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Beste ouders en verzorgers  
Na een welverdiende voorjaars-/carnavalsvakantie gaan wij weer een nieuw periode in. Op weg naar 
de paasdagen en natuurlijk de meivakantie. Een periode waarin de uitslagen van de Citotoetsen 
bekend worden en ook voor groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs op het programma staat. 
Wij bereiden ons al voor op de gezamenlijke musical van onze beide Kustschoollocaties in de sporthal 
van Cadzand. Het wordt een mooi spektakel onder algehele regie van Tijl Damen in samenwerking 
met de Activiteitencommissie en het team. Zet u 28 maart alvast maar in de agenda! Ook 14 
maart,want dan houden wij, in samenwerking met de Medezeggenschapsraad en de werkgroep 
Kustschool, onze 2e Algemene Ouderavond. Deze avond gaan wij samen met u weer een concrete 
stap vooruit zetten in de ontwikkeling van onze Kustschool. Wij hopen dat u allemaal komt! 
 
Website 
Wisten jullie dat de nieuwsbrieven dan 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 2018 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. 
 
Kustschool Zomerschool 2018 
Vorige week stuurden wij u de uitnodiging om uw kind(eren) in te schrijven voor onze 2e 
Zomerschool die wij houden van 16 tot en met 20 juli. Rond het thema “Avontuurlijke 
ontdekkingsreizigers, schilderijen en foto’s” gaan wij er weer een fijne week van maken! 
Denkt u nog aan de sluitingsdatum voor de inschrijving? Deze is 23 februari. Daarna kunnen ook 
kinderen van de andere Escaldascholen inschrijven. 
 
Juf Carla  
Recent werd bekend dat juf Carla er definitief voor heeft gekozen vervroegd met pensioen te gaan.  
Gelukkig is zij weer zo ver hersteld dat zij nu ook echt van kan genieten. 
Inmiddels hebben wij als school, kinderen en team, afscheid genomen van juf Carla. Juf Carla koos er 
zelf voor dat zo in klein verband te doen. 
Wij wensen Juf Carla en haar man Peter een heel fijne toekomst. 
 

http://www.escalda-scholen/kustschool
http://www.bing.com/images/search?q=facebook+logo&view=detailv2&&id=3B28A974FA7190E390CB4EEAAFFCA14E300F89B5&selectedIndex=8&ccid=mmCO2%2bAX&simid=607988369001416233&thid=OIP.M9a608edbe0175a2d7aebd2d7cd33ecfco0


Nieuwe leerlingen 
Lucas Tak kwam definitief in januari onze gelederen versterken in groep 1. Lucas is al helemaal 
gewend en wij wensen hem en jullie als ouders een heel fijne tijd toe op onze school in Cadzand. 
 
Algemene Ouderavond  
Eerder stond de Algemene Ouderavond (de 2e dit jaar) gepland op 1 februari. In overleg met de 
Medezeggenschapsraad is er voor gekozen deze te verzetten naar 14 maart aanstaande. U krijgt 
daarvoor nog een definitieve uitnodiging. De reden is dat wij verwachten u op dat tijdstip goed te 
kunnen informeren over: 

• De verbouwing van onze school in Cadzand. 

• Het Plan van Aanpak voor de invoering in de groepen 1, 2 en 3 van het Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs. 

• De uitslag van het DUO-onderzoek dat is gehouden in het najaar van 2017. 

• Overige ontwikkelingen binnen de werkgroep en MR Kustschool. 

Wij hopen dat u allemaal kunt komen. Op deze avond kunt u ook alle vragen stellen die u wilt. Ook 
de heer Raymond de Jong, directeur-bestuurder van onze Stichting Escaldascholen is aanwezig. 

Overtollig kindermeubilair in Het Tij 
In de zomer van 2017 heeft het team “de bezem” door de school gehaald. Daarbij bleek er ook nogal 
wat overtollig kindermeubilair te zijn dat niet meer gebruikt wordt. Tegen een kleine vergoeding kunt 
u dit kopen. De opbrengst zetten wij weer in voor de aanschaf van nieuwe materialen (onder andere 
nieuwe koptelefoons voor onze kinderen).  
 
Leden Activiteitencommissie (AC) en Medezeggenschapsraad (MR) 
Voor de Activiteitencommissie heeft de mama van Eline, onze nieuwe leerling in groep 5 van de 
Europaschool, zich aangemeld. Tot, top, top! Van harte welkom en de eerste vergadering met de AC 
heeft al plaatsgevonden. Wist u dat zij zich ook al inzet als leesmoeder? 
 
Oud Papier Europaschool en Het Tij  
Zoals u allemaal weet zamelen wij als scholen ons oud papier in. Dat wordt naar de verzamelpunten 
gebracht en levert ons een mooi bedrag op jaarbasis op waar de Activiteiten voor onze kinderen 
onder andere uit betaald kunnen worden. 
Op dit moment doet Kees dit. Echter dat kost nogal wat tijd (hij staat ook al twee keer per jaar op de 
verzamelplaats op zaterdagmorgen om oud papier van het dorp Zuidzande en omstreken in te 
zamelen). Wij zoeken voor beide locaties een ouder/opa die om de drie a vier weken het oud papier 
wil ophalen op onze scholen en naar de verzamelplaats wil brengen op zaterdag. Mochten zich geen 
ouders of opa’s aanmelden dan stoppen wij met het inzamelen van oud papier op beide locaties. 
 
