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Leren en presteren met plezier!                
 

Nieuwsbrief ‘t Want 
  

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

Het voorjaar lijkt ineens te zijn aangebroken. Kinderen kunnen weer in het zonnetje en zonder jas 

buitenspelen en alles wordt weer heerlijk groen. 

We merken dat de kinderen heel veel plezier beleven aan het met elkaar buitenspelen. 

En bij het voorjaar hoort een lentefeest / paasfeest. 

Dat hebben we vorige week met elkaar mogen vieren, wat heel gezellig was. Veel kinderen in 

pyjama, onesie, verkleed of lekker in de eigen kleren startend met een heerlijk ontbijtje wat geheel 

verzorgd was door de OV. Daarna buiten eitjes zoeken en de rest van de dag in de eigen klas met 

elkaar leuke / leerzame dingen doen. 

 

Maar dwars door dit lentegevoel hebben we ook te maken met het onverwacht overlijden van een 

ouder van vier van onze leerlingen. Daar kun je alleen maar heel stil en verdrietig van worden. 

We proberen als school de vier kinderen zoveel mogelijk te steunen en de collega’s hebben hele 

mooie gesprekken in de klas gehad met alle kinderen over dit moeilijke onderwerp.  

Ook is er een plek gevonden waar de vier kinderen met elkaar kunnen verblijven, wat ontzettend 

fijn is gezien de situatie. 

 

Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of mocht u met vragen of zorgen zitten (bijv over 

uw eigen kind en hoe die met het nieuws omgaat); laat het school weten. Wij kunnen u in contact 

brengen met School Maatschappelijk Werk. 

 

Dan is het bijzonder dat alles, ondanks dit vreselijke bericht, ook ‘gewoon’ weer doorgaat.. 

 

Vandaag hebben we de Koningsspelen achter de rug, wat zowel rondom school (groep 1 t/m 5) als 

op de sportvelden van Brielle (groep 6 t/m 8) een geslaagde en sportieve dag was. Met ook hierbij 

weer heel veel dank aan een aantal OV leden en heel veel hulpouders! 

Alle kinderen hebben zich vermaakt met sport- en spelactiviteiten, het Koningslied met 

bijbehorend dansje, een stormbaan en gezellige activiteiten in de klas.  

Met dank aan Jumbo hebben we daarnaast ook nog een hele gezonde lunch gehad in alle klassen. 

 

En dan nu twee weken meivakantie voor de kinderen. 

We duimen dat het weer blijft zoals de afgelopen dagen en wensen iedereen twee goede weken 

toe! 

 

Met vriendelijke groet 

Marjolein Smith,  

Directeur obs ’t Want 

 

 

 
 



 

Meivakantie 

Van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei is het meivakantie.  

 

 

 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 13 mei komt de schoolfotograaf! 

Meer informatie volgt in de week na de meivakantie. 

 

 

 

Schoolreis 
Op vrijdag 20 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreis!  
Fijn als u de eigen bijdrage hiervoor wilt betalen. We gaan er een gezellige dag van 
maken!  
Ook hierover volgt meer informatie na de meivakantie. 

 

 

 

Schoolfruit  
We hebben de afgelopen maanden mee mogen doen met het Europese Schoolfruit 

Programma. We vonden het leuk en leerzaam om hieraan mee te doen. 

Er was enkel niet ontzettend veel variatie in groente en fruit dit jaar, wat jammer was. 

 

Het programma loopt nu met de meivakantie af. 

Na de meivakantie houden we de drie fruitdagen zoals ze nu zijn graag aan. 

 

We vragen u hierbij om na de meivakantie uw kind elke 

woensdag, donderdag, vrijdag fruit of groente als pauzehap 

mee te geven. 

Op de overige dagen mag dat uiteraard ook en anders bij 

voorkeur graag een gezonde pauzehap.  

 

 

 

Koningsspelen 
Vandaag hebben we de Koningsspelen gehouden. Het weer was fantastisch, net als de 
sfeer. 
De bovenbouwkinderen zijn op de sportvelden van Brielle sportief bezig geweest. Dit 
onder leiding van Push en met veel kinderen van het Bahurium die hebben geholpen. 
 
De onderbouwkinderen hebben een spelletjesochtend gehad met veel ouderwetse 
spelletjes. Denk aan stoepkrijten, een verkleedrace, een eierrace met eieren op een 
lepel, ezeltje prik (maar dan een kroon op Willem Alexander prikken), enzovoorts. 
 
