
 

Nieuwsbrief september 



Algemeen nieuws 

 

Goed gestart!  

Wat was het fijn om alle kinderen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar te verwelkomen 

tijdens het festival op het grote plein. We zijn blij om jullie weer te zien en we gaan er samen een 
heel mooi schooljaar van maken!  

  

Inloop  

De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen altijd vanaf 08:20 uur zelfstandig de school in lopen, ook als er 

geen leerkracht buiten staat. Zodra de kinderen op school zijn, verwachten wij dat ze naar binnen 

komen. Spelen op het plein, doen we samen in de pauzes.   

  

Broertjes/ zusjes  

We merken dat er veel belangstelling is voor Kiezelrijk. Om genoeg plaats te houden voor de 

broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen willen wij u vragen aan Anne door te geven: de naam 

en geboortedatum van uw jongere kinderen. Indien u al een inschrijfformulier heeft ingevuld voor 

deze kinderen, dan hoeft dit niet meer. Dit kunt u via social schools naar Anne toesturen.   

  

Atelier  



Juf Angela heeft lichamelijke klachten aan haar hand. Hiervoor staat reeds een operatie gepland eind 

oktober. Het atelier voor de groepen 1 t/m 4 wordt daarom tijdelijk overgenomen door juf Edith 

Kools. Juf Angela verzorgt tot de herfstvakantie de ateliers voor groep 5 t/m 8 en de verrijking.  Na 

de herfstvakantie zal aan de hand van het herstel de vervanging geregeld worden. Wij wensen 
Angela veel sterkte toe en zullen u op de hoogte houden.  

  

Gym  

Meneer Joshua is geopereerd aan zijn knie. Hierdoor kan hij tijdelijk geen gymlessen geven. Meneer 

Sietse neemt de gymlessen in de oneven weken over. In de even weken geven de eigen 
groepsleerkrachten de gymlessen. Wij wensen meneer Joshua een goed herstel toe.    

  

Invalide parkeerplaats  

Bij de ingang van de peuters en de kleuters is een invalide parkeerplaats gemaakt voor een ouder 

van onze opvang en straks school. Het kan zijn dat deze ouder soms wat hulp nodig heeft bij het 

openen van het hek of het tillen van de spullen. Het zou fijn zijn als we deze ouder dan samen even 

kunnen helpen. Alvast bedankt.   

  

Pad naar Keigebouw  

Op dit moment ligt er een tijdelijk pad naar het Keigebouw. In de herfstvakantie wordt dit tijdelijke 

pad vervangen voor een wandelpad en een fietspad. Deze nieuwe paden zullen tot de woonwijk 

gaan lopen. De voorbereidende werkzaamheden vinden waarschijnlijk vanaf de donderdag voor de 

herfstvakantie plaats. Het kan zijn dat we dan even om moeten lopen van en naar het Keigebouw. 
We zullen dit in de gaten houden.   



 

Gouden weken  

Groep 1-2   

In de klas hebben we een aantal gouden ballonnen hangen. Als we deze laten klappen, komt er een 

briefje uit. Op dit briefje staat een opdracht die we met heel de klas moeten uitvoeren. We leren 

tijdens deze opdrachten de namen van klasgenootjes, samen te werken maar hebben vooral veel 
plezier met elkaar.   

Daarnaast kiezen we iedere dag een leerling uit die ‘de ster van de dag’ is. Als je dat bent, geven de 

andere kinderen in de klas je complimentjes. Want complimenten geven doen wij graag, maar 
krijgen vinden wij ook erg leuk.  



 

Groep 3  

Een van onze activiteiten tijdens de Gouden Weken was het bedenken van onze klassenregels. Deze 

klassenregels zorgen voor een fijne en veilige speel-leeromgeving. Het is belangrijk om de kinderen 

hier eigenaar van te laten zijn. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en de kinde ren hebben meer de 
focus op het behalen van het doel.   

 

Groep 4  

Een van onze activiteiten tijdens de gouden weken was het bespreken van de schoolregels en het 

bedenken van de klassenregels. De kinderen kennen deze regels al goed en kunnen ook heel goed 

aangeven waarom er schoolregels en klassenregels zijn. Hieronder een goed voorbeeld van hoe we 
elkaar helpen en complimenten geven.   



