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Buitenspelen
De stoep is van iedereen
en dus ook van niemand
net als de bosjes
de bomen en het zand
allemaal van mij
allemaal van jou
zonder jas
zonder plan
zonder moeders die roepen van
een beetje rustig nou
we struinen verhalen af en
verzinnen nieuwe regels
die we bedreven begraven
op de geheime plek
onder de tegels
‘t Honk is een Gezonde School.
Buitenspelen vinden wij dan ook waardevol. Hoe mooi ook is onze
buitenomgeving. Misschien nog wat kaal, omdat de bomen nog moeten groeien.
Maar als je kinderen in de pauze verstoppertje ziet doen in de oude boomgaard
achter de school, dan is dat toch prachtig en echt genieten voor de kinderen. Ook
onze kleinsten spelen buiten. Het veldje met de waterpomp bij het onderbouwplein
gaat komende zomer op de schop en wordt opnieuw gedraineerd, zodat ook dat
een nog meer uitdagende omgeving wordt. Nog één week te gaan, dan start de
zomervakantie. We hopen dat u gaat genieten van de rust, de tijd en hopelijk heel
veel mooi weer om buiten te zijn.

Margreet Wabeke
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Audit
We zijn heel trots op het resultaat van de audit, die op 7 juni werd afgenomen,
zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen. Aan het eind van de dag
kregen we te horen dat we naar normen van de inspectie voldoen aan de
waardering “goede school”. Op alle 4 de onderdelen, te weten onderwijsproces,
kwaliteit, opbrengsten en schoolklimaat scoren we “goed”. We halen er zeker ook
weer verbeterpunten uit, die we in overleg met team, klankbordgroep en MR gaan
bespreken.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal ik een samenvatting van de
rapportage met u delen. De mooiste conclusies waren er 2: “‘t Honk is een
gemeenschap waar kinderen, team en ouders zich veilig voelen”, en “Eén voor
allen, allen voor één”. Dat laatste geeft de betrokkenheid van het team aan op
ons onderwijs, en waar we met elkaar naar toe willen. Mooie uitspraken, zeker
omdat ‘t Honk toch inmiddels de grootste school van Alberoscholen is en dus laat
zien dat relaties en gezamenlijke visie ook op een grote school mogelijk zijn.

Ouderhulp
We kijken terug op een schooljaar, waarin u als ouders weer heel betrokken was.
Uw hulp was weer onmisbaar. Als blijk van waardering kunt u een “dank-je-wel
boeketje” namens de school ophalen bij Rozenkwekerij Otte, aan de
Dijkwelseweg. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief treft u de bon aan.

Staking
Woensdag 12 september is regio Zeeland aan de beurt om door te gaan met de
estafette-staking. Het team van ‘t Honk is tevreden over de middelen voor
werkdrukverlaging. Wat bij de leerkrachten echt verkeerd is gevallen, is de
loonsverhoging van docenten in het Voortgezet Onderwijs van 4,5 %. Voor
basisschoolleerkrachten is dat slechts 2,5 %. De kloof tussen VO en PO wordt dus
alleen maar groter, en dat betekent dat het lerarentekort alleen nog maar zal
toenemen doordat het VO aantrekkelijker is qua inkomen. Daarom gaat de school
dicht op woensdag 12 september. We hebben, ondanks een laag
ziekteverzuimpercentage, 6 keer geen invaller gehad. De leerkrachten en
onderwijsassistenten hebben met veel kunst- en vliegwerk de groepen gedraaid,
om te voorkomen dat klassen naar huis moesten worden gestuurd. We zien dit als
een heel groot probleem, en daarom blijven we doorgaan met signalen afgeven.
We hopen op uw begrip! Als we niets doen verandert er ook niets.
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Het nieuwe schooljaar
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolgids en in de eerste
nieuwsbrief staan voor het gehele schooljaar de studiedagen vermeld. De
schoolvakanties staan op de website van de school: www.hethonk.nl .
Op woensdag 4 juli maken alle kinderen kennis met hun nieuwe juf/meester in de
groepsruimte waar ze maandag 20 augustus ook zullen starten.
We mogen na de vakantie ook weer veel nieuwe leerlingen verwelkomen. Naast
nieuwe 4-jarigen, stromen er in de groepen 2, 5 en 7 nog 6 andere leerlingen in.
We zullen ze in de eerste nieuwsbrief noemen, en hopen dat ze zich snel thuis
voelen op ‘t Honk.
Helaas hebben we voor de vierde kleutergroep nog géén oplossing. De opties die
de gemeente ons biedt, vinden wij niet werkbaar. Het zou o.a. gaan om het
verplaatsen van een aantal groepen naar andere locaties in Kapelle.
5 juli heeft het schoolbestuur vervolgoverleg. We hopen er met constructief overleg
uit te kunnen komen. Het belang van goed onderwijs aan alle leerlingen van ‘t
Honk staat bij ons in ieder geval bovenaan!