Nogmaals dank aan alle hulpouders die mee zijn geweest met de bovenbouw of die een 
spel begeleid hebben bij de onderbouw.  
En met heel veel dank aan een aantal OV leden die weer fantastisch geholpen hebben in 
de voorbereiding en op de dag zelf.  

 



 

Actie Oekraïne 
Zoals we al aan iedereen doorgegeven hebben, is er in totaal €1052,65 opgehaald door 
de kinderen voor de kinderen van Oekraïne! 
Hierbij het bedankje vanuit Unicef:  
 
Heel hartelijk dank voor deze prachtige donatie.  

Geweldig dat de kinderen zo in actie zijn gekomen voor de kinderen in Oekraïne.  

Samen kunnen we het verschil maken voor deze kinderen. Samen kunnen we levens redden!  

  

Jullie steun betekent veel voor ons, maar oneindig veel meer voor deze kinderen. Dankzij jullie steun 

kunnen we bijvoorbeeld zogenoemde Blue Dots locaties opzetten; hier vangen we kinderen op aan de 

grens en langs vluchtroutes. Deze noodhulpposten bieden medische hulp, eten en drinken, 

psychosociale zorg en een plek om even tot rust te komen. 

  

Nogmaals heel veel dank hiervoor!  
  

Saskia Borgman 

Klantenservice, UNICEF Nederland 

 

 

 

Studiemiddag 
Op 1 april hebben we een studiedag gehad. Daarin hebben we met elkaar een heleboel 

lopende zaken besproken. Denk hieraan aan de opbrengsten van ons onderwijs en wat 

we nog willen veranderen, aan welke plannen we komend schooljaar willen gaan 

werken, aan hoe we de onderwijsassistentes inzetten, aan doorgaande lijnen binnen de 

school zoals bijvoorbeeld ons stilte teken “stop-kijk-stil”.  

De collega’s van groep 1/2 hebben een verdiepingstraining gehad over het digikeuzebord 
waar we in de kleutergroep mee werken en de bovenbouwleerkrachten hebben zich 
verdiept in een aantal nieuwe methodes voor ons Engelse onderwijs 

 
We hebben het ook gehad over executieve functies en hoe we die gaan inzetten binnen 
school. 

 
 

 



  
Door met kleine opdrachtjes , in spelvorm, regelmatig aan executieve functies te werken, leren we de 

kinderen de aandacht er beter bij te houden. Of we leren ze niet meteen impulsief te reageren, maar eerst 

even na te denken. 

Dit zijn de executieve functies:  
 

 
 
 
Voorbeeld van een oefening bij de executieve functie ‘werkgeheugen’:  
 

    

 



 

 
 

 
 
 

Vragenlijst sociale veiligheid 
Elk jaar vullen de kinderen vanaf groep 6 een vragenlijst in rondom sociale veiligheid.  

Om het jaar zijn de ouders/verzorgers aan de beurt, zoals dit jaar. 

Van de 85 uitgenodigde ouders/verzorgers hebben 38 mensen de vragenlijst ingevuld, 

wat 45% is. Hartelijk dank voor het invullen! 

 

Hieronder vindt u de uitslagen van de afgenomen vragenlijsten, met ook de uitslagen van 

de jaren ervoor erbij om te vergelijken. 

 

Veiligheidspeiling leerlingen        

2020  voel me veilig 8,3    naar mijn zin op school 8,5     totaal 8,4 

2021  voel me veilig 7.9    naar mijn zin op school 7,5     totaal 7,7 

2022  voel me veilig 8,5    naar mijn zin op school 8,7     totaal 8,6  

 

 
 

Veiligheidpeiling ouders  

2020  kind voelt zich veilig 6,8   kind naar zin op school 7,0    totaal 6,9 

2022  kind voelt zich veilig 8,2   kind naar zin op school  8,2   totaal 8,2 

 

 



 

Opbrengsten extra rekenen 

De afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest met ons rekenonderwijs.  
In de groepen 3 t/m 8 hebben we in oktober bij iedereen een toets afgenomen om te 
bepalen welke “steentjes” van het “rekenmuurtje” er al goed in zitten en welke nog niet.  
 
Het muurtje is al het rekenen wat kinderen op de basisschool zouden moeten beheersen 
eind groep 8. 

