
 

Nieuwsbrief december  
2019 

Sint Jansteen, 20-12-2019             

 

Nieuwsbrief nieuwe stijl: U bent van ons gewend 
dat u voor een vakantie een nieuwsbrief ontvangt vol 

informatie over de verschillende groepen. Deze keer 

treft u er alleen algemene informatie, dus niet 
specifiek per groep. Wij hopen u ook op deze manier 

goed te informeren. Mist u de specifieke informatie 
per groep, heeft u tips en/of suggesties? Laat het 

ons dan zeker weten via 
inghelosenberghe@ogperspecto.nl  

 

Update computersysteem school: Tijdens de 
kerstvakantie wordt het 

computersysteem van OG 
Perspecto geüpdatet. Dat 

betekent o.a. dat er geen e-

mails gelezen of verstuurd 
kunnen worden. Mocht u toch 

een e-mail sturen houdt u er 
dan rekening mee dat die mail 

pas na de vakantie gelezen 
wordt. Ook telefonisch zijn we in de kerstvakantie 

niet bereikbaar. 

 
Nieuw (kleuter)lokaal: Vanaf de 1e dag dat we 

gebruik maakten van het nieuwe schoolgebouw was 
er al sprake van ruimtegebrek. Door de groei van het 

aantal leerlingen werd dat probleem steeds beter 

nijpender. Gelukkig hebben we uiteindelijk in goed 
overleg met de gemeente Hulst, Onderwijsgroep 

Perspecto en Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een 
oplossing gevonden. Tijdens de herfstvakantie is er 

hard gewerkt om de bibliotheek geschikt te maken 

als lokaal. Nu maakt groep 1/2A al weer een zestal 
weken gebruik van deze mooie ruimte. 

Maandag 6 januari komen de wethouders van 
Damme en Totté het lokaal officieel openen. Samen 

met de kleuters toosten we dan op het nieuwe jaar 
én op het mooie lokaal. 

 
 

 
 

Fietsenstalling: Enige tijd geleden hebben velen 
van jullie de petitie voor een overkapte fietsenstalling 

getekend. Waarvoor dank! Ondertussen hebben 

diverse gesprekken plaatsgevonden tussen school / 
gemeente en de activiteitencommissie. Echter zijn er 

op dit moment geen mogelijkheden om het financieel 
rond te krijgen. De gemeente heeft het standpunt 

ingenomen evenveel te willen bijdragen aan de 
fietsenstalling als Perspecto. Perspecto mag wettelijk 

“maar” €3000 investeren aan zo’n project. De 

gemeente heeft eenzelfde bedrag toegezegd. Dit 
houdt in een gat van ruim €10.000,=.   Zowel voor 

Perspecto als de activiteitencommissie is het niet 
mogelijk dit gat te dichten d.m.v. het houden van 

inzamelingsacties. Daarnaast zijn al verschillende 

partijen aangeschreven voor eventuele sponsoring 
(denk hierbij aan DOW, dorpsraad, stimuleringsfonds 

Rabobank, Rotary enz…). Helaas blijkt er geen 
sponsoring vanuit de andere partijen mogelijk 

doordat we niet voldoen aan de voorwaarden. 
 

Veilig op school én op tijd! Wij 

hopen natuurlijk dat iedereen zich 
ook in het nieuwe jaar bewust is 

hoe belangrijk het is om zichtbaar 
te zijn in het verkeer. Laat je dus 

goed zien! Het is daarnaast ook 

belangrijk om tijdig op school te 
zijn. Een goed voornemen!? 

 
Afvalproject: Dit voorjaar heeft er op 5 

verschillende basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen een 

pilot gedraaid om de hoeveelheid restafval te 
verminderen. En met succes! De scholen hebben hun 

restafval voor de helft weten te verminderen. 
Gelukkig is er een vervolg gegeven aan dit project en 

hebben wij er op in kunnen schrijven. Het 
programma “Aan de slag met Afval” richt zich op het 

scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval 

op en rondom de school. Het doel is dat kinderen 
bewuster worden van het afvalprobleem. Er is nu 

een nulmeting gedaan door Renewi (de afvalophaler) 
en er worden enkele tussenmetingen gedaan. In alle 

klassen staan nu 4 afvalbakken. Die zijn voor papier, 

PMD (o.a. plastic), restafval en GFT. Er worden in 
januari gastlessen rondom afvalverwerking verzorgd 

door Natuur & ZO en Schoon Zeeland. We zijn 
natuurlijk erg benieuwd naar het resultaat van dit 

project op onze school. 
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Muziekimpuls: Sinds 2015 is de Regeling Impuls 
Muziekonderwijs in Nederland van kracht. Deze 

regeling maakt het voor scholen mogelijk een 

subsidie aan te vragen voor drie jaar, die ten goede 
komt aan muziekonderwijs. Wij hebben hier in 2018 

voor gekozen omdat 
we willen inzetten 

op beter 

muziekonderwijs. Dit 
gebeurt in 

samenwerking met 
de Zeeuwse 

Muziekschool en met 
de fanfare Sint Jan. 