Afscheid van Rieneke Riemeijer
Zoals vermeld in het overzicht met de groepsindeling, in de mail die u begin juni
heeft ontvangen, nemen we afscheid van diverse personeelsleden.
Toch wil ik Rieneke Riemeijer apart benoemen.
Zij is in 1992 gestart als vakleerkracht handvaardigheid en textiele werkvormen op
‘t Honk, is daarna groepsleerkracht en bouwcoördinator geworden, en na een
studie Master-Special Educational Needs intern begeleider geworden. Ook al had
ze geen eigen klas meer, ze was altijd betrokken bij trajecten wanneer het met
leerlingen minder goed ging op school. Haar zorg en aandacht voor ieder kind en
het uitgaan van dat wat het kind kan en niet wat het niet kan waren belangrijke
visiepunten van juf Rieneke. Ook heeft ze altijd gestreden voor het belang van
kunst- en cultuureducatie.
Juf Rieneke zetten we, op haar verzoek, als team in het zonnetje op woensdag
4 juli. We zijn haar heel dankbaar voor alles wat zij voor de school heeft betekend.
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Gezonde school
Het vignet “Gezonde School” hebben we voor onze aandacht voor
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het loopt dit jaar af, en we
hebben het opnieuw aangevraagd.
Ook gaan we aan de slag met “Werken aan milieu en natuur”. Met de inzet van
natuurouders, het meewerken aan projecten van Nederland Schoon en ons
moestuinproject denken we hiervoor beloond te worden met een vignet.
We houden u op de hoogte.

Moestuinieren in groep 6
Wij zijn bezig met een project over moestuinen.
We hebben dit project gekregen omdat het de natuurknappe weken zijn. Iedere
week mogen vier kinderen van de Moolhoek en 4 van ‘t Honk uit groep 6 in de in
de gezamenlijke moestuin werken van school. Deze is te vinden op het
achterbalkon. Iedere vrijdag tot de zomervakantie gaan we er mee aan de slag.
Er zijn zes bakken van de Moolhoek en van ’t Honk. In elke bak groeit wat anders.
We planten dingen zoals: aardbeien, tomaten, pluksla, radijs, veldsla, andijvie,
spinazie en basilicum. Dit doen we met behulp van Jelle, de schrijver van een
boek. We hebben een boek, bakken en potgrond gekregen om mee aan de slag te
gaan!
Het boek van Jelle gaat over hoe je gemakkelijk een moestuin kunt maken. Wat
moet je doen: zaaien, water geven en mesten. Het is wel belangrijk dat je er goed
voor zorgt. Geef dus goed water. Als je ze genoeg water geeft, kunnen de plantjes
al groeien in 3 weken. Als je ze niet genoeg water geeft en er niet goed voor zorgt,
dan gaan ze dood. Kijk maar, zo zagen onze tomatenplanten eruit na 3 dagen met
veel zon en harde wind en geen water. Maar kan er ook mooi fruit of groente stuk
uitkomen, net als deze radijs. Daar hebben we allemaal een stukje van geproefd.
We hebben ook al aardbeien en rucola gegeten.
Zo leren we om op een goede manier met de natuur om te gaan.
Geschreven door: Janne, Lois, Thijs en Manouk
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Wat valt er veel onder Natuurknap
Groep 6A genoot onder leiding van Linda, de moeder van Keano, van een
gezellige bloemschikles. Zij vertelde ons over de bloemen, het steekschuim en de
manier waarop je bloemen moet verzorgen om zo lang mogelijk plezier van een
bloemstukje te hebben.

