meedraaien in het huishouden. Dat schrijft
de Amerikaanse wetenschapsjournalist Michaeleen Doucleff in haar boek Jagen, verzamelen, opvoeden.
Ze zag dat de Maya’s in Mexico hun peuters altijd verwelkomen tijdens het koken, ook al leidt het tot
extra troep. Zoals bij veel opvoedkwesties geldt ook hier: makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe
verleidelijk is het om zoonlief af te wimpelen (‘Ga jij maar even Buurman & Buurman kijken, dan klutst
papa deze eieren zonder dat alles vies wordt’)? Zeker als je deze les van Doucleff nét iets te laat tot je
neemt. Hoe leer je kinderen om behulpzaam te zijn?
Dit zeggen de deskundigen
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om anderen te helpen. In zijn
TEDx-praatje toont Harvard-hoogleraar ontwikkelingspsychologie Felix Warneken video’s waarin te zien
is hoe dreumesen op hun korte beentjes hem uit zichzelf te hulp schieten als hij iets liet vallen of een
deur niet open krijgt. ‘De algemene opvatting is dat kinderen egocentrisch zijn en dat de maatschappij
ze moet trainen om altruïstisch te worden. Dit beeld klopt niet’, zegt Warneken.
Een kind wil dus graag assisteren. Het is voor ouders alleen moeilijk om dit altijd goed te begeleiden.
‘Hoezeer we als ouders het belang van onafhankelijkheid van onze kinderen begrijpen, er zijn innerlijke
krachten die dat tegenwerken’, schrijven Adele Faber en Elaine Mazlish in How2Talk2Kids. Het is
namelijk sneller als je zélf even de ramen lapt. Gaat een jong kind aan de slag met een sopje, dan
vraagt het om een flinke dosis zelfbeheersing om niet te gaan bijsturen. Volgens de
How2Talk2kids-filosofie moeten ouders zich beperken tot de voorzichtige formulering: ‘Soms helpt het
als...’ Zodat een kind zich niet tekort voelt schieten. Dus: ‘Soms helpt het als je eerst je handen
afdroogt en daarna de kraan goed dicht draait.’
Behulpzaam zijn draait natuurlijk om veel meer dan enkel het huishouden. ‘Het gaat erom hoe jij je als
ouder opstelt in het dagelijks leven’, zegt orthopedagoog Monique Albeda. ‘Als jij de buurvrouw te hulp
schiet die met een zware tas zeult, dan geef je het goede voorbeeld’, aldus Albeda.
Hoe pak je het aan?
Wie een ouder kind om hulp vraagt, kan vaak rekenen op gemopper. ‘Ouders vinden dit soms lastig,
terwijl het er een beetje bij hoort, zegt Albeda. ‘Uiteindelijk gaat het erom of het klusje wordt gedaan
of niet.’ Wordt een hulpverzoek niet direct ingewilligd? Word dan niet boos, maar draai je even om.
‘Vaak heeft het brein even verwerkingstijd nodig en gebeurt het alsnog.’ Het kan ook helpen om je kind
een gevoel van zelfbeschikking te geven. ‘Zeg: zaterdag ga ik wassen dus dan moet alles in de wasmand
zitten.’
Creëer specialisten, door taken te delegeren zoals butler Carson en kok Mrs. Patmore dat doen in het
kostuumdrama Downtown Abbey, adviseert de Amerikaanse Meagan Francis, co-host van de podcast The
Mom Hour, in een blog. Nou zijn kinderen natuurlijk geen bedienden en woont de gemiddelde familie
niet in een kapitaal landhuis, maar het is overzichtelijk als iedereen een eigen verantwoordelijkheid
heeft. Het ene kind doet de vaatwasser, de ander pakt de stofzuiger en de derde maakt het halletje elke
dag netjes.
‘Bij kleuters kunnen ouders er een wedstrijdje van maken: wie kan van deze afstand kleding in de
wasmand gooien? Of deze kant van de auto heel snel poetsen?’, adviseert Albeda. ‘Maak het leuk: het
kind dat kookt, mag ook bepalen wat er wordt gegeten. Wordt de tafel vlug afgeruimd? Dan is er die
avond tijd voor een extra boekje.’
In een gezin met meerdere kinderen kun je slim gebruik maken van de roedelfunctie: oudere kinderen
hebben meer rechten én plichten. ‘Ik herinner me een peuterspeelzaal waar de 3-jarigen een pet op
kregen van de opruimpolitie. Alle 2,5 jarigen in de groep wilden dat ook graag.’ Op die manier wordt
meehelpen iets om naar uit te kijken.

