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             Leeuwerikje        
Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van IKC De Leeuwerik 

Jaargang 28 • nr.6 6-02-2023 
 7 februari 

8 februari  
9 februari 
10 februari 
13-17 februari 
17 februari 
20-24 februari 
27 februari 
28 februari 

bezoek Ostrea groep 8 
vergadering leerlingenraad 
carnavalsknutsel vanaf 14.00 uur 
rapport mee naar huis 
rapportenweek  
alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 
voorjaarsvakantie 
start Vastenactie 
vergadering schoolraad 

                                               

In dit Leeuwerikje: 

• Vastenactie 

• Inloopmomenten 

• Meester Oscar 

• Intern begeleider 

• Even voorstellen 

• Nieuws van Kibeo 

• Nieuws van KIO 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vastenactie 
 
Ieder jaar voert Vastenactie samen 
met honderden basisscholen cam-
pagne voor kinderen ver weg die 
onze hulp goed kunnen gebruiken. 
De veertig dagen voor Pasen, leent 
zich voor een ‘pas op de plaats’ en 
inspireert om je in te zetten voor 
een ander. 
Ook wij doen dit jaar weer mee en 
alle kinderen krijgen maandag na 
de voorjaarsvakantie een spaar-
doosje mee.  Het is niet de bedoe-
ling dat de kinderen hier mee langs 
de deuren gaan om geld in te zame-
len, maar wel  om bijvoorbeeld een 
kleine bedrage te vragen aan ou-
ders, opa’s oma’s, buren etc. 
 
Het is uiteraard uw eigen keuze of 
u uw kind hieraan mee laat doen. 
 
De doosjes worden maandag 27 fe-
bruari meegegeven en moeten ui-
terlijk in week 13 (27-31 maart) 
weer terug op school zijn. 
 
 

 
 
 
 

 
Inloop momenten februari - maart 
8.15-8.30 
 
Groep 1-2:  

di. 7 
feb. 

wo. 15 
feb. 

do. 2 
maart  

r.10 
maart 

Groep 3-8 

di.14 feb.  

4B-5 

vr. 17 feb.  

3/4A 

wo.15 feb. 

6/7A 

do 16 feb. 

7B/8 

 
 
Wie is meester Oscar? 
 
Een van onze collega’s die niet altijd  
heel zichtbaar is op school omdat hij 
zich meestal in de gymzaal bevindt, is  
Oscar de Kooning, onze gymmeester. 
Hij is al wat jaartjes verbonden aan 
onze school het leek ons goed dat hij 
nog eens vertelt wie hij is. 
 
Ik ben Oscar de Kooning maar bij de 
kinderen beter bekend als mees-
ter Oscar. Ik ben werkzaam op de 
Leeuwerik als vakleerkracht gym op 
de maandag. Naast mijn werkzaam-
heden op de Leeuwerik ben ik onder-
wijsassistent op een Prisma school in 
Zierikzee en ik ben pedagogisch me-
dewerker sport en bewegen bij 
Kibeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jullie kunnen mij ook kennen van 
het dorp, want ik ben alweer 34 jaar 
woonachtig in Lewedorp. Op het 
voetbalveld kan je mij ook vinden 
waar ik voor de plaatselijke Le-
wedorpse boys uit kom.  
 
Ik hoop dat jullie iets meer over mij 
te weten zijn gekomen. We komen 
elkaar vast nog wel tegen bij de 
voetbal, carnaval of gewoon op 
school. 
 
Sportieve groet, Oscar de Kooning 
 

 

 
 
 
Ontwikkelingen invulling intern 
begeleider 
Na het vertrek van  juf Jantine is er 
een vacature ontstaan voor de func-
tie van intern begeleider. Juf Cindy 
en een collega intern begeleider van 
de Jan van Schengen school nemen 
de werkzaamheden voor zolang no-
dig, over. 
Ondertussen zijn er wat wisselingen 
op het gebied van intern begelei-
ders bij de Prisma Scholengroep 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dit betekent voor ons dat (juf) Remona ons komt versterken als intern begeleider. Voorlopig nog niet 
volledig, ze zit nog in een re-integratietraject vanuit ziekte maar is al ongeveer drie dagdelen aanwezig.  
In het stukje op de andere bladzijde stelt zij zich aan u voor. 