De Zeeuwse 

Muziekschool zorgt 
met name voor 

ondersteuning en 
nascholing van onze 

leerkrachten. Ze zijn 

er verschillende 
scholingsbijeenkomsten geweest en wordt er in de 

komende periode een workshop gitaar/ukelele 
verzorgd.  Ook was de muziekschool betrokken bij 

het succesvolle uitwisselingstraject tussen onze 
kleuters en de ouderen van "ZorgSaam de Baronie". 

Samen werden daar verschillende kinderliedjes 

gezongen en muziek gemaakt. 
De samenwerking met de fanfare Sint Jan staat nog 

wat meer in de 
kinderschoenen. Een 

groepje leerlingen 

van onze school 
heeft al een keer 

samen met de 
fanfare opgetreden 

tijdens Music-days in 

Hulst. Zondag 22 
december a.s. treedt 

een koor bestaande 
uit 35 leerlingen 

o.l.v. van juffrouw 
Kathelijne samen 

met de fanfare op 

tijdens de 
Kerstmatinee in de Bombardon. Het belooft een 

sfeervol optreden te worden.  
 

Sinterklaas geeft gul: Ook dit jaar was het 

sinterklaasfeest weer een geslaagd feest! De Sint is 
met zijn hoofdpiet van het "station" gehaald in een 

hippe rode cabrio en eenmaal op school aangekomen 
waren zijn pieten er niet! Maar geen paniek, ze 

hadden zich allemaal verslapen. Gelukkig hadden ze 
wel alle cadeautjes mee. Even was er wat verwarring 

want er waren zoveel zakken met cadeautjes dat  

niemand meer wist hoe het nu zat. Gelukkig kwamen 
we er snel achter en bleek het om groepscadeaus te 

gaan. Dit jaar hadden de kinderen namelijk samen 
met de juffen en meesters een verlanglijstje voor de 

klas opgesteld. Sinterkaas had die goed gelezen en 

bracht voor iedere groep een aantal gewenste 
cadeaus. Omdat die cadeaus dus allemaal in de  

groep op school bleven, hebben de kindjes nog een 
extra cadeautje gekregen en dat was een heerlijke 

chocoladeletter. Die mochten de kinderen natuurlijk 

wel mee naar huis nemen. Nu kunnen de kindjes op 
school een heel jaar met de cadeaus spelen in de 

groep en hebben ze toch ook allemaal een cadeautje 

mee naar huis gekregen.   

  

 
Kwink: Wij gebruiken op school voor de groepen 1 
t/m 8 de methode Kwink om structureel aandacht 

te besteden aan sociaal-emotioneel leren (SEL), 

burgerschap en mediawijsheid. Het is gericht op 
preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en 

de kracht van een veilige groep. Als u de 
volgende link volgt:  

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-
actueel/oudermagazine/ opent u het oudermagazine 

van Kwink. Hierin vindt u heel veel informatie over de 

door ons gebruikte methode. Er staan ook tips in hoe 
u als ouder een bijdrage kunt leveren aan het 

aanleren van cruciale (sociale) vaardigheden. 
Met behulp van de methode Kwink werken we dus 

actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van 

kinderen en goede sfeer in de klas. Door middel van 
filmpjes, spelletjes, gespreksvormen en creatieve 

opdrachten werken kinderen aan het thema dat 
centraal staat. In deze periode wordt er o.a. gewerkt 

en gesproken over “online of 
offline”, “rekening houden 

met anderen”, “oplossen van 

ruzie”, “vriendschap” en 
“keuzes maken”. 

Hiernaast ziet u een 
afbeelding van “de Kwink van 

de week”. Het gaat daarbij 

over het opkomen voor en 
het rekening houden met de 

ander. Als je ziet dat iemand 
bijv. verdrietig is, doe je dan 

ook iets? 

 
Nieuwe leerlingen: Op dit moment zitten er 229 

leerlingen op onze school. In de periode tussen 
kerst- en voorjaarsvakantie starten Yulian Diehl, Ella 

Inghels, Levi Decrae, Max Dierx en Dwayne Darab in 
groep 1. We wensen hen een hele mooie tijd op onze 

school toe. 