Verjaardagen!
In de periode tot aan de volgende nieuwsbrief zijn jarig:

•
•
•
•

Carolien van den Hamer-Pekaar (1 juli)
Mariëtte ter Horst-Lokerse (11 juli)
Cobi van de Vrie (11 juli)
Petra Kuipers (20 augustus)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
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Wie kweekt de hoogste zonnebloem?
Jullie hebben allemaal een aantal zonnebloemzaden mee naar huis gekregen.
We denken, dat die zaadjes al uitgegroeid zijn tot kleine plantjes. Nu het bijna
vakantie is, willen we jullie nog een tip geven:
•
•

Staat je plantje nog in een klein potje? Plant hem dan over in een grote pot
of in de volle grond.
Gaan jullie een paar weken op vakantie? Misschien kun je dan iemand
vragen om in die periode goed op je zonnebloem te passen: water geven
als het erg droog is, of er een stevige stok bij zetten, zodat de plant niet
kan omvallen.

BELANGRIJK!!! In de laatste week van de vakantie moet je de zonnebloem
meten (ook al heb je het gevoel dat-ie best nog hoger kan worden, toch al
meten). Maak dan ook een foto van je zonnebloem en stuur die foto samen met
de afmetingen naar je nieuwe juf of meester. Die zal de foto’s uitprinten en
ophangen in jullie nieuwe lokaal, zodat jullie op de eerste schooldag van het
nieuwe jaar de foto’s van alle zonnebloemen van je klasgenoten kunnen bekijken.
Doe je best……! De juffen en meesters zijn benieuwd wat er binnen komt.
(enne….was je vergeten je zaden te planten….. nu direct doen, het kan nog net).

Nieuwe leerlingen
groep 1/2 M/E: Bruce en Lois Koper. Zij zijn
verhuisd vanuit Burgh-Haamstede.
Wij wensen jullie een fijne tijd in Kapelle en op
school.

Aanleveren kopij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 augustus a.s.
Kopij aanleveren voor maandag 27 augustus voor 12.00 uur. U kunt de kopij
per mail aanleveren bij voorkeur in een WORDbestand als bijlage bij de mail.
Mailadres: nieuwsbriefhonk@alberoscholen.nl
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Wereldgodsdiensten
Een keer per jaar werken we op het Honk over wereldgodsdiensten. In groep 4 hebben wij het
gehad over het Boeddhisme. In het Boeddhisme zijn er regels. In onze bijbel hebben we ook
regels (de 10 geboden). We hebben ontdekt dat er best een aantal regels zijn die hetzelfde
zijn.
Regels Boeddhisme

1. Juiste manier van zien
Weten, wat goed en slecht is en de
gevolgen snappen van wat we doen.
2. Juiste motief
Wat we doen, doen we met de juiste
instelling en niet alleen maar om iets
terug te krijgen of aandacht te
krijgen.
3. Juiste manier van praten
Met woorden anderen geen pijn
doen.
4. Juiste manier van doen
Wanneer je iets doet, denk dan aan
alle anderen en niet alleen aan
jezelf.
5. Juiste manier van leven
Geen drugs nemen of verkopen,
geen dieren doden, niet stelen.
6. Juiste inspanning
Je inspannen, een goed leven te
leiden en niet alleen maar inspannen
om te krijgen.
7. Juiste oplettendheid
Let op, dat we in gedachten en
daden samen in harmonie op deze
wereld leven.
8. Juiste concentratie
Mediteren en goede dingen doen,
zodat we verlichting kunnen vinden.

Regels ons geloof

1. Luister naar mij en eer mijn naam
2. Kniel niet voor een andere god en
maak geen beelden
3. Vloek niet en gebruik mijn naam niet
verkeerd
4. Maak van de zondag een rustdag
5. Wees goed voor je vader en moeder
en doe wat ze zeggen
6. Je mag geen andere mensen doden
7. Zorg goed voor de man of vrouw
waarmee je getrouwd bent
8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet liegen
10. Wees niet jaloers op anderen
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We hebben ook gekeken naar een filmpje over monniken en zagen hoe het
dagelijks leven van een monnik eruit ziet.

Jongens die leven als monnik.
Wil je meer weten over Boeddhisme, kijk dan op de website:
www.boeddhakids.nl

Juf Wanda en juf Annemiek

Bon voor het ophalen van uw Dank-je-wel-boeketje
Naam kind :

Groep :
Hartelijk dank voor uw hulp afgelopen schooljaar!!
(af te halen bij Rozenkwekerij Otte van 6 juli tot 17 augustus 2018).