 

Natuurlijk hebben we ook leuke activiteiten gedaan waarbij we elkaar beter hebben leren kennen. 

We lopen rond in de klas. Op het teken van de juf stoppen we bij degene die we tegenkomen, geven 

een hand, high five of een box en vertellen iets over onszelf. Hoe oud zijn we, hebben we broertjes 

of zusjes, hebben we huisdieren, wat is onze lievelingskleur, ons lekkerste eten etc. Daarna vertellen 
we aan elkaar wat we geleerd hebben over de ander.   

 

Groep 5  

Een van onze activiteiten tijdens de gouden weken was de wind waait voor. Hierbij is het de 

bedoeling dat je je klasgenoten beter leert kennen. Degene die in het midden stond stelde steeds 

een vraag. Bijvoorbeeld de wind waait voor iedereen die op voetbal zit. De kinderen die op voetbal 

zitten wisselden dan van plek. Degene in het midden probeerde dan snel op een lege stoel te gaan 

zitten. Zo stond er iedere keer een andere klasgenoot in het midden en werden er steeds nieuwe 

vragen gesteld.   

 

Groep 6, 7 en 8 

Sinds dit schooljaar zitten wij in het Keigebouw. Ook hier hebben we veel activiteiten gedaan 

rondom de gouden weken. Zo hebben we kennismakingsspellen, samenwerkingsopdrachten, 

opdrachten om elkaar beter te leren kennen en hebben we klassenafspraken gemaakt. Omdat wij 

samen gebruik maken van het leerplein zijn hier ook afspraken over gemaakt. Daarnaast hebben we 

er een gezellige en leerzame plek van gemaakt zodat iedereen zich hier prettig voelt. We voelen ons 

al helemaal thuis!  



 

 

 

Stagiaires   

Ook dit schooljaar zijn we weer blij dat we zo veel stagiaires mogen verwelkomen. We hebben 

studenten van de Pabo van Hogeschool Zeeland en Inholland, studenten Kindprofessional van Scalda 

en een student onderwijsassistent van Curio.  De meeste studenten zijn begin van het schooljaar 
gestart. Er zijn twee studenten die volgende week starten.   

Hieronder kort een aantal redenen waarom wij zo blij zijn met studenten.   

Studenten brengen een frisse blik en nieuwe kennis mee de school in.   



Voor studenten is de stageperiode dé gelegenheid om zich te kunnen bewijzen op een basisschool. 

Dat zorgt voor motivatie, betrokkenheid en energie. Met het oog op carrièremogelijkheden en 

toekomstige referenties zal een student een positieve indruk willen achterlaten.   

Daarnaast door het uit handen geven van bepaalde werkzaamheden kan de stagiair zich ontwikkelen 
tot volwaardig leerkracht én heeft de leerkracht meer tijd om andere taken op zich te nemen.   

Dus al met al een win-win situatie!  

  

Graag willen de studenten zich aan u voorstellen.  

Groep 1-2A  

Hoi allemaal,  

Ik ben Floor Hendriks en ik ben 16 jaar oud. Dit jaar mag ik gezellig stage komen lopen in groep 1/2A! 
Ik zit op het Scalda in het tweede jaar en doe de opleiding onderwijs-assistent.  

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vriendinnen en familie. En in het weekend werk in 

een kledingwinkel. Ik heb er super veel zin in!  

 

Groep 1-2B  

Hallo allemaal,   

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen.   



Ik ben Veerle Leijnse, woon in Halsteren samen met mijn ouders, broertje en onze hond en ben 

achttien jaar oud. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, reizen en ski ën. Ik heb vorig jaar mijn 

havodiploma gehaald op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom en zit nu in het eerste jaar van de 

Pabo op de hogeschool Zeeland in Vlissingen. Het komende half jaar loop ik stage in groep 1/2B. Ik 

ben er de maandagochtend en dinsdag. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om jullie te 

ontmoeten!  

