Nieuwsbrief Juni 2019
Belangrijke data voor uw planning:
6 juni
: Workshop 3 Cupcakes decoreren (groep 3/4)
5, 6 en 7 juni
: Schoolkamp groep 8
7 juni
: Kerkendag met diverse activiteiten in en rondom de Geerteskerk
10 juni
: Tweede Pinksterdag
11 juni
: Schoolreis voor de groepen 6 en 7 (Efteling)
13 juni
: Schoolreis voor de groepen 1 en 2 (Five Stars Farm)
17 juni
: Inloopspreekuur GGD
20 juni
: Sport-olympiade voor de groepen 7 en 8
26 juni
: Schoolreis voor de groepen 3 t/m 5 (DippieDoe)
Week 27
: Uitreiking laatste rapport (alle groepen)
2 juli
: Laatste dag voor groep 8 (Afscheidsmusical en BBQ)
3 juli
: Juffendag in groep 3 en juffendag in groep 4/5
4 juli
: Bijna laatste schooldag met allerlei activiteiten (info volgt)
5 juli
: Laatste schooldag (opruimen) en vakantieborrel voor ouders
8-7 t/m 16-8
: Zomervakantie
Afwezigheid/vervanging:
3 juni
: Juf Jessy geeft les in groep 3 – Juf Mary afwezig
6 juni
: Juf Mary geeft les in groep 3 – Juf Jessy heeft een studiedag
25 juni
: Meester Ron ’s ochtends afwezig (directie-overleg) – wel bereikbaar
Formatie volgend schooljaar:
In week 21 heeft het schoolteam zich gebogen over een mogelijk formatieplan voor het komend schooljaar.
Daarbij heeft het team zich tot doel gesteld dat klassen niet meer dan 30 leerlingen moeten tellen.
Het werken met meer dan 1 combinatiegroep zal daarvan een gevolg zijn. Gelukkig hebben onze leerkrachten
ruime ervaring hiermee.
Juf Jorine heeft aangegeven na de zomervakantie niet meer op de Kloetingseschool terug te zullen keren.
Jorine wil meer dan twee dagen aan de slag en die ruimte hebben we niet bij ons op school.
Vanuit de nieuwsbrief bedanken we Jorine voor haar inzet bij ons op school en wensen haar veel plezier op
haar nieuwe werkplek. Wie er bij ons die twee dagen komt werken, is nog niet bekend.
Wanneer ons formatieplan compleet is en wij weten wie er waar gaat werken, zullen we dat met ouders
communiceren in een aparte mail.
Vakanties schooljaar 2019-2020:
We hebben de data al eerder vermeld, maar omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is vermelden
we de vakantiedata nogmaals:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaartsdag:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Bibliotheek:
Het team van de Kloetingseschool is, ook met het oog op het nieuwe IKC, aan het overwegen om te gaan
werken met een leesconsulent vanuit de bibliotheek Oosterschelde. De leesconsulent zou het plezier in
(voor)lezen nog eens wat specifieker onder de aandacht kunnen brengen bij onze leerlingen, maar ook bij onze
peuters. Middels het project dBOS, dat staat voor de bibliotheek op school, is het mogelijk om nauwer samen
te gaan werken met de bibliotheek. Eén van onze leerkrachten zal de cursus ‘intern leescoördinator’ volgen.
Op verzoek van inwoners van Kloetinge is ook een klein uitgiftepunt van de bibliotheek Oosterschelde ter
sprake gekomen. Ons nieuwe gebouw zou zich daar prima voor kunnen lenen. Hiervoor zal wellicht in de
toekomst een aanvraag worden gedaan.

Wist u trouwens dat u in de vakantiemaanden gratis e-boeken kunt lezen in uw luie ligstoel op het strand, in
uw tuin of op een andere vakantiebestemming ? Zowel voor kinderen als voor volwassenen ?
Dat kan met de vakantiebieb die geopend is van 1 juni tot en met 31 augustus (volwassenen vanaf 1 juli).

Gerard Menken:
Gedurende de maand juni zullen we stilstaan bij het werk van Gerard Menken. Gerard Menken (1919-2004)
was, naast zijn werk als leraar, een talentvol musicus en schilder. Menken is geboren in Scherpenzeel en
overleden in Kloetinge. Zijn atelier was aan het Marktveld (nu B&B Kloetings Tuincafé).
In het kader van zijn 100e geboortejaar zal muziekvereniging Excelsior stilstaan bij zijn muzikaal erfgoed; op
school zullen we aandacht schenken aan zijn schilderkunst. De groepen zullen aan de slag gaan met
landschappen, portretten en stillevens. Daarbij krijgen ze gastlessen van de Zeeuwse kunstenaars Willem
Ploum, Jan Westerweel, Gerard Weezepoel, Charles Linssen en Janneke Rottier.

