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Kleine terugloop in leerlingaantal: Elk jaar 
worden op 1 oktober de leerlingen geteld. Dat is van 
belang voor de bekostiging van het onderwijs. Dit 

jaar hadden we 197 
leerlingen. Dat zijn 7 
leerlingen minder als 
vorig jaar, toen kwamen 
we dus op 204 uit.  Dit 
schooljaar zijn de 

volgende nieuwe leerlingen gestart op onze school: 
In groep 1/2A Elin Bogaert, Niek van Looij, Giel de 
Bot en Bowi Baaten. In groep 1/2B startten Valora 
van Dam, Tess Heijman, Alex Kagoyan, Jayleigh 
Donker en Lianne Blommaert. In groep 5 is Hiba 
Miari gestart. Direct na de herfstvakantie start Saima 
Avdovic. In de periode tot de kerstvakantie starten 
Stijn Cappendijk, Bram Verdurmen, Nick Olie, Noud 
van Sikkelerus, Dex Verbist en Justin Voet. Wij 
wensen ze natuurlijk allemaal een mooie schooltijd 
op onze school. 
 
Vakantierooster en vrije dagen 2016-2017: 
herfstvakantie:  ma 24-10-16 t/m vrij 28-10-16 
kerstvakantie :  vrij 23-12-16 t/m vrij 06-01-17 
Personeelsdag Perspecto: woe 25-01-17  
voorjaarsvakantie: ma 27-02-17 t/m vrij 03-03-17 
studiemiddag:  don 13-04-17 (vrij om 11.45 u) 
Paasvakantie:  vrij 14-04-17 t/m di 
17-04-17 
meivakantie:  ma 24-04-17 t/m 
vrij 05-05-17 
Hemelvaartsvakantie: do 25 en vrij 
26-05-2017 
Pinksteren:      ma 05-06-17 en di 06-06-17 
studiedag:  vrij 23-06-17 
zomervakantie : do 13-07-17 t/m vrij 25-08-17 
 
Oudergesprekken: Dit schooljaar hanteren we 
weer de gesprekscyclus waarbij er minimaal 3 
oudergesprekken plaatsvinden en zijn er 2 rapporten 
per jaar (10 februari en  12 juli). Het eerste 
oudergesprek (startgesprek) heeft al plaatsgevonden 
in oktober. We hebben ervaren dat de meeste 
ouders dit startgesprek goed voorbereid hadden en 
aan de leerkrachten bruikbare informatie konden 
geven. Dit waarderen we zeer! In de week van 28 
november  bieden wij de ouders van groep 3 t/m 7, 
als er zorg is om de (leer)ontwikkeling, weer de 
mogelijkheid om over de ontwikkeling van uw kind 
met de leerkracht te praten. U wordt daarvoor 
uitgenodigd of u kunt zelf aangeven of u daar 
gebruik van wilt maken. Van 7 t/m 11 december a.s. 
worden er voor de ouders van groep 1-2 
oudergesprekken gepland, evenals voor de ouders 
van groep 8 (advisering VO). 

Nieuwbouw Brede School:  Met het ontwerp en 
de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe school 
zijn we in de laatste fase aangekomen. Procedures 
rondom vergunningen e.d. zijn al doorlopen en op dit 
moment worden de definitieve bestektekeningen 
gemaakt. Eind oktober worden die voor de 
aanbesteding van het gehele project naar 
verschillende aannemers gestuurd. In dit 
voorbereidingstraject denkt onze MR steeds goed 
mee. Vanuit de MR is er vooral veel aandacht voor 
veiligheid, verkeersafwikkeling en arbo-
omstandigheden in en rond de school. Na de 
aanbestedingsfase is het afwachten of het door de 
gemeente Hulst gestelde krediet toereikend is, 
waardoor er begin volgend jaar gestart zou kunnen 
worden  met de bouw. 