Even voorstellen 

 

Ik ben Remona Koorstra, getrouwd met Erik en heb 3 kinderen. Een zoon 
van 12 jaar en een tweeling (meisje/jongen) van 10 jaar. We wonen prima 
naar ons zin in Goes. Ik heb eerst 13 jaar op de Holtkampschool in Goes ge-
werkt, vervolgens ben ik naar de Bisschop Ernstschool gegaan en heb daar 
5 jaar met plezier voor de klas gestaan. Omdat ik veel belangstelling had 
voor de zorg/ ondersteuning binnen de school en ik op zoek was naar 
nieuwe uitdagingen heb ik een Master gevolgd. Deze was gericht op begelei-
den. De laatste 2 jaar mocht ik op de Bisschop Ernstschool dan ook 1 dag de 
taken van de intern begeleider uitvoeren. Dit heb ik met veel plezier gedaan 
en proefde naar meer. Ik heb tijdelijk op de Jozefschool gewerkt als intern 
begeleider. En nu start ik bij jullie op school. Ik heb enorm veel zin om SA-
MEN met jullie allemaal deze nieuwe koers te varen. Waarbij ik het heel be-
langrijk vind om Graag stel ik me even kort aan jullie voor. Inmiddels ben ik 

een aantal keren bij jullie op school geweest en mogelijk zal ik de taak van juf Jantine gaan overne-
men. Momenteel zit ik namelijk nog in een re-integratietraject. Afgelopen jaar heb ik Corona opgelo-
pen en daar ben ik nog steeds herstellende van. Gelukkig merk ik de afgelopen maanden een hele 
vooruitgang. Ik beschik weer over een ‘normaal’ energielevel en kan steeds meer zaken oppakken. Zo 
ook mijn werk! Ik kijk dan ook uit om op de Leeuwerik aan de slag te gaan; stapje voor stapje.  

dit met elkaar te doen. Met de kinderen, leerkrachten en jullie als ouders samen in gesprek gaan en 
kijken met elkaar wat het kind of de leerkracht nodig heeft. Mijn deur staat (bijna altijd) open. Wees 
welkom en stel vragen indien nodig, samen komen we er vast aan uit.  

Hartelijke groet, Remona 

Nieuws van Kibeo 

Nieuw Thema Hatsjoe! 
Op de dagopvang hebben we de afgelopen weken 
gewerkt aan het thema Hatsjoe! Puk is ziek geweest 
en moest naar de dokter. O wat een pech! Hij kreeg 
de waterpokken, er moesten pleisters geplakt wor-
den en moest steeds maar niezen. Gelukkig voor 
Puk hebben de kinderen thuis heel erg hun best ge-
daan om mooie beterschapskaarten te knutselen. 
Puk is daar erg blij mee! 
We hebben geleerd wat de dokter doet. We hebben 
er over gelezen en over gezongen. In de apotheek 
en doktershoek toverden de peuters zichzelf om tot 
dokter. Na deze week sluiten we het thema Hatsjoe! 
Af en gaan we door naar het volgende thema.  
In de week voor de voorjaarsvakantie werken we aan 
het thema Carnaval. Er zal een hoop gedanst en ge-
zongen worden. We zullen ons verkleden en zal con-
fetti van de partij zijn.  
 
