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Beste ouders/verzorgers,  

 

Hierbij sturen wij u de eerste nieuwsbrief in een nieuwe stijl, namens het kindcentrum ABS. Deze nieuwsbrief 

ontvangt u voortaan 1 keer per maand, met daarin nieuws van groep 1 t/m 8 van de ABS, maar ook van de 

baby-en peutergroep, het kinderdagverblijf en BSO van KOW.  

 

Veel leesplezier gewenst!  

 

Hartelijke groet, mede namens alle medewerkers van het kindcentrum,  

 

Anneke en Tamara 

 

 

Rekenen 

Een school en team is altijd in ontwikkeling. Op de 

ABS hebben we er voor gekozen om het vak 

rekenen centraal te stellen. Na de diverse 

schoolsluitingen en veel thuiswerk, nemen we het 

rekenonderwijs onder de loep. We hebben de 

afgelopen jaren in groep 3 t/m 8 gewerkt met het 

digitale programma Gynzy. Dat programma blijven 

we deels voorlopig ook gebruiken als zelfstandige 

verwerking, maar we richten ons meer op het 

werken uit (werk)boeken, in schriften en het 

rekenen op papier.  

 

Hierbij sluiten we aan bij wat onderwijskundig 

onderzoek over rekenonderwijs ons leert en laat 

zien. De komende studiedag op 1 april zal het 

volledige team ook aan de slag gaan met 

rekenonderwijs. 

 

De afgelopen weken hebben we de lesboeken 

geïntroduceerd bij de kinderen en zijn we van start 

gegaan.

Inloop vanaf 14 maart 

Wat fijn om u de afgelopen dagen weer in de school te mogen ontvangen! Vanaf volgende week organiseren 

we de inloop op de volgende manier: 

 

Groep 1/2 :  dinsdag + vrijdag, iedere week 

Groep 3:  week voor en week na iedere vakantie 

Groep 4 + 5:  week voor iedere vakantie 

Groep 6 / 7/ 8  kinderen gaan zelfstandig naar binnen, regelmatig wordt er een inloop georganiseerd.  

Eventuele aanvullende informatie ontvangt u van de leerkrachten via Parro.  
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Hoofdluiscontrole 

In de meeste groepen wordt deze week door ouders 

gecontroleerd op hoofdluis. We zijn blij dat we in de 

meeste groepen ouders meehelpen bij deze controle.  

Als er sprake is van hoofdluis, levende of dode neten in 

het haar van uw kind, dan krijgt u een berichtje van de 

leerleerkracht. We gaan discreet om met deze infor- 

infomatie. Aan de andere ouders van de groep wordt 

een melding gemaakt van hoofdluis in de klas. 

 

Schoolreizen en kamp 

Na de meivakantie staan de schoolreizen voor 

groep 1 t/m 7 gepland. De groepen 3 t/m 7 gaan 

op donderdag 19 mei op schoolreis. De 

bestemming verschilt en is passend bij de leeftijd 

en belevingswereld van de kinderen. De leerkracht 

van uw kind informeert u binnenkort verder over 

de schoolreis. U denkt wellicht, dit is toch de 

tweede schoolreis dit jaar? Dat klopt inderdaad. 

De schoolreis in september was een 

doorgeschoven reisje van vorig schooljaar. Dus 

hebben de kinderen de schoolreis passend bij dit 

schooljaar nog tegoed. 

 

De groepen 8 gaan op 16-17-18 mei op de fiets 

schoolkamp naar Burgh-Haamstede. Er staat een 

mooi programma gepland met spel, sporten, 

ontspanning en gezamenlijke activiteiten. Een 

mooie manier om 8 jaar basisschoolperiode met 

elkaar af te sluiten. 

Via de leerkrachten krijgt u alle informatie 

toegestuurd. 

 

Over de schoolreis van de groepen ½ volgt ook 

snel meer informatie, het programma voor dit 

schoolreisje is nog in de maak. 

 

Lentekriebels 

 
 

In de week van 21 maart is het de week van de 

“lentekriebels”. Gedurende deze week, staat op de 

ABS het aanbod rondom relationele en seksuele 

vormgeving centraal. Dit is een doorgaande 

leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. We bieden 

jaarlijks in al deze groepen lessen aan die, 

uiteraard passend bij de leeftijd van de leerlingen, 

gaan over deze onderwerpen. We maken hierbij 

onder andere gebruik van de digitale 

lessenserie Kriebels in je buik  

(dit is een project van de gemeente Middelburg in 

samenwerking met de GGD). Deze lessen hebben 

betrekking op onder andere lichamelijke 

ontwikkeling, zelfbeeld, sociaal en emotionele 

ontwikkeling, seksuele weerbaarheid, 

voortplanting, gezinsvorming. De thema's 

diversiteit en genderidentiteit komen hierbij ook 

aan bod. De leerkracht van uw kind, zal u vooraf via 

Parro informeren welk van deze onderwerpen in 

de betreffende groep aan bod zullen komen.  

