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Beste ouders en verzorgers  
Nu de herfst zich in volle hevigheid heeft aangekondigd weten wij dat de eerste schoolperiode van 
het schooljaar 2017-2018 er bijna opzit.  Dat betekent ruim 1/5 deel van het jaar! 
Dan, na de herfstvakantie, breekt weer de periode tot de kerstvakantie aan met haar eigen 
activiteiten en sfeer. Zie de activiteitenkalender in deze nieuwsbrief voor meer informatie.  
Wist u dat wij deze nieuwsbrief altijd samenstellen met Marianne Cijsouw? Zij is lid van de 
Kustschool werkgroep en ook van de subgroep communicatie. Hoe fijn is het om de communicatie 
samen met Marianne te doen.  
 
Onze Bente uit groep vier van de locatie Het Tij 
Bente hoeft gelukkig, zo het er nu naar uitziet, niet meer opgenomen te worden in het ziekenhuis. De 
tweede operatie is geslaagd. Nu volgt zij nog wel een revalidatieprogramma in het AZ te Gent. Daar is 
zij enige dagen per week en de andere dagen komt zij weer vrolijk naar school.  
Volgende week komt een psychologe van de kinderrevalidatie naar OBS Het Tij om samen met alle 
betrokkenen het begeleidingsprogramma op school en binnen de kinderrevalidatie goed op elkaar af 
te stemmen. Wij zijn heel blij met deze goede en professionele aanpak.  
Na het gesprek geven Bente en de psychologe een PowerPointpresentatie voor de kinderen in de 
groep van Bente. Daarin vertellen zij samen wat Bente in Gent doet binnen de kinderrevalidatie. 
Goed hè? 
 
Informatiebord  
Deze nieuwsbrief komt ook te hangen op het informatiebord in de hal. Daar vinden jullie ook 
algemene informatie van bijvoorbeeld de GGD, leuke activiteiten, aanwezigheid van Francoise en 
Kees enzovoorts. 
 
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. Dit is het nieuwe websiteadres van onze stichting Escaldascholen.  

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”! 
  

http://www.escalda-scholen/kustschool
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Werkgroep Kustschool  
Volgende week verschijnt weer de nieuwsbrief van de werkgroep Kustschool. Daarin schrijven wij 
uitgebreid over onze Zomerschool die heel goed is verlopen. De reacties van kinderen en ouders zijn 
unaniem positief! 
 
Algemene Ouderavond van 3 oktober 
Op de Algemene Ouderavond hebben wij uitgebreid gesproken over drie onderwerpen: 

1. Ontwikkelingen binnen de Activiteitencommissie 
2. Ontwikkelingen binnen de Medezeggenschapsraad 
3. Ontwikkelingen binnen de Kustschool 

Wij zijn blij met de interesse van de ouders die bij de avond aanwezig konden zijn. De opkomst was 
goed en ook bij het bespreken van de verschillende onderwerpen bleek de betrokkenheid van u als 
ouders. Daar zijn wij blij mee.  
Binnenkort zijn de notulen klaar. Deze sturen wij door naar alle ouders. Als u naar aanleiding van 
deze notulen nog iets met ons wilt bespreken dan staan wij daar altijd voor open. 
 
Oud papier inzamelen en container laden Europaschool 
Op onze oproep om u op te geven voor het inzamelen van het oud papier hebben wij geen reacties 
ontvangen. Dat vinden wij jammer.  
Op onze oproep tijdens de Algemene Ouderavond om te willen helpen bij het laden van de oud 
papier container (+/- 3 keer per jaar) hebben zich na de Ouderavond verschillende vaders gemeld. 
Ook al kunt u maar 1 keer laden dan zijn wij al blij. Zo kunnen wij een laadpoule maken en draagt 
ieder zijn steentje bij aan onze Kustschool. Papa’s die zich hebben aangemeld; dank jullie wel, grote 
klasse! 
 
Activiteitencommissie Kustschool 
Op de Algemene  Ouderavond werd ook een oproep gedaan aan ouders om zich op te geven als lid 
van de Activiteitencommissie. Vooral ouders uit Zuidzande en Nieuwvliet. Dit omdat Wendy Gardeijn 
nu de enige ouder is van de locatie Europaschool die lid is van de Activiteitencommissie.  
Het zou fijn zijn als zich ouders beschikbaar wilt stellen. Ook al was dat alleen om mee te helpen bij 
(een) activiteit(en). U kunt zich opgeven bij Kees, Caroline of Wendy. Doen!!! 
 