 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
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Donatie goed doel 2019: Het is de afgelopen 
jaren een goed gebruik geworden dat we vanuit 

Onderwijsgroep Perspecto een goed doel steunen. 

De afgelopen jaren werden diverse goede doelen 
door medewerkers aangedragen. De laatste twee 

jaar werd hiervoor in sterke mate gekozen voor de 
‘Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen’. In 

afstemming met de GMR wil Perspecto voortaan 

ieder jaar met Kerst een dotatie van € 1.000,- 
overhandigen aan deze Stichting. De motivatie 

hiervoor is dat we met deze gift een bijdrage leveren 
aan het voorkomen van sociale uitsluiting van 

kinderen uit gezinnen met minimale financiële 
middelen. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun 

sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk 

blijven ontwikkelen en later als volwassenen 
volwaardig participeren in de samenleving.  

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Dit 

motto sluit naadloos aan bij het mensbeeld van het 

nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2023 van 
Perspecto: Iedereen mag er zijn, doet er toe en wil 

een bijdrage leveren. 
http://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/  
 
Vakanties 2020-2021: De data van de vakanties 

2020-2021 in onze regio zijn bekend. Extra (locale) 

vrije dagen, bijv. ivm studiedagen, worden in overleg 
met de MR later vastgesteld. Onderstaande data 

gleden voor alle Perspecto-scholen. 
Zomervakantie 2020:10 juli t/m 21 aug. 2020 

Perspectodag (=studiedag):7 okt. 2020 

Herfstvakantie:19  t/m 23 okt. 2020 
Vrijdag voor de kerstvakantie:18 dec. 2020 

Kerstvakantie:21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021 
Voorjaarsvakantie:15 t/m 19 febr 2021 

Pasen:2 april en 5 april 202 

Meivakantie:26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart + extra dag:13 en 14 mei 2021 

Pinkstermaandag:24 mei 2021 
Zomervakantie 2021:26 juli t/m 6 sept. 2021 

(zie ook www.inghelosenberghe.nl/ouders/vakanties/ 
) 

 

 
 

Belangrijke data: 
Vrij 20-12-2019 t/m vrij 03-

01-2020: kerstvakantie 

Zo 22-12: Kerstmatinee in de 
Bombardon (10.30u) 

Di 24-12: Kerstgezinsviering 
in kerk Heikant (19.00 u) 

Di 24-12: Apenkooi in gymzaal Inghelosenberghe, 

verzorgd door Hulst voor Elkaar (09.30 gr 3-4-5 en 
11.00 gr 6-7- 8) 

Do 02-01: Lasergame in Hontenissehal Kloosterzande 
verzorgd door Hulst voor Elkaar (13-15u, 8-12 jaar) 

Ma 06-01: officiële opening nieuwe kleuterlokaal 
door wethouder Diana van Damme (08.45u) 

Ma 13-01: Info-avond Reynaertcollege Zorgloket 

(Praktijkschool Hulst, 19.30u) 
Do 16-01: Open avond Reynaertcollege, Zoutestraat 

(18.00u) 
Za 18-01: schoolzwemkampioenschappen Hulst 

(Reynaertland, 14.15u) 

Woe 29-01: vergadering MR 
Do 30-01 en vrij 31-01: STAKING?? Op dit moment is 

nog niet duidelijk of er opgeroepen wordt tot een 
landelijke staking en of het personeel van onze 

school daar eventueel gehoor aan geeft. U wordt 
daarover zsm geïnformeerd. 

Vrij 31-01: einde verkeersactie “Wie wordt de meeste 

reflecterende groep van Inghelosenberghe” 
Do 06-02: Aanbod Cultuurmenu groep 7 en 8, 1-

2tjes 
Do 06-02: vergadering ouderraad 

Do 06-02: Open avond Reynaertcollege voor de 

brugklassen met leerwegondersteuning en de sector 
VMBO op de locatie Gildenstraat (19.00u) 

Ma 10-02 t/m vrij 14-02: oudergesprekken groep 3 
t/m 8 

Di 11-02: aanbod cultuurmenu gr 3-4: Pop-up 

Vrij 14-02: 1e rapport 
Di 18-02: aanbod cultuurmenu gr 1-2: Aadje Piraatje 

Vrij 21-02: Kinderoptocht en carnavalsviering. LET 
OP: door continurooster gaan de kinderen om 14.00u 

naar huis. 
Ma 24-02 t/m vrij 27-02: voorjaarsvakantie 
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