 

Groep 3  

Hallo, ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Lieke Stalpers en ik ben 17 jaar oud. Ik ben een 

eerstejaars student op de PABO op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Ik loop voor een half jaar 

stage in groep 3. Ik ben er op maandagochtend en dinsdag. Wat ik leuk vind om te doen is tekenen 

en lezen. Verder woon ik samen met mijn ouders en broer in Halsteren.   

 

Ik ben Britt, 20 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent in Roosendaal. Ik loop stage in groep 

3 op de donderdag en de vrijdag. Wellicht kennen sommigen mij van de Meermin en Diomedon 



want daar geef ik verschillende lessen. In het weekend werk ik bij de Keuning. Voor deze opleiding 

heb ik het CIOS afgerond. Met kinderen werken vond ik erg leuk, dus vandaar de keuze voor deze 

opleiding. Ik heb er zin in!  

 

Groep 4 

 

Groep 5  

Mijn naam is Imke Suijkerbuijk, ik ben 23 jaar en ik loop op maandag stage in groep 5 bij juf Diana. Ik 

studeer aan hogeschool InHolland te Rotterdam waar ik de flexibele pabo volg. Ik zit nu in mijn 3e en 

tevens ook laatste jaar. Ik woon met mijn ouders op de Heense Molen maar ik ben geboren in 

Bergen op Zoom. Ik houd erg van de natuur en muziek en in mijn vrije tijd rijd ik graag motor.   



 

 Groep 6 

Hallo allemaal! 

 

Mijn naam is Roel van Tiggelen en ik werk sinds de start van het schooljaar met veel plezier in groep 

6 van Het Kiezelrijk. Hierbij loop ik van dinsdag tot en met vrijdag stage bij juf Paulien. Ik studeer het 

verkorte pabo-traject aan de Hogeschool Zeeland en hoop dit voorjaar mijn diploma hiervoor te 
ontvangen.  

In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig en/of doe ik leuke dingen met mijn vriendin of vrienden 
in of rondom mijn woonplaats Roosendaal.  

  

Tot snel aan de schoolpoort! 

Roel van Tiggelen 



 



Nieuws van Mammaloe 

 

Kinderopvang 

• Onze nieuwe babygroep zit volop in een verbouwing. Het verloopt allemaal volgens plan en 

we kunnen niet wachten om 1-11-2022 de deuren te openen. Alle nieuwe meubels zijn 

besteld, slaapkamer gerealiseerd en binnenkort start ook tuinbedrijf van Rijswijk met de 
aanleg van een hele nieuwe speeltuin voor onze jongste kinderen.  

• De juffen hebben zelf een heel thema gemaakt rondom de Kinderboekenweek. Alles staat 

centraal over dieren in de natuur. Welke dieren zien we in de natuur? Hoe leven ze in de 

natuur? Wat eten deze dieren? In dit thema staan allerlei soorten dieren centraal. Zo gaan 

we een activiteit doen met modderwormen. We gaan pootafdrukken stempelen. Wat voor 

afdruk maakt bijvoorbeeld een eekhoorn of een giraffe. Zwemt een beer of waar leeft hij 

dan? We zullen veel vragen beantwoorden over dieren in verschillende soorten natuur. Ook 
start de 3e week van het thema kinderboeken week. 



 

• Sinds 1-8-2022 werkt Hasse de Jong op onze locatie bij Mamaloe. Zij zal op alle groepen 

inzetbaar zijn. Hasse heeft afgelopen jaren binnen Mamaloe/ABBO stage gelopen en heeft 

haar diploma behaald. Wij zijn erg blij dat ze ons team komt versterken. 

Buitenschoolse opvang 

• Bijna is het al weer herfstvakantie en zoals de meeste wel weten hebben wij dan thema: Wat 

maak je me nu? Ben jij een echte chef-kok? Dan kun je tijdens dit programma je helemaal 

uitleven! We maken de lekkerste gerechten voor de natuur en voor ons zelf. Van spelletjes 

tot koken, wij gaan het deze week allemaal doen. 



 



Mededelingen en agenda 

 

Activiteiten in oktober 

3 oktober: inloopspreekuur CJG 

5 oktober: start kinderboekenweek 

7 oktober: Imker op bezoek voor dierendag 

10 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij 

24 t/m 28 oktober: herfstvakantie 



 


