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Beste ouders en verzorgers  
Wij zijn begonnen aan een nieuwe periode tot de kerstvakantie. Daarin staan weer verschillende 
activiteiten gepland. Jullie lezen erover in deze nieuwsbrief. In de bijlage bij deze nieuwsbrief hebben 
wij ook de notulen meegestuurd van de Algemene Ouderavond die wij hebben gehouden op 3 
oktober. Als jullie daarover iets willen weten neem dan contact op met Marianne Cijsouw of Kees. 
 
Website 
Op 6 november starten Marianne en Kees met het updaten van onze Kustschool website. Marianne 
zal de website vanaf dat moment beheren. 
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. 
 
Onafhankelijk onderzoek Kustschool 
Op de Algemene Ouderavond en in de vorige nieuwsbrief hebben wij gesproken over het onderzoek 
dat wordt uitgevoerd om te weten wat de ouders van de Kustschoolvisie vinden en of zij in de 
toekomst voor de Kustschool zullen kiezen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk 
bureau DUO-onderwijsonderzoek. 
De digitale enquête is dinsdag 31 oktober aan jullie verstuurd. Vrijdag jongstleden hadden al 50% van 
de ouders de enquête ingevuld! 
Jullie antwoorden worden met de grootste zorg anoniem door het bureau verwerkt 

Wij hopen dat jullie allen de enquête willen invullen.  
Ook de ouders van de 0-4 jarigen op de verschillende Kinderdagverblijven in onze regio wordt in de 
vorm van een telefonische enquête hun menig gevraagd. Ook daarmee is vorige week gestart.  
 
 
Juf Carla en Juf Patricia  
Juf Carla’s herstel gaat naar wens. Zij sport weer en ook wandelen in de vrije natuur doet haar veel 
goed. Ravi, de 3e zoon van juf Patricia “groeit als kool”. Ook juf Patricia geniet nog van haar 
zwangerschapsverlof.  

http://www.escalda-scholen/kustschool
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Oudervond voor ouders groep 8 voorlichting Zwin College 
Op 23 november geeft de heer Mario van den Bunder, coördinator onderbouw van het Zwin College, 
voor de ouders van onze groep 8 leerlingen een voorlichting over het onderwijs in de onderbouw van 
het Zwin College. De avond wordt gehouden in de Europaschool en start om 19.30 uur. Ook de 
ouders van groep 8 van de Meerstromenschool uit Groede zijn dan aanwezig. 
 
Nieuwe leerlingen 
In november verwelkomen wij weer drie nieuwe leerlingen op de Europaschool. Het zijn Jiyah 
Alexander uit Schoondijke, Jayden de Graaf uit Zuidzande en Youp Westphaal uit Sluis. Wij zijn blij en 
trots dat zij op onze school komen in groep 1. Jiyah, Jayden en Youp van harte welkom en natuurlijk 
ook de ouders! Wij wensen jullie een heel fijne schooltijd toe. 
 
Scheldestroom zwemkampioenschappen voor schoolteams 
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Zaterdag 14 oktober 2017 werden de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen gehouden in 

Zwembad 'De Eenhoorn' in Oostburg. Een wedstrijd georganiseerd door Zwemvereniging 

Scheldestroom voor alle basisscholen in de gemeente Sluis. Iedere school kan inschrijven met 1 of 

meerdere teams. Een officieel team bestaat uit 6 kinderen, waarvan 2 kinderen uit groep 3 & 4, 2 

kinderen uit groep 5 & 6 en 2 kinderen uit groep 7 & 8. Voorwaarde is dat maximaal 3 kinderen een 

startvergunning mogen hebben (wedstrijdzwemmers hebben een startvergunning).  

Dit jaar is gekozen om in te schrijven als “Kustschool”. Hierdoor hoopte ik natuurlijk om in te kunnen 

schrijven met sowieso 1 officieel team, want dat is voorgaande jaren niet gelukt. Toen de 

opgavestrookjes terug kwamen, was ik zeer verheugd te zien dat we 9 aanmeldingen hadden en nog 

leuker: er kon een officieel team worden ingeschreven! Voor de rekenwonders onder ons: er waren 

dus 3 zwemmers teveel, want een team bestaat uit 6! Omdat ik iedereen die zich heeft ingeschreven 

ook wil laten starten, heb ik nagevraagd of de kinderen die 'over' waren gemixt konden worden met 

een andere school die geen volledig team had. Ook dit is gelukt en alle 9 fanatiekelingen konden zo 

starten! 

Voordat het 14 oktober is, mag er altijd 1 avond door de kinderen worden meegetraind bij 

Zwemvereniging Scheldestroom. Daar wordt verteld wat ze allemaal moeten zwemmen, wordt 

geoefend op de zwemslagen en eventueel keerpunten en natuurlijk, op de estafettes. Op die 

oefenavond bleek al snel dat we met een zeer energiek en gevarieerd team te maken hadden dat 

duidelijk alles eruit wilde halen wat erin zat (met dank aan mama Inge die deze avond heeft 

begeleid). 