 
Thema Laboratorium  



 

 

Op de BSO hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het thema Laboratorium. Hier kom je niet 
binnen zonder dat je handen gescand zijn en je de code ingetoetst hebt. Dit wordt nauw opgevolgd 
door de kinderen. We hebben proefjes gedaan, zoals snot maken en je tekening in water laten drijven.  
Ook hier sluiten we het thema af om de week voor de voorjaarsvakantie aan Carnaval te werken. Er 
zullen spellen gedaan worden en gedanst. Maak een foto met je eigen gemaakte masker in de photo-

booth.  
In verband met kindercarnaval is school op vrijdag 17 februari om 12.00 uit. 
Meld u kind aan voor de BSO. Deze is geopend vanaf 12.00. Gaan jullie Carnaval 
vieren en komt je kind niet naar de BSO, meld ze dan graag af. In verband met 
veiligheidsredenen kunnen wij niet met de kinderen naar kindercarnaval toe en 
zullen wij op de BSO blijven. Kindercarnaval zal zijn op vrijdag 17 februari om 
15.00 in de Zandlóóper. 
Thema muziekfabriek 
In de week van de voorjaarsvakantie werken we aan het thema de muziekfabriek. 
We knutselen instrumenten, we maken ze van eten en spelen spellen omtrent mu-
ziek. Het zal een muzikaal feestje worden! 
 
Wist je dat? 
- Je afwezigheidstegoed wordt aangevuld wanneer je je kind voor 9.00 afmeldt. 

Daarna kun je zelf niet meer afmelden en kunnen alleen de leidsters op de groep 

dit nog. Probeer daarom zoveel mogelijk om voor 9.00 af te melden. Dan komen 

de uren in je afwezigheidspotje terecht en kun je deze op een ander moment inzetten.  

- Het voor de veiligheid van de kinderen van belang is dat de buiten hekken dicht zijn. We willen 

jullie dan ook vragen de hekken achter jullie te sluiten bij het brengen en halen van de kin-

deren.  

- BONS activiteiten tijdens BSO tijd geen probleem zijn als deze in het schoolgebouw plaatsvin-

den. Wij zijn niet in de mogelijkheid kinderen op de BSO te brengen en halen wanneer de acti-

viteit buiten het gebouw plaatsvindt. Kinderen mogen hier in verband met veiligheidsredenen 

ook niet zelf naartoe. Probeer wanneer mogelijk met een andere ouder af te spreken om het 

kind op te halen op de BSO en het na de BONS activiteit weer terug te brengen. 

- We een anti rook beleid hebben op het schoolplein. We willen dan ook vragen niet te roken 

tijdens het brengen en halen van jullie kinderen.  

- Kinderen niet bij ons mogen ontbijten. We vragen dit dan ook thuis te doen en kinderen niet 

met eten naar binnen te brengen. 

- We met regelmaat reserve kleding van ons aan moeten doen. Het is fijner als kinderen zelf 

reserve kleding bij hebben. Zo hebben ze altijd iets passends aan. Doe daarom tenminste één 

setje extra kleding in de tas.  

- We vaste verschoonmomenten hebben. Denk er daarom aan om genoeg luiers mee te geven, 

mocht het tussendoor nog een keer extra nodig zijn.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws van KIO  

 Beste Ouder(s), verzorger(s), 
Na een wat koudere periode stappen we langzaam de lente in. De liedjes en knutsels gaan we weer 
afstemmen op deze periode. ‘Schaapje, schaapje..’ gaat natuurlijk weer vaker gezongen worden. Ook 
de kinderboerderij staat op het programma om te bezoeken. De kinderen genieten dan enorm van het 
contact met de dieren. Alle geluiden worden nagedaan. We gaan dan ook actief aan de slag met de 
bijbehorende gebaren.  
Weten jullie het gebaar voor kip? Omdat de meeste van onze kinderen non-verbaal zijn werken we 
veel met gebaren. De reactie die we dan zien, wanneer ze het gebaar herkennen en herhalen, is zo 
mooi te zien. 
 
Hieronder vinden jullie het gebaar voor kip. Het kan erg leuk zijn liedjes te ondersteunen met gebaren. 
‘Zoals boer wat zeg je van mijn kippen’.  

.  
Met vriendelijke groet, Team Lewedorp stichting KIO. 

 

 