 

School minder bereikbaar t/m eind november: 
Als ouder bent u waarschijnlijk allemaal al 
geconfronteerd met de mindere bereikbaarheid van 
onze school. Door werkzaamheden in de 
Geslechtendijk en de Hoofdstraat is er geen 
doorgaand verkeer in de Wilhelminastraat mogelijk. 
Een reden te meer om als ouder met de fiets te 
komen. Wij willen u zeker attenderen op het tijdelijk 
parkeerverbod dat geldt in de Burg. IJsebaertstraat. 
Door toch in die straat te parkeren brengt u andere 
verkeersdeelnemers in gevaar, want vrachtwagens 
worden regelmatig gedwongen om over de stoep te 
rijden. 

Herhaalde oproep: Ouders, geef het goede 
voorbeeld: De inzet van onze vrijwillige 
verkeersbrigadiers is  heel belangrijk voor de 
verkeersveiligheid. Het is jammer om te ervaren dat 
de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers niet altijd 
opgevolgd worden. Met name de doorstroming van 
het verkeer door verkeerd geparkeerde auto’s en het 
oversteken op een plaats die niet begeleid wordt door 
de verkeersbrigadiers zijn ergernissen die regelmatig 
ter sprake komen. Dus daarom het dringende 
verzoek: denk aan uw eigen veiligheid én aan die van 
andere verkeersdeelnemers! 



Peutergroep:   Kabouter Bim is klein, hij ontmoet 
de reus in het bos. De reus is véél groter dan hem. 
Ze spelen samen. Dit is ons thema verhaal. We leren 
over groot en klein. Floris is groter dan Lily, maar hij 
is kleiner dan Emme. En de juf? De juf is héél groot, 
groter dan Emme, maar als de juf op haar knieën 
zit? Is ze dan ook nog groter dan Emme?  
Puk had in zijn rugzak een kabouterbaardje gestopt. 
We hebben het baardje over de tafel naar elkaar toe 
geblazen. Dat was niet altijd even gemakkelijk, 
blazen is best moeilijk! In onze vertelkoffer vinden 
we spullen die horen bij de herfst: een eikel, een 
kastanje, een dennenappel, een blad. We leren aan 
welke bomen deze vruchten groeien en dat een 
kastanje in een bolster zit. Oei, die prikt! Onze 
herfsttafel ligt vol met deze herfstschatten. De 
kinderen kunnen er naar hartenlust mee spelen. 
Maar wel voorzichtig met die bolster hoor! We 
hebben prachtige bomen geschilderd, daar gaan we 
echte bladeren op plakken.  
I.v.m. dierendag waren er échte dieren op bezoek in 
de kleine gymzaal. Deze mochten we aaien. De 
konijnen waren heerlijk zacht en de cavia ook. Er 
waren ook slangen! Heel spannend om die aan te 
raken, ze zijn glad. En de grote spin, die had ‘zijn 
jas’ uitgedaan. “Brr,” zei Leo, en hij doet net of hij 
het koud heeft, “dan zal de spin het wel koud 
hebben.” 

 
We proberen onze klas steeds gezelliger te maken. 
We hebben de tafel op een andere plaats gezet, 
zodat we meer ruimte in het midden hebben om bijv 
in de kring te zitten, een kringspel te doen of te 
dansen. Er is ook veel plaats om een grote 
spoorbaan te maken voor de trein. Dat is fijn! 
 
Groep 1 en 2: In groep 1-2 is er heel erg hard 
gewerkt de afgelopen periode. We hebben aan het 
project “Een nieuw schooljaar” gewerkt. We hebben 
elkaar leren kennen en de regeltjes in de klas.  
Na dit project zijn we gaan werken over de 
kinderboekenweek “Voor altijd jong”. We hebben 
een liedje en dansje geleerd en bij de opening op 
het schoolplein hebben we met de hele school 
opgetreden voor de opa’s en oma’s die kwamen 
kijken. Daarna kwamen onze opa’s en oma’s in de 
klas kijken wat we allemaal doen. En ter afsluiting 
werd er nog door een paar oma’s voorgelezen! Ook 
kwam er iedere dag een andere juf of meester  

voorlezen in de klas. Zo leerden we de andere juffen 
en meesters ook een beetje kennen. Op 
vrijdagmiddag 14 oktober was er de afsluiting van de 
kinderboekenweek. Er waren allemaal verschillende 
activiteiten die door oma’s en een opa waren 
georganiseerd. We 
mochten kiezen uit: 
schilderen, soep koken, 
kaartjes maken, koekjes 
bakken en borduren. De 
foto’s van de kinder-
boekenweek kunt u 
vinden op de website.   
Deze week zijn we 
begonnen met ons project Herfst waar we na de 
vakantie mee verder gaan. En daarna komt 
Sinterklaas er alweer aan! 
 