Schoolreizen en schoolkamp  
Groep 7-8 gaat een hele week van 4 tot en met 8 juni op schoolkamp in Hattem. Voor de begeleiding 
is er een voorbereidingsweekend in maart. Dan wordt ook het thema bekend gemaakt. Op 11 april is 
er om 19.30 uur een voorlichtingsavond.  
Groep 4-5 en 6 gaan 22 mei op schoolreis. Met groep 6 gaan de juffen nog iets aparts doen in overleg 
met de kinderen. Een uitstapje en misschien een overnachting. Waarschijnlijk zal dat in juni 
plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. 
Groep 1-2 en 3 zijn al op schoolreis geweest in het begin van het schooljaar. Zij gingen naar Goes. 
 
Schoolfotograaf 
Op 28 mei komt de schoolfotograaf weer langs. De tijden wanneer hij op de beide locaties komt 
hoort u van ons als het zover is. 
 
Vakantie aanvragen  



Helaas hebben wij nog niet de gewenste flexibele onderwijs- en vakantietijden. Toch doen wij ons 
best om de “10 dagen regeling” zo goed mogelijk toe te passen. Zelfs in de periode van de 
Citotoetsen in januari en februari hebben wij nog ruimte ingebouwd om eventueel vakantie op te 
nemen (voor die ouders die in de gewone vakanties vanwege hun beroep niet op vakantie kunnen). 

Recent is de “10 dagen regeling” uitgebreid in het nieuws geweest. Zelfs is er sprake van het 
verscherpen van het toezicht en boete oplegging door de leerplichtambtenaar als de regeling niet 
goed wordt toegepast. Samen met u willen wij de regeling zo goed mogelijk blijven toepassen. In de 
volgende nieuwsbrief zullen wij nog eens de wet- en regelgeving voor het opnemen van extra 
vrijedagen toelichten. 

Schoolvoetbaltoernooi 

Als het weer meezit wordt het toernooi gehouden op woensdagmiddag 4april. De uitwijkdatum is 11 
april. 

Het team vraagt dit jaar of u als ouders de voorbereiding en begeleiding van de teams op zich wilt 
nemen. Als team zijn wij al zo vaak betrokken bij andere activiteiten, ook bij de ontwikkeling van 
onze school. U kunt zich opgeven bij juf Jozien, juf Nienke en meester Dennis. 

Vakanties/vrije dagen/activiteiten/ overige onderwerpen 
 

Vakantie 

Goede Vrijdag en Paasvakantie 30 maart t/m 4 april 

Meivakantie 23 april t/m 4 mei 

Hemelvaartsvakantie 10 t/m 11 mei 

2e Pinksterdag 21 mei 

Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 

 

Vrije vrijdagmorgens groep 1-4 

23 maart 

  1 juni 

15 juni 

  6 juli 

 

Vrije vrijdagmiddag groep 5-8  

20 april 

  6 juli 

 
Activiteiten  

Kustschool Musical (alle 
kinderen in Cz en Zz doen mee) 
in de Sportzaal van Cadzand 

28 maart  

Schoolvoetbaltoernooi 4 april (bij slecht weer 11 april) 

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) 

Schoolkamp groep 7-8 4 t/m 8 juni 

Schoolfeest Europaschool 4 juli 

Schoolfeest Het Tij 5 juli 

 

Overige onderwerpen 

Algemene Ouderavond nr. 2 14 maart 

Rapportgesprekken groep 3-8 In de week van 5 t/m 9 maart 

Rapporten mee naar huis 12 t/m 16 maart 



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  

Citotoetsen In januari/februari en eind mei/juni (zie het overzicht) 

IEP Eindtoets groep 8 17 t/m 18 april 

 

  



 

Cito toetsperiode januari-februari 2018 (M-periode) 

GROEP 1 2 3 4 5 6 7 8 WEEK 

   X X X X X X 3 

    X X X X X 4 

   X X X X X X 5 

  X       6 

  X       7 

  X X X X X X X 8 

Cito toetsperiode 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 

Verjaardagen; alle kinderen… van harte gefeliciteerd    

Nova de Lijs    9 februari 
Martijn Robijn  12 februari 
Sietse Helfferich 15 februari 
Jalisco Jäger  19 februari 
Sam Basting  25 februari 
Joep van de Sluis 28 februari 
Thies van de Rotte 29 februari 
Loes Vermeu  26 februari 
Bente Beaufort   5 maart 
Mex Verhage    7 maart 
Laura-Lien Luteijn 8 maart 
Jan Aarnoutse  14 maart 
Matthijs van Lier 14 maart 
Mathieu du Fossé 23 maart 
Jojo Groos  24 maart 
 
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
Het Kustschoolteam.  
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