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Nieuwsbrief ‘t Want
Beste ouder(s) / verzorger(s)
Het schooljaar is alweer op de helft. Dat betekent tijd voor toetsen, rapporten en gesprekken.
We zijn blij dat we weer veel ouders in het echt hebben kunnen zien en spreken. En gelukkig zorgen de
versoepelingen ervoor dat we de gesprekken voortaan weer gewoon in school kunnen voeren.
Bij het brengen en halen van de kinderen blijven we (met instemming van de MR) wel hanteren dat de
kinderen buiten bij de deuren gebracht en gehaald worden. Dit omdat gebleken is dat het echt bijdraagt aan
de rust in de school en de zelfstandigheid van de kinderen. We zijn wel aan het nadenken over
inloopmomenten; zodra daar meer over bekend is laten we u dat weten.
De komende week is het voorjaarsvakantie. En daarna hopelijk ook op naar wat beter weer en een periode
zonder al te veel Corona-gedoe. Al moet ik zeggen dat we op ’t Want de afgelopen maanden echt relatief
weinig Coronabesmettingen hadden als we dat vergelijken met andere scholen.
Na de vakantie gaan we starten met hulpouders die ’s ochtends 20 minuten een vaste leerling met rekenen
begeleiden. Meer daarover staat verderop in deze nieuwsbrief.
In de tweede week na de vakantie start de projectweek. Een week vol proefjes, techniek en wetenschap met
als thema “handen uit de mouwen”. Die week sluiten we af met een moment waarop het werk bewonderd
kan worden. U bent van harte welkom!
Op 23 maart gaan onze leerlingen van groep 6, 7 en 8 naar de Doelen in Rotterdam (meer info volgt nog) en
het Paasfeest komt eraan. Dit jaar vieren en herdenken wij ook dat Brielle in 1572 als eerste stad is
ingenomen en bevrijd door de watergeuzen. Dit jubileumjaar 450 jaar vrijheid wordt op grootse wijze gevierd
met een theaterspektakel op 21 en 22 mei in Brielle waar een aantal kinderen van onze school ook aan mee
zullen doen. Meer info vindt u op de site https://culturelestichtingvoorne.nl
En Koning Willem-Alexander zal op 24 maart aanwezig zijn bij de opening van dit bijzondere jaar. Hoog
bezoek dus in de regio!
https://www.ad.nl/voorne-putten/koning-willem-alexander-komt-naarbrielle~a990c245/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Leuke dingen om naar uit te kijken.
Voor nu wens ik iedereen een fijne week toe.
Met vriendelijke groet
Marjolein Smith,
Directeur obs ’t Want

Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart is het voorjaarsvakantie.
We wensen iedereen een fijne week toe.

Nieuwe collega’s
Per 1 februari zijn Rosanne en Lillian nieuw aan het werk als onderwijsassistentes op ’t Want.
Hieronder stellen ze zich aan u voor. We zijn blij deze collega’s te mogen verwelkomen!

Beste Ouders/verzorgers
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen...
Ik ben Rosanne Scheringa, 36 jaar, getrouwd, moeder van 2 dochters (6 jaar en 3,5 jaar oud) en woon in
Hellevoetsluis.
Vanaf 1 februari zal ik als onderwijsassistent aan de slag gaan op 't Want.
Ik heb hier heel veel zin in en hoop dat ik samen met mijn collega's en alle kinderen een leuke en leerzame
tijd zal gaan hebben.
Mocht u mij tegenkomen, spreek mij gerust even aan om kennis te maken!
Tot ziens!
Rosanne
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hallo allemaal,
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Lillian Speelpenning en woon in Zwartewaal.
Ik kom op het 't Want werken als onderwijsassistent waar ik super veel zin in heb.
Hiervoor heb ik 23 jaar in de kinderopvang gewerkt waar ik de nodige pedagogische kennis en ervaring heb
opgedaan.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
In September start ik met de opleiding level up. Hiervan hoop ik nog veel te leren.
Buiten mijn werk om heb ik een grote passie voor paarden. Ik rij met mijn eigen paard op hoog niveau.
Verder hou ik ervan om lekker sushi te gaan eten.
Ik hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan.
Heeft u vragen, stel ze gerust.
Tot snel.
Lillian

Gymnastiek
Onze invaller voor gym is gestart. Wessel heeft een leuke eerste week gehad en daarna was hij
helaas een week afwezig door Corona. Afgelopen week heeft hij de lessen weer verzorgd.
We zijn blij met deze invaller!

Studiemiddag
Op woensdag 2 februari hebben we een studiemiddag gehad. Daarin hebben we met het team alle
afspraken rondom leren lezen vastgesteld, we hebben gekeken hoe we alle onderwijsassistentes
zo goed mogelijk in kunnen zetten, de teamleden hebben een vragenlijst over sociale veiligheid
ingevuld, we hebben analyses van de Citotoetsen gemaakt en we hebben een start gemaakt met
de rapporten.
Op vrijdag 1 april is de school dicht i.v.m. een studiedag.