Groep 3: Wat gaat het hard in groep 3! We zijn druk 
in de weer met de letters. We hebben al 13 letters 
geleerd en kunnen hiermee al woordjes en korte 
zinnetjes  lezen en schrijven. Heel knap! 
Ook bij rekenen wordt er hard gewerkt: de kinderen 
willen heel graag sommetjes gaan maken.  
Maar voor we daar aan kunnen beginnen moeten we 
eerst goed kunnen tellen, de getallenlijn goed 
snappen en natuurlijk de cijfers leren schrijven. Dit 
cijferschrijven oefenen we in ons speciale 
cijferschrijfschrift, zodat we ze in ons rekenschrift 
goed kunnen gebruiken. Naast het rekenen, lezen en 
schrijven hebben we nog een aantal andere leuke 
dingen gedaan. We hebben met dierendag dieren 
bekeken in de speelzaal. Er waren twee konijnen, 
twee slangen en een grote spin te zien. 
We hebben ontdekt dat we allemaal Charlie Chaplin 
kunnen zijn! We hebben geleerd wie hij was en hoe 
hij eruit zag. We mochten hem na doen en kregen 
daar zelfs een bolhoed en een snor voor. En het 
leukste was wel dat we zelf een filmpje hebben 
gemaakt in de stijl van Charlie Chaplin. Het was heel 
grappig om dat terug te zien. 

 
Tijdens de kinderboekenweek stonden onze opa’s en 
oma’s centraal. We vonden het heel gezellig dat ze 
kwamen voorlezen en met ons mee konden kijken in  
de klas. Ook tijdens de afsluiting waren ze in de klas 
te vinden om te helpen met borduren, schilderen, 
koekjes bakken en soep maken. We hebben ook 
allemaal zelf een oma geknutseld en het poppetje 
opgehangen in de klas. 
 



Groep 4:  Dit schooljaar zijn we weer met nieuwe 
energie gestart. We hebben een nieuwe methode 
van taal en spelling, nl. “Staal”. We hebben bij 
spelling de categorieën geleerd met het  
“hakwoord”,  het  “zingwoord”,  het  “luchtwoord” en 
het  “plankwoord”. Bij taal werken we nu aan het 
thema “Onderweg”.  Afgelopen periode hebben we 
bij rekenen een start gemaakt met 
vermenigvuldigen. Daarom gaan wij in de klas een 
‘’tafel-tafel’’ inrichten. Natuurlijk was het ook nog  
“Kinderboekenweek”.  We hebben een leuke doe-
middag gehad. Er waren allerlei activiteiten, zoals 
borduren, bakken, koken , schilderen en het maken 
van 3-d kaarten. Onze groepen kregen vrijdag 14 
oktober een gastles van Lars Senders. Deze 
filmregisseur ging op zoek naar de nieuwe Charlie 
Chaplin. Hij leidde onze kinderen  op tot dé nieuwe 
Chaplin. Alles werd gefilmd en uiteindelijk werd het 
op het witte doek vertoond. We hebben allemaal erg 
genoten en wát hebben we een talent op 
Inghelosenberghe! 