 
 
Daarna zijn we in die groepen heel gericht aan de slag gegaan met de “steentjes” die nog 
niet beheerst werden. Dit 4x per week 20 minuten met het programma Rekensprint. 
 
Een aantal kinderen heeft hierbij de afgelopen weken begeleiding gehad bij het oefenen 
van een tutor (een leerling uit groep 8, een onderwijsassistent of een hulpouder). 
 
Eind februari hebben we de toets opnieuw afgenomen. Onderaan deze nieuwsbrief ziet 
u de resultaten. 
Wij zijn erg trots op de kinderen die zo hard gewerkt hebben en op de behaalde 
resultaten! En dankbaar voor de hulp. 
We hebben deze aanpak voortgezet en toetsen in juni opnieuw. 

 

 

 

 

Inschrijven peuterspeelzaal 
Vanuit de Kinderkoepel de open uitnodiging om kinderen vanaf 1,5 jaar al aan te melden 

voor de peuterspeelzaal. Zo kunnen ze een goede planning maken qua groepen.  

 

 

 

 

 

 

 



 Muziek 
Vanuit de extra overheidsgelden hebben we pas 2 tassen vol 

Boomwhackers aangeschaft.  

 

Een Boomwhacker is een modern slaginstrument. Het zijn 
kleurige holle plastic buizen die ten opzichte van elkaar 
harmonisch gestemd zijn. Je kunt dit instrument op verschillende 
manieren bespelen: 

• Door de ene boomwhacker tegen een andere 
boomwhacker te slaan, 

• Door hem tegen het lichaam of tegen een ander voorwerp te slaan. 
• Ook kan men hem met stokken bespelen, net als bij een xylofoon.  

 
De Boomwhacker ontstond vanuit junk bands die percussiemuziek (slagmuziek) maakten met 
afvalmateriaal. Zij speelden al op stukken plastic buis.  
Boomwhackers worden in toenemende mate gebruikt in het muziekonderwijs. Vaak gebruiken 
leraren hierbij een vereenvoudigde grafische notatie in plaats van het traditionele notenschrift.  

 
 

Een leuk voorbeeld van een muziekstuk vindt u hier: 

Pink Panther, Ghostbusters, and Wavin' Flag on Boomwhackers! - YouTube 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wijkagent  
Na de meivakantie zal de wijkagent zich in de bovenbouwgroepen voorstellen (in groep 

4/5, 6/7 en 8). Wij vinden het goed dat de kinderen kennis met hem gaan maken en hem 

van gezicht kennen. 

Daarbij zullen we het samen met hem in betreffende groepen hebben over de RVV 

vanuit Move a-Head. R van respect (en regels), V van veiligheid en V van vertrouwen. 

Hoe gaan we daar op school mee om en bijvoorbeeld in de pauzes? 

En hoe is dat na schooltijd? Voelen kinderen zich veilig, is er onderling vertrouwen? Is er 

respect en gelden er dan ook regels (en wie bepaalt die?) Wat doe je als het een keertje 

niet goed gaat en waar kun je dan terecht? 

 

We vinden het fijn dat de wijkagent hier tijd voor vrij wil maken. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbod Push 
De hele maand mei heeft Push een leuk aanbod in Zwartewaal! 

Op dinsdag is er steeds een spelaanbod rondom school. Dit is vanaf 14.00 uur en duurt 

tot ongeveer 16.00 uur. Kim van der Stel van Push zal dit organiseren. 

Verder kunnen de kinderen laser gamen in de Gaffelaar op 3 mei en  weer een cursus 

Tekenen en schilderen volgen (elke dinsdag van 14:30 - 15:30 uur) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cG0jprCQ6Ak


 
     

Aanbod in de bibliotheek  

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

 
 



Opbrengsten extra rekenen 

Hoe kunt u de resultaten lezen: 
- In groep 3 en 4 zijn er 3 onderdelen, in groep 6 t/m 8 zijn er 2 onderdelen. 
- Power gaat over een selectie van de belangrijkste onderdelen van de rekenontwikkeling 
- Speed gaat over tempo rekenen  
- Getalbegrip gaat over in hoeverre belangrijke onderdelen van getalbegrip worden beheerst 
- Bovenin ziet u steeds de groep staan 
- De bovenste rondjes zijn de toetsresultaten uit oktober, de onderste zijn uit februari 
- Let op de kleurtjes: bij speed is rood juist goed. 

 

                                    

                                                                  

                                                                     