Dan was het zover: zaterdag 14 oktober! De dag dat het moest gebeuren! Wat op de oefenavond al 

bleek werd werkelijkheid: alle 9 kinderen gingen er vol voor! Stuk voor stuk hebben ze hun uiterste 

best gedaan onder luide aanmoediging van de kinderen die op dat moment niet moesten zwemmen. 

Ondanks het feit dat je alleen zwemt (uitgezonderd de estafette), bleek dat de Kustschool een hecht 

team was.  

Het laatste onderdeel, de ludieke estafette, is altijd een verrassing. Dit jaar hadden ze ervoor 

gekozen om de kinderen in een reddingsvest te laten zwemmen. Dit heeft hilarische taferelen 



opgebracht, kinderen die ineens met de armen niet meer in het water kwamen, kinderen die bijna 

verstopt zaten in het vest, op de meest originele manieren werd geprobeerd zo snel mogelijk de 

overkant te bereiken, om daar door 2 ouders/begeleiders snel uit het water te worden gehesen, snel 

dat reddingsvest uit te trekken en aan de volgende van je team te geven, zodat die kon overnemen! 

De truc bleek op de rug zwemmen, dat al snel werd opgepakt door de kinderen, waardoor we op een 

prachtige 2e plaats zijn geëindigd!!! Chapeau!! 

Owen en Jalisco zwommen in het combi-team met de Drieklank, dat net voor ons eindigde op de 

ludieke estafette. De winnaar, hun team dus, kreeg een grote taart!!! Dus Owen en Jalisco konden 

gezellig aanschuiven en smikkelen! 

Ik vond het een zeer geslaagde dag, die dankzij de geweldige hulp van mama Inge, juf Jozien en juf 

Ina vlekkeloos verlopen is. De Kustschool is in totaal op een 8e plaats geëindigd, een plaats waar we 

als kleine school heel erg trots op mogen zijn! Veel scholen hebben 3 teams met de luxe dat ze veel 

wedstrijdzwemmers hebben.  

Ik hoop natuurlijk dat het volgend jaar net zo'n groot succes wordt en dat er net zoveel, of beter nog, 

meer kinderen gaan opgeven, zodat we misschien wel met 2 teams kunnen starten, hoe mooi zou 

dat zijn!!!  

Sportieve groetjes, Caroline. 

 

(Ver)bouw Kustschool 

Inmiddels is er contact met de wethouder van onderwijs van de gemeente Sluis over het Programma 

van Eisen voor de (ver)bouw van onze Kustschool in Cadzand. Als er meer concreet nieuws te melden 

is zullen wij dat delen. Dat doen wij altijd volgens de weg MR/Werkgroep Kustschool en vervolgens 

ouders. 

 

Rapport- en ontwikkelingsgesprekken 
Voor de groepen 1-2 zijn er dit jaar twee ontwikkelingsgesprekken (zie de planning in deze 
nieuwsbrief). Als u tussentijds overleg wilt hebben met de leerkrachten dan kan dat altijd worden 
aangevraagd. 
Voor de groepen 3-8 zijn er twee rapportgesprekken dit schooljaar (zie de planning in deze 
nieuwsbrief). Als u ook aan het eind van het schooljaar een derde gesprek wilt kunt u dat altijd 
aanvragen bij de leerkracht. 
 
Vakanties/vrije dagen/activiteiten/ overige onderwerpen 
 

Vakantie 

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 

Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 

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 

24 november 

22 december 

23 maart 

  1 juni 

15 juni 

  6 juli 

 



Vrije vrijdagmiddag groep 5-8  

20 oktober 

22 december 

  9 februari 

20 april 

  6 juli 

 
Activiteiten  

Ouderavond ouders groep 8 
leerlingen; voorlichting Zwin 
College 

23 november 

Sinterklaasfeest  4 december Europaschool 
5 december Het Tij 

Feest van het Licht 21 december 

Schoolfeest Europaschool 4 juli 

Schoolfeest Het Tij 5 juli 

 

Overige onderwerpen 

Rapportgesprekken groep 3-8 In de week van 13 t/m 17 november 

Rapporten mee naar huis In de week van 20 t/m 24 november 

Studiedag team 24 januari; alle kinderen vrij 

Algemene Ouderavond nr. 2 1 februari 

Ontwikkelingsgesprekken groep 
1-2 

In de week van5 t/m 9 februari 

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    

Sekander de Kort  7   november 
Ruben Rijnberg  7   november 

http://www.bing.com/images/search?q=feestplaatjes&view=detailv2&qpvt=feestplaatjes&id=A0CDAF3EE95D98A260672B720B9904CDA4938402&selectedIndex=24&ccid=b1r9SNx7&simid=608024086037663138&thid=OIP.b1r9SNx73qjr-7q3CJ8GGQD6Cz


Annique Basting  9   november 
Rosalinde Damen  14 november 
Gabriëlla Kielman  16 november 
Nellie Groos   21 november 
Evy Martlé   26 november 
Siebe Vercouteren  4   december 
Fien Basting   12 december 
Finn Marijnissen 
Rosalie Grothmans  20 december 
Tifara Bron   29 december 
Margaux Guilliet  31 december 

 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
Het Kustschoolteam.  