 
 
Groep 5: We hebben de eerste periode weer achter 
de rug. Wat is het toch altijd weer wennen na zo’n 
lange zomervakantie. Iedereen zoekt zijn plekje 
weer in het nieuwe lokaal, nieuwe juffen en zelfs 
nieuwe klasgenootjes. We zijn dit schooljaar gestart 
met de nieuwe methode STAAL. Wat zijn de 
kinderen toch enthousiast en wat doen ze het goed. 
Het eerste thema “ziekenhuis” hebben we afgerond 
en we zijn nu volop bezig met thema “nacht”. Aan 
het einde van dit thema kunnen ze zelf gedichten 
schrijven en voordragen. We zijn met groep 5 naar 
het Scheldetheater geweest. We kregen daar een 
voorstelling van Niels Brandaan. Het was een erg 
leuk uitstapje met de bus.  
Na zo’n lange zomervakantie is het ook bij rekenen 
weer hard werken. Als tip voor alle papa’s en 
mama’s…de tafels en de analoge/ digitale tijd mogen 
geoefend worden . We zijn volop bezig met de 

tafel van 7, maar ook snel 
komen de tafel van 8 en 9 
aan de beurt, de wijzers in de 
klokken tekenen en de 
digitale klok…blijven oefenen 
dus!!! Fijne herfstvakantie, 
geniet ervan en neem tijd 
voor elkaar.  

 

Groep 6: Wat gaan de schoolweken toch vlug 
voorbij. Het lijkt alsof we nog maar net begonnen 
zijn, maar wanneer we gaan kijken wat we allemaal 
al geleerd en ondernomen hebben in groep 6 dan is 
dat al enorm veel. Een aantal kinderen geeft in korte 
zinnen een impressie van  groep 6 tot nu toe. Want 
zij kunnen het beste vertellen, hoe ze alles ervaren. 
-We zijn begonnen in een nieuwe taal / spelling 
methode: 
“De nieuwe methode ‘Staal’ is leuker dan de oude” - 
Thijs. 
“De nieuwe taalmethode is heel leuk. Alle dingen zijn 
heel leerzaam.” – Floor 
-Op 7 oktober zijn we naar een voorstelling in het 
Scheldetheater geweest: 
“Het theater was heel gezellig’ –  Mila 
-De leerlingen hebben meerdere keren gymles gehad 
onder leiding van een begeleider van Bodyline: 
“We hebben goede training gehad van Bodyline” – 
Stan 
“Bij Bodyline is een zware gym”- Meeke 
-Op 14 oktober werd de finale van de 
voorleeswedstrijd gehouden: 
“De voorleeswedstrijd was leuk” –  Rowen. 
“Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd en toen 
stond ik in de finale”- Job 
-Huiswerk: 
“Ik vind het huiswerk in groep 6 heel leuk”- Amelie 
“Huiswerk is leuk en moeilijk” – Max V. 
-Algemeen: 
“Ik vind het leuk dat we veel zelfstandig mogen 
werken.” – Jennifer 
“Het is gezellig in groep 6.” – Julia 
“Het is gewoon leuk. Alles is gewoon leuk.” – Vince 
 
Groep 7: Vanaf de 2e schoolweek loopt meester 
Joost stage in onze groep. Leuk om les te krijgen van 
een meester! In de kinderboekenweek las hij voor uit 
“Oma Boef”. Da’s een aanrader! We hadden een 
spannende voorronde voor de voorleeswedstrijd. 
Fiene en Faye hadden in de klas al de meeste 
punten, maar Lieke, Sofie en Noah eindigden gelijk! 
We vinden het ook supergoed dat Faye 
voorleeskampioen van de school is geworden! Verder 
zijn we heel druk bezig met gezond leven: genoeg 
drinken (gastles Evides), wisselende pauzehap 
(project Week van de Pauzehap) én bewegen 
(project ALCIS-de bewegingsplanner). We hebben 
een bewegingsplan gemaakt en hopen zo meer fit te 
worden. Natuurlijk wordt er ook goed opgelet en 
geleerd. De eerste overhoring en toets van Engels 
was heel goed gemaakt. Dus… lekker veel lezen in de 
vakantie voor de leeskilometers én de tafels blijven 
oefenen!! Je hebt dit hard nodig bij de rekenlessen. 
Net voor de vakantie hebben we ons groepswerk 
“circlepainting” afgemaakt: een mooi proces en 
resultaat! 