De Kustschool Medezeggenschapsraad (MR) 
Tijdens de Algemene Ouderavond heeft de Medezeggenschapsraad uitgebreid verslag gedaan over 
de toekomst van de Kustschool en de (ver)bouw van de nieuwe Kustschool. In de notulen van de 
vergadering die binnenkort verschijnen kunt u daar meer over lezen. 
 
Onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek Kustschool 
Per 1 augustus 2018 fuseren onze beide locaties tot één Kustschool. De locatie van de nieuwe 
Kustschool zal die in Cadzand zijn. 
Om zeker te weten of voldoende ouders/leerlingen in de toekomst naar onze Kustschool komen 
wordt in de vier kernen Retranchement, Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet (inclusief het 
buitengebied) een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek zullen mede van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de Kustschool.  
Het onderzoek zal starten na de herfstvakantie en gebeurt in twee leeftijdscategorieen: 

• Ouders van onze 4-12 jarigen die al op onze Kustschool staan ingeschreven (middels een 
online enquête) 

• Ouders van 0-4 jarigen die op de Kinderopvang of Peuterspeelzaal zitten (middels een 
telefonisch interview) 

Uw antwoorden worden met de grootste zorg anoniem door het bureau verwerkt. De resultaten van 
het onderzoek kunnen in de tweede helft van november bekend zijn.  



Wij hopen dat u allen de enquête wilt invullen.  
 
Luizencontrole  
De luizencontrole wordt altijd uitgevoerd in de week na een vakantie. Voor de locatie Het Tij hebben 
wij nu ook twee moeders die de controle uitvoeren: Marianne Martlé-Cijsouw en Alexandra 
Marijnissen-Zijlstra. Top! 
 
Juf Carla en Juf Patricia  
Juf Carla is gelukkig weer aan de beterende hand. Daar zijn wij natuurlijk blij om. Juf Patricia is de 
gelukkige moeder geworden van een derde zoon Ravi. Na de kerstvakantie komt Juf Patricia weer op 
school en zal zij ondersteunend gaan werken met leerlingen. Dat kan op beide locaties van onze 
Kustschool gebeuren. 
 
Afname Citotoetsen en opnemen van vrije dagen/vakantie 
Wij merken steeds meer dat u op de hoogte bent van het feit dat u tijdens de afname van de 
Citotoetsen geen vrij kunt vragen voor uw kinderen. In deze nieuwsbrief geven wij nogmaals een 
overzicht in welke weken wij de Citotoetsen afnemen (periode januari-februari en mei-juni).  
 
Nieuwe leerlingen 
Wij zijn er trots op dat wij weer nieuwe leerlingen in groep 1 van onze Kustschool konden inschrijven. 
In de vorige nieuwsbrief van juli noemden wij al Tijn Goossen (Het Tij), Evy Heijnen en Jayden Luteijn 
(Europaschool). Sinds augustus is nu ook Jarno Martlé de troepen van groep 1 van Het Tij komen 
versterken! Welkom alle vier en natuurlijk ook de ouders! Wij wensen jullie een fijne tijd toe op onze 
Kustschool. 
 
Aanwezigheid Françoise en Kees 
Op de informatieborden in de hal van beide locaties hangt een overzicht wanneer Françoise 
aanwezig is op een locatie. 
Voor Kees geldt dat hij in principe op maandag en woensdag op de Europaschool en dinsdag en 
donderdag op Het Tij is. Als hij op maandag niet aanwezig is op de Europaschool is hij die week op 
vrijdag op de Europaschool. Ook van Kees hangt volgende week een aanwezigheidsrooster op de 
informatieborden.  
 