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  25 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie vrijdag 17 februari t/m 24 februari 2023 

Goede Vrijdag  7 april 2023 

Pasen   10 april 2023 

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag 18 + 19 mei 2023 

Pinksteren  29 mei 2023 

Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2023 



 

Speelzolder Molenwater 

Vorig schooljaar is de zolder van het gebouw aan het 

Molenwater verbouwd. Naast 2 gespreks-en 

werkruimtes en een kolfruimte is er een grote 

speelzolder gecreëerd voor de leerlingen van de 

groepen 3. 

In navolging van de ontwikkelingen in de 

kleutergroepen ten aanzien van spelend leren, trekken 

de leerkrachten van de groepen 3 deze ontwikkelingen 

door. Naast het leren in het klaslokaal, maken de 

leerlingen van de groepen 3 regelmatig gebruik van 

de speelzolder. Samen met de leerkrachten bereiden 

zij een thema voor en richten zij de hoeken in, waar zij 

in spel kunnen werken aan leerdoelen ten aanzien van 

rekenen, lezen en schrijven.  

Momenteel is het thema Piraten,  op de foto’s een 

impressie

 

 

Kinderkunstweek 

 “Vertakt en geworteld”, bomen in de kunst 

 

Van woensdag 16 t/m zondag 27 maart vindt de 

elfde editie van de KinderKunstWeek plaats. Er is 

een mooi ideeënboek verschenen met leuke 

teken- en knutselopdrachten passend bij dit 

thema. Daar maken we in de verschillende 

groepen graag gebruik van! 

 

 

Tevens ontvangen alle leerlingen een kaart 

waarmee het speciaal voor deze KinderKunstWeek 

door Monika Dahlberg vervaardigde kunstwerk 

besteld kan worden. Verdere informatie daarover 

vindt u op de kaart die uw kind woensdag 16 maart 

meekrijgt. 

 

 

 
 

 

RopaRun 

In het weekend van Pinksteren ga ik een uitdaging 

aan. Ik ga meedoen aan de RopaRun. De Roparun 

is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer 

van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam 

waarbij ik in teamverband, een sportieve prestatie 

lever om op die manier geld op te halen voor 

mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor 

het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het 

motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de 

dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven”. 

 

Dit jaar gaat de RoPaRun vanaf het vliegveld in 

Twente van start en loop ik de tocht naar de 

Coolsingel in Rotterdam. 

  

Ik mag deel uitmaken van een team vanuit 

Middelburg van 8 hardlopers en zet mij hiermee in 

voor mensen met kanker of de gevolgen hiervan.  

 

Graag zou ik u en de kinderen willen vragen om in 

de maand maart uw emballage bonnetjes (van uw 

lege flessen)van de supermarkt (maakt niet uit 

welke!) niet zelf in te leveren maar mee te nemen 

naar de ABS.  

U kunt deze dan in de daarvoor bestemde 

box doneren. U vindt deze box in de hal van het 

hoofdgebouw en boven bij de deur van het 

molenwater gebouw. 

 

Juf Elvera

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit het Kinderdagverblijf 

Naar aanleiding van de interessepeiling voor 

opvang op de woensdag zijn wij blij te kunnen 

melden dat het kinderdagverblijf nu ook op de 

woensdag geopend is voor kinderen van 0-4 jaar.  

Heeft u interesse om deze dag bij ons af te nemen 

dan kunt u dit aanvragen via 

www.kinderopvangwalcheren.nl . 

 

 

 

 

Nieuws uit de Peutergroep ABS 

 

Net als de onderbouw van school werken wij in de 

peutergroep over het thema muziek / theater. Bij 

de start van een nieuw thema wordt de 

groepsruimte opnieuw ingericht. Bij dit thema 

laten we de kinderen kennis maken met 

verschillende soorten muziekinstrumenten. 

 

 

 

 
 

 

 

BSO WIGWAM 

In het gebouw van BSO Wigwam hebben we nu 

wel  

iets heel bijzonders: een heuse beweegvloer! Deze 

beweegvloer biedt uitdagende beweegspelletjes 

waar 

 kinderen op een speelse manier van kunnen leren.  

Denk hierbij aan rijmen, tellen, rekenen enz. De 

spellen zijn geschikt voor de leeftijd van 2-6 jaar en 

daarom wordt er ook gebruik van gemaakt door 

de peutergroep. 

 

 

 

BSO Totempaal 

Na 2 jaar konden we met de BSO eindelijk weer 

eens een uitstapje maken. In de voorjaarsvakantie 

zijn we naar Kaasboerderij Schellach geweest. 

Hier hebben we en puzzeltocht gemaakt, koeien 

en kalfjes geaaid en mochten we ook nog kaas en 

karnemelk proeven.  

Het was prachtig weer dus ze hebben ook nog 

lekker buiten kunnen spelen. Al met al een hele 

fijne vakantiedag! 

http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
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Agenda 

 

• 18 maart: studiedag groepen 1/2  

• Week van 21 maart: week van de lentekriebels  

• 30 maart: grote rekendag op school  

• 31 maart: theorie verkeersexamen groepen 7 

• 1 april: studiedag groepen 1 t/m 8 

• 6 april: schoolvoetbal jongens groep 7 en 8 
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