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Beste ouders en verzorgers  
Na een bijzonder geslaagde uitvoering van onze musical “Het wassende kruid” gaan wij weer verder 
met nieuwe IPC projecten, ontwikkeling van onze Kustschool, gaan onze groep 8 leerlingen zich 
voorbereiden op de IEP Eindtoets enzovoorts. U leest er weer over in deze nieuwsbrief. Wij wensen u 
veel leesplezier. 
 
Website 
Wisten jullie dat de nieuwsbrieven ook op de website worden geplaatst? Bezoekers van de website 
kunnen zo meelezen en ook de andere informatie over onze school bekijken. Het adres is: 
www.escalda-scholen/kustschool.  

Facebook      
Ja, ook wij gaan met onze tijd mee! Onze beide scholen hebben een eigen facebookpagina. Daarop 
zetten wij nieuwtjes, wetenswaardigheden, foto’s van evenementen enzovoorts. Zo kan ieder 
tussentijds op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op onze scholen. Vrienden worden kan niet, 
maar…..u kunt onze pagina wel “liken”! 
Extra: tot 1 augustus 2019 houdt iedere locatie nog haar eigen facebookpagina. Na die datum 
worden beide pagina’s samengevoegd en gaan hij verder als één Kustschoolpagina. Als het zover is 
zullen wij jullie daar in de nieuwsbrief over informeren. 
 
Musical “Het wassende kruid” 
Heel veel positieve reacties hebben wij gekregen over de uitvoering van onze musical. Wat zijn wij er 
trots op dat ook in de afgelopen periode, tijdens de voorbereiding en uitvoering ons uitgangspunt 
voor de Kustschool zo zichtbaar was…. de samenwerking in de driehoek leerlingen-ouders-
leerkrachten. Onze leerlingen van beide locaties die regelmatig samen oefenden en attributen 
maakten, ouders voor vervoer naar de locaties zorgden, de Activiteitencommissie die veel werk heeft 
verzet, ouders die extra meehielpen tijdens onder andere de opbouw van het podium en inrichting 
van de zaal op dinsdagavond, het team dat veel geïnvesteerd heeft en natuurlijk de tomeloze inzet 
en begeleiding van Tijl Damen. Een compliment kregen wij van de Sporthal organisatie voor de 
manier waarop wij de hal samen op donderdagavond weer hebben opgeruimd! 
Een speciaal woord van dank aan onze sponsoren die de verloting weer tot een groot succes hebben 
gemaakt. Heel, heel hartelijk bedankt ieder die heeft meegeholpen.  
 
IEP Eindtoets basisonderwijs voor groep 8  
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt bij onze groep 8 leerlingen weer de jaarlijkse eindtoets 
basisonderwijs afgenomen. De resultaten die onze kinderen behalen zijn mede bepalend, naast het 
advies van de eigen leerkracht(en), naar welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen van groep 
8 zullen uitstromen. Kanjers, zet hem op en geef het beste van jullie zelf. Wij als juffen en meesters 
hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat lukken.  

http://www.escalda-scholen/kustschool
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Kustschool Medezeggenschapsraad (MR) 
De oudergeleding van de locatie Europaschool is sinds kort compleet. Als derde lid van de MR heeft 
Jens Gruson, de papa van Eline uit groep 5, zich beschikbaar gesteld en daar zijn wij blij mee. De rol 
van onze MR vinden wij belangrijk in de ontwikkeling van onze Kustschool. Jens welkom. 
 