Weeltje in de zak van Zuid-Beveland (1966)

Verkeerssituatie Buys Ballotstraat:
De gemeente heeft een aantal sessies georganiseerd met bewoners van straten waar sprake is van een
mogelijke onveilige situatie. De directie heeft een tweetal van deze sessies meegemaakt met de focus op de
situatie in de Buys Ballotstraat. Daarin zorgt de breedte van het fietsgedeelte en de oversteekplaats voor
fietsers voor de nodige zorgen. Alle meningen zijn uiteindelijk meegenomen in een advies.
Voor de Buys Ballotstraat luidt het advies aan de wethouder om een aantal oversteekplaatsen te realiseren
waarbij voorrang bij wet geregeld is (bv. een zebrapad). Ook zal er geadviseerd worden om vrachtverkeer in de
straat te weren of te verbieden. Daar is de Buys Ballotstraat niet breed genoeg voor.
De wethouder zal met het advies naar de gemeenteraad gaan. Die beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren.
Nieuwbouw:
Wat gaat het hard met ons nieuwe gebouw ! Het schoolteam heeft onlangs de bouwplaats bezocht en het is nu
goed zichtbaar wat er waar komt en hoe groot alles ongeveer wordt. Een deel van buitenmuren staat. Het zijn
eigenlijk de binnenkanten van de buitenmuur, want er komt nog metselwerk tegenaan. De aannemer wil het
gebouw voor de zomervakantie wind- en waterdicht hebben. Het team gaat binnenkort aan de slag met het
interieur, meubels en kleurgebruik. Na de vakantie gaan we ons buigen over het schoolplein. Zoals we al
aangegeven hebben, zullen groene elementen een plaatsje krijgen, maar zal het geen groen schoolplein
worden. Wel zijn we serieus naar mogelijkheden aan het kijken die wat meer van deze tijd zijn en horen bij een
moderne school, zoals interactieve speelelementen.

Nieuwe leden in de Activiteitencommissie:
Voor de AC hebben zich 3 nieuwe leden gemeld.
Ellen Saman, mama van Veerle (groep 4), Emilie (groep 2) en Laurens (groep 1), Anne-Fleur van Loon, mama
van Isis (groep 1) en Judith van Liere, mama van Karlijn (groep 1).
We wensen hen veel plezier!
Tevredenheidsonderzoek:
In de maanden februari en maart vroegen wij ouders, leerlingen en medewerkers om mee te werken aan een
tevredenheidsonderzoek. De respons was bij alle enquêtes goed te noemen. Ook onder ouders was de respons
meer dan 50% !
Hieronder beschrijven we in het kort de uitkomsten van het onderzoek. Het complete overzicht is opvraagbaar
bij de directie. We bedanken de ouders ook hartelijk voor hun toegevoegde opmerkingen. Met een deel
daarvan kunnen we aan de slag. Een klein deel had betrekking op een specifieke klassituatie. We raden u aan
om dit met betreffende leerkracht te bespreken. Nogmaals dank voor uw medewerking !
Enquête ouders:
Respons: 57,8 %
Scores op een 4-puntsschaal:
Schoolklimaat algemeen: 3.0
Onderwijs en leren:
3.4
Schoolcultuur:
3.3
Directie:
3.8
Info-voorziening:
3.6
Personeel:
3.6
Eindcijfer: 7,6

Enquête leerlingen:
Respons: 96,0 %
Scores op een 4-puntsschaal:
Schoolklimaat algemeen: 3.3
Onderwijs en leren:
3.2
Schoolcultuur:
3.2
Directie:
3.8
Info-voorziening:
3.2
Eindcijfer: 7,9

Enquête medewerkers:
Respons: 84,6 %
Scores op een 4-puntsschaal:
Schoolklimaat algemeen: 3.2
Onderwijs en leren:
3.4
Schoolcultuur:
3.4
Directie:
3.9
Info-voorziening:
3.6
Personeel:
3.6
Eindcijfer: 7,9
VVN-app ‘Uit de hoek’:
‘Uit de hoek’ is een app van Veilig Verkeer Nederland waarmee ouders en kinderen, middels augmented
reallity, samen kunnen ontdekken waar zich de dode hoek bij grote voertuigen bevindt en waar je als fietser
het beste kunt staan.
‘Uit de hoek’ van Dutch Rose Media is een educatief spel en gratis te downloaden in de App Store of
Google Play. Sommige devices hebben de speciale placemat nodig om het spel te laten werken. Deze placemat
is gratis te downloaden op: https://www.verkeersouders.nl/dode-hoek-placemat

Met vriendelijke groet,
Team van de Kloetingseschool