 



Groep 8: Al in de eerste week kregen we een 
gastles van dhr. Anton Weemaes over water (Evides) 
Erg interessant en leerzaam! De kinderen van groep 
8 hebben een ontzettend leuk en gezellig 
schoolkamp achter de rug. Op woensdag 28 
september vertrokken we op de fiets richting de 
boerderij van juf Ankie, waar we hebben gegeten, 
gespeeld en gezien hebben hoe koeien worden 
gemolken. We hebben friet gegeten op de camping, 
genoten van het toetjesbuffet verzorgd door onze 
ouderraad, film gekeken en een spannend nachtspel 
beleefd. We hebben gezwommen, genoten van de 
talenten op de “Bonteavond” en gebbq-ed met alle 
juffen en meesters. Op vrijdagmiddag, 30 september 
kwamen we moe maar voldaan terug aan op school. 
Wie die middag nog puf had, kon alvast starten met 
de verkoop van de kinderpostzegels. 

 
Verder is de Kinderboekenweek van start gegaan en 
heeft Faye de Rijcke uit groep 7 de 
voorleeswedstrijd gewonnen. Zij mag onze school 
vertegenwoordigen in Den Dullaert. Alvast succes! 
 
BSO Foxkidz Inghelosenberghe: vanaf 1 juli 
is onze BSO Inghelosenberghe overgegaan op het 
foxkidz concept. Het grootste verschil is dat u nu 
opvang per kwartier afneemt. U betaalt dan  alleen 
de tijd dat u aangegeven heeft dat uw kind naar de 
BSO komt. We gaan bij de BSO ook weer 
voorschools open. BSO Inghelosenberghe is dan 

iedere ochtend van 6.30 tot 8.30 
uur geopend en na schooltijd op 
maandag, dinsdag en donderdag 
van 15.00 tot 18.30 uur. 
Als u vragen heeft over onze 
opvang kom gerust een keertje 
langs, u bent van harte welkom. 

Groetjes van juf Lia en juf Jamaica.  
 
Kledinginzamelactie ook dit schooljaar:  
Gevulde plastic zakken met kleding e.d. gaan we ook 
dit schooljaar weer verzamelen. In het voorjaar 
krijgen alle kinderen weer een plastic zak mee naar 
huis. Maar ook nu al kunnen gevulde zakken op 

school (noodlokaal 
peuterspeelzaal) 

ingeleverd worden. 
Indien het noodlokaal 
gesloten is, kunt u de 
zakken bij de deur 
zetten.   

 

 
Belangrijke data: 
Ma 24  t/m vrij 28 okt.: herfstvakantie 
Do 3 nov.: techniekactiviteiten groep 8 in Clinge 
Do 17 nov.: Bezoek gr 8 aan Industrieel museum en 
DOW 
Woe 23 nov.: Doe-dag Reynaertcollege gr 7 en 8 
Woe 23 nov.: vergadering medezeggenschapsraad 
Do 24 nov.: vergadering ouderraad 
Ma 28 nov t/m do 2 dec.: mogelijkheid voor 
voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 
Vrij 2 dec.: Sinterklaasviering 
Do 8 dec.: Licht- en hoopfeest 
Ma 12 t/m vr 16 dec.: oudergesprekken groep 1-2 en 
groep 8 
Vrij 16 dec.: Kerstmarkt 16.30-20.00 u 
Vrij 23  dec t/m vrij 6 jan.: kerstvakantie 
 
Ga goed om met social media: Social media zijn 
populair onder jongeren. Natuurlijk is het erg leuk dat 
jongeren zo actief bezig zijn om hun contacten te 
onderhouden. Het zijn echter kwetsbare media. Wij 
merken helaas elk schooljaar dat er misbruik kan 
worden gemaakt van social media. Wij hebben geen 
invloed op wat buiten schooltijd via de social media 
plaatsvindt. Wij willen u als ouder dan ook vragen om 
thuis, samen met uw kind, alert te zijn op negatief 
gebruik van social media. 

 
 

Kijk voor wekelijks nieuws, algemene info, 
foto’s en de kalender op  

www.inghelosenberghe.nl 
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