Vragenlijst sociale veiligheid
Elk jaar vullen de kinderen vanaf groep 6 een vragenlijst in rondom sociale veiligheid.
Dit jaar zijn ook de ouders weer aan de beurt.
We werken binnen ons bestuur met een kwaliteitssysteem waar deze vragenlijsten bij horen. Zo
kennen veel ouders deze vragenlijst al, of de vragenlijst rondom tevredenheid. Deze vragenlijsten
voor ouders komen om het jaar uw kant op.
In de periode na de vakantie krijgt u hier meer info over. Heel fijn als u de vragenlijst sociale
veiligheid wilt invullen. Het geeft ons zeer nuttige informatie waar wij veel aan hebben en indien
nodig actie op kunnen inzetten.
De uitkomsten worden in een nieuwsbrief met u gedeeld.

Projectweek
We hebben al een aantal oude apparaten mogen ontvangen van ouders/verzorgers. En de
rommelschuur in Oudenhoorn en de Kringloopwinkel in Oostvoorne hebben flink wat spullen
gedoneerd!
Heeft u nog spullen?
Graag voor of na schooltijd inleveren bij de deur naast de schoolbibliotheek (deur van groep 4/5
en groep 8). U mag de apparaten overhandigen aan de leerkrachten / Chantal / Marjolein die daar
staan.
De projectweek is dit jaar van maandag 14 t/m vrijdag 18 maart en staat in het teken van techniek.
Het thema is Handen uit de mouwen!
We hebben met dank aan de extra gelden vanuit de overheid Mad Science kunnen uitnodigen
voor een techniekdag en starten daar meteen op maandag 14 maart mee. We krijgen een
geweldige show met allerlei verbazingwekkende wetenschappelijke proeven en daarna zijn er in
alle groepen workshops. En ook de peuters krijgen een workshop!
Meer informatie over Mad Science: https://nederland.madscience.org
De rest van de week vullen we met techniekopdrachten, circuits met proefjes en voor sommige
groepen een workshop slopen en creëren. Een aantal OV leden helpen ons bij de voorbereiding,
wat heel fijn is.
Op vrijdag 18 maart willen we iedereen van 14.00 tot 14.30 uur uitnodigen om te komen kijken
naar de resultaten van deze projectweek. U bent van harte welkom.
We laten u tijdig weten hoe we dit verder organiseren.

Hulp bij rekenen
Eerder dit jaar hebben we deze folder met iedereen gedeeld.

Echter, nog voordat we konden starten met deze hulp, mochten we niemand meer toelaten in de
school. Nu ouders/verzorgers weer in school mogen, gaan we starten!
Ouders/verzorgers die zich al eerder hebben opgegeven zijn door ons benaderd.

Move a-Head
De kinderen van groep 6/7 hebben een presentatie gehouden over wat ze allemaal geleerd en
gedaan hebben bij de move a-Head lessen op school.
Deze presentatie is standaard in groep 7 (of bij een combinatiegroep soms een jaar eerder of later)
en normaal zijn de ouders van deze groep er altijd bij aanwezig. Helaas kon dit door de geldende
maatregelen niet, maar er is een leuke film gemaakt van de presentatie die via Parro gedeeld is
met de ouders/verzorgers in groep 6/7.
Leuk waren vooral de judopartijen met topjudoka Christina Heck.
We zijn trots op onze kanjers!

Nieuwe aanmeldingen
Graag vragen we u om nieuwe leerlingen tijdig aan ons door te geven. Zo kunnen we goed
inschatten hoe groot de groepen volgend jaar gaan worden. Heeft u nog een kind tussen de 2 en
4 jaar thuis, of kent u mensen met een kind in die leeftijd die erover denken om hun kind op ’t
Want in te schrijven; fijn om niet te lang te wachten met een rondleiding en/of inschrijven!
We maken altijd graag een afspraak om kennis te maken en om een rondleiding te geven.
Mail voor een afspraak naar marjolein.smith@edumarevpr.nl

Vrijwilligers vrijheidsbos
Onderstaand bericht delen we ook graag:
Beste vrijwilligers en boombezitters
Hierbij nodigen wij U uit voor onze jaarlijks natuurwerkdag in het Vrijheidsbos,
Op zaterdag 12 maart
We starten omstreeks 9.30 uur met koffie en een welkomstwoord.
Er zijn verschillende werkzaamheden zoals opruimen, snoeien, maaien, distels trekken, blote voeten bakken
begaanbaar maken, schilderwerk en de vijver ontdoen van blad en nog vele andere werkzaamheden.
We sluiten het geheel weer af omstreeks 13.30 met een hapje en drankje
Graag reageren voor 1 maart via e mail secretaris.vrijheidsbos@gmail.com
Dit voor het bestellen van gereedschap en voor het aantal consumpties.
Met vriendelijk groet
Bestuur Stichting Vrijheidsbos

Aanbod in de bibliotheek
In de voorjaarsvakantie heeft de bibliotheek in Hellevoetsluis een leuk aanbod.