Scheldestroom zwemkampioenschappen voor schoolteams 
In samenwerking met de Gemeente Sluis en de Koninklijke Nederlandse Zwembond organiseert 
Zwemvereniging Scheldestroom voor de 12e maal de West Zeeuws-Vlaamse 
Schoolzwemkampioenschappen voor alle basisscholen in de Gemeente Sluis. 
De schoolzwemkampioenschappen worden gehouden op zaterdag 14 oktober 2017 in het zwembad 
van Sportcentrum De Eenhoorn in Oostburg. De wedstrijd zal beginnen om 13.30 uur  (aanwezig 
13.00 uur). 
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SCHELDESTROOM  
Ook dit jaar doen wij weer met een Kustschoolteam mee aan de Scheldestroom 
schoolzwemkampioenschappen. Het team is samengesteld uit 9 kinderen die van beide locaties 
komen. De kampioenschappen worden gehouden op zaterdag 14 oktober in het zwembad van 
Oostburg. Supporters zijn van harte welkom en…. SUCCES ZWEMKANJERS! 
 



  



Meester- en juffendag 

Dit schooljaar vieren wij de meester- en juffendag in de eigen groep. Wanneer de viering is kan per 
groep verschillen. U krijgt vroegtijdig van de juffen informatie wanneer het feest plaatsvindt. 
 
Avond 4-daagse Sluis 
Ja, ook dit jaar liepen veel kinderen, ouders en per avond een leerkracht van onze scholen de avond 
4-daagse. Petje af hoor om zo even in vier dagen 20 of 40 kilometer “weg te malen”. En natuurlijk op 
de laatste avond de bloemen en de welverdiende medaille. De kinderen van groep 1, 2 en 3 liepen 
hun laatste avondvierdaagsedag tijdens de schoolreis naar de Hollandse Hoeve in Goes. Nou, dat was 
meer dan 5 kilometer! 
 
(Ver)bouw Kustschool 
Op 30 augustus hebben wij met de aanwezige ouders en teamleden onder leiding van twee 
architecten de bouwstenen aangedragen voor het Programma van Eisen (PvE) voor de (ver)bouw van 
de nieuwe Kustschool. Het was een goede avond waarin veel ideeën zijn aangedragen. Het 
uitgangspunt voor het Programma van Eisen is natuurlijk onze visie/missie van de Kustschool. 
Inmiddels is het PvE besproken in de Medezeggenschapsraad en op de Algemene Ouderavond van 3 
oktober. Binnenkort zal het worden aangeboden aan B&W van de gemeente Sluis. 
 
Activiteiten, Sinterklaasviering en Schoolfeest 
Alle activiteiten/vieringen doen wij samen met beide locaties. Was de activiteit vorig jaar op Het Tij 
dan wordt hij dit jaar gehouden op de Europaschool en omgekeerd. Alleen de Sinterklaasviering is dit 
jaar nog apart. Op 5 december op Het Tij en 4 december op de Europaschool (zo kan ook de 
Peuterspeelzaal Pippeloentje Sinterklaas ontvangen natuurlijk). Ook het schoolfeest vieren wij apart 
op de locaties. Zie de planning in deze neiuwsbrief. 
 
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. 
 
Wist u dat… 

• Ook de Medezeggenschapsraad (MR) de ene keer vergadert op de Europaschool en de 
volgende keer op Het Tij?  

• Per keer het voorzitterschap van de MR wisselt? 

• Per keer ook het notuleren wisselt? 

• De activiteitencommissie op zoek is naar nieuwe leden uit de Europaschool (ook naar een lid 
dat het penningmeesterschap per volgend schooljaar over wil nemen)? 

• De werkgroep Kustschool ook wisselend vergadert op beide locaties? 

• De “bouwen” van onze locaties heel nauw samenwerken 

• De onderbouw steeds meer samenwerkt met de Peuterspeelzaal en Kinderopvang? 

• Er nog veel meer samen gebeurt….? 

 
 Vakanties/vrije dagen/activiteiten/ overige onderwerpen 
 

Vakantie 

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 

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  

Schoolzwemkampioenschappen 14 oktober 

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    

Bruce Roth     6   oktober 
Carlos López Domingues 7   oktober 
Jens van den Broek  20 oktober  
Luka de Lijs   22 oktober 
Florian Vercouteren  23 oktober 
Wietse Vercouteren  23 oktober 
Sekander de Kort  7   november 
Ruben Rijnberg   7   november 
Annique Basting  9   november 
Rosalinde Damen  14 november 
Gabriëlla Kielman  16 november 
Nellie Groos   25 november 
Evy Martlé   26 november 

 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
Het Kustschoolteam.  
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