Kustschool Zomerschool 2018 
Op dit moment zijn er 29 aanmeldingen van kinderen die deelnemen aan onze 2e editie Zomerschool 
die wij houden van 16 tot en met 20 juli. Opvallend is dat de aanmeldingen allemaal in de leeftijd zijn 
voor een groep onderbouw (4 t/m 7 Jaar) en middenbouw (8 t/m 10 jaar). Wij hebben dan ook 
besloten met deze twee groepen verder te gaan. In beide groepen is het aantal kinderen gelijk 
verdeeld. 
De teamleden van de beide groepen werken het programma op basis van het thema “Avontuurlijke 
ontdekkingsreizigers, schilderijen en foto’s” in de komende periode verder uit en op 5 juni 
aanstaande is de voorlichtingsavond voor ouders over de inhoud en organisatie van deze week. Dat 
doen wij op de locatie Europaschool vanaf 19.00 uur. Binnenkort versturen wij aan alle ouders van de 
kinderen die deelnemen een e-mail waarin wij de deelname aan onze Zomerschool bevestigen. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Onder de enthousiaste en bezielende begeleiding van Jan Aarnoutse en Dimitri Valckx behaalde ons 
Kustschool meisjes/jongens elftal een mooie 2e plaats in een poule van zeven teams tijdens het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Oostburg! Gefeliciteerd! Jan en Dimitri… bedankt voor jullie 
begeleiding en inzet. 

Koningsspelen 2018 
Op vrijdagochtend 20 april mei organiseren de teams van beide locaties ’s middags, op de eigen 
locatie, activiteiten die in het teken staan van de Koningsspelen. De voorbereiding daarvoor is in volle 
gang. 
 
Vakanties/vrije dagen/activiteiten/ overige onderwerpen 

Vakantie schooljaar 2017-2018 

Meivakantie 23 april t/m 4 mei 

Hemelvaartsvakantie 10 t/m 11 mei 

2e Pinksterdag 21 mei 

Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 

 

Vakantie schooljaar 2018-2019 

Heftsvakantie  15 t/m 19 oktober 

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie  4 t/m 8 maart 

Goede Vrijdag 19 april 

Meivakantie  22 april t/m 3 mei 

Hemelvaartsvakantie 30 t/m 31 mei 

2e Pinksterdag 10 juni 

Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 

 

Vrije vrijdagmorgens groep 1-4 schooljaar 2017-2018 

  1 juni 

15 juni 

  6 juli 

 

Vrije vrijdagmiddag groep 5-8 schooljaar 2017-2018 

20 april 

  6 juli 

 
Activiteiten schooljaar 2017-2018 



Schoolreis groep 4-5-6 22 mei 

Schoolfotograaf komt op Het 

Tij en De Europaschool. Ook op 

KDV Het Springtij en PZ 

Pippeloentje. 

28 mei 

“Schoolkamp” groep 6 juni (precieze datum volgt nog) 

Voorlichtingsavond voor ouders 

van kinderen die deelnemen aan 

de Zomerschool; locatie 

Europaschool 

5 juni 

Schoolkamp groep 7-8 4 t/m 8 juni 

Schoolfeest Europaschool 4 juli 

Schoolfeest Het Tij 5 juli 

 

Overige onderwerpen schooljaar 2017-2018 

Algemene Ouderavond nr. 3 17 mei 

Ontwikkelingsgesprekken groep 

1-2 

In de week van 18 t/m 22 juni  

Rapporten mee naar huis In de week van 2 t/m 6 juli 

 

Toetsen  schooljaar 2017-2018 

IEP Eindtoets groep 8 17 t/m 18 april 

Cito-toetsen groep 2-8 Week 22 t/m 26 

 

 

Verjaardagen; alle kinderen… van harte gefeliciteerd    

Lieke Frijhoff  17 april 
Timo Bron  22 april 
Jada-Fé Roth  23 april 
Rune Marijnissen 23 april 
Juul Amys  23 april 
Thomas Luteijn 29 april 
Douwe de Witte   1 mei 
Lieke Mistiaen    10 mei 
Britt, Gwen en Maud 20 mei 
Valckx 
Jesse Buzeijn  27 mei 
Amy Boekhout 30 mei 
Thijm van den Hoek 30 mei 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
Het Kustschoolteam.  

Cito toetsperiode eind mei-juni 2018 (E-periode) 

GROEP 1 2 3 4 5 6 7 8 WEEK 

   X X X X X X 22 

   X X X X X X 23 

   X     X 24 

  X X X X X X  25 

 X        26 
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