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Schooljaar 2022-2023 

 

ALGEMEEN 
Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2023. 
Voor ons is het jaar goed begonnen, we 
hebben binnen het so en het vso een audit 
gehad. Hierbij wordt onder andere 
gekeken naar de kwaliteit van ons 
onderwijs. De eerste resultaten zijn zeer 
positief. Het wachten is nog op de 
definitieve uitslag. 
 
We wensen jullie een hele fijne vakantie! 
 
 
ACTIE voeren voor de slachtoffers van 
de aardbeving in Syrie en Turkije.  
OdyZee organiseert een actie om de 
slachtoffers te helpen. 
We gaan onder andere een sponsorloop 
houden en paaseitjes verkopen. 
De leerkrachten zullen u morgen via een 
mail verder informeren. De actieweek is 
van 27 februari tot en met 3 maart. 

 

 
Open middag: 29 maart van 14.30-16.30 
uur 
Op woensdag 29 maart houden we een 
inloopmiddag voor belangstellenden. 
Deze inloopmiddag wordt op alle drie de 
locaties gehouden: OdyZee Kloetinge, 
Middelburg en locatie Bergweg. 
 
 
SO 

BB2 
 

In BB2 werken we bij Blink aan het thema 
wereldsterren. Wat zijn wereldsterren, 
wie zijn er wereldsterren en wat is voor 
jou een wereldster? Naar aanleiding van 
deze lessen heeft elke leerling een  

 
 
wereldster gekozen waar hij een werkstuk 
over maakt.. Iedereen heeft een andere  
wereldster, wat zijn er toch veel! Het ziet 
er gezellig uit zo achter in de klas. En dit 
zullen we steeds meer uitbreiden met alle 
verslagen van de gekozen wereldsterren. 
 
 

  

 

 

MBB 

 

Al een aantal jaar krijgen de 

leerlingen van OdyZee een 

boek vanuit de nationale 

leesbevorderingscampagne: 

Geef een boek cadeau.  

Dit jaar waren de leerlingen 

van groep 5 en 6 aan de 

beurt. Gezien we in de klas 

veel bezig zijn met lees-

bevordering, is dit cadeau 

heel welkom! Daarvoor 

willen we graag de 

sponsoren bedanken! 

  

 

 



NIEUWSBRIEF 16 februari 2023   

   
 

 
 

CG2 
  
Na de kerstvakantie zijn we begonnen in 
het boek ‘Verkocht’ van schrijver Hans 
Hagen. In het boek schildert hij de wereld 
van kinderkamelenjockeys in de 
Verenigde Arabische Emiraten. Een 
wereld die lang bestaan heeft! Het boek 
vertelt over Yaqub, een kleutertje uit 
Pakistan die door zijn ouders ’verkocht’ 
wordt om zo zijn zusje te helpen die van 
het dak gevallen is en haar been op een 
nare manier heeft gebroken. Er is geen 
geld om de dokter te betalen en 
zodoende gaat Yaqub mee met Asnar op 
reis om zo aan kamelenraces mee te gaan 
doen en daar het geld mee te verdienen 
om zijn zus te helpen. Het loopt allemaal 
anders......  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het boek gaat over kinderarbeid en 
moderne slavernij. Deze thema’s waren 
een mooi aanknopingspunt om verder te 
lezen en te werken over kinderarbeid. We 
keken filmpjes, lazen krantenartikelen en 
andere teksten. Van daaruit zijn we later  
 

 
 
de Nederlandse geschiedenis ingedoken 
en zijn de kinderen meer te weten  
gekomen over kinderarbeid in Nederland 
tijdens de industriële revolutie. De 
kinderen leerden over ‘het kinderwetje 
van Van Houten’ uit 1874 en over de 
leerplichtwet die in 1900 inging.   
We hebben het natuurlijk ook gehad over 
het verschil tussen een klusje thuis doen 
en kinderarbeid ;-) De kinderen vertelden 
elkaar wie thuis weleens iets doet en wát. 
Ook bekeken we de regels op 
www.rijksoverheid.nl die er zijn als je een 
bijbaantje wilt. Er werd met veel interesse 
geluisterd en gelezen!   
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWSBRIEF 16 februari 2023   

   
 

 
 
 
PERSONEEL  
 
Veerle Martens ( leerkracht 2T) gaat per 
27 februari met zwangerschapsverlof.  
Haar vervangster is Anne Witte op de 
vrijdag en collega Jasper Louws op de ma-
di-woe-do.  
 
Remke Janse (leerkracht BB3) is weer een 
aantal uren per week aanwezig, maar hij 
staat nog niet voor de klas. Hij verricht  
ondersteunende werkzaamheden. 
 
 

Collega’s uit dienst:  
 

- Pieter Kooiman is per 1 januari 
2023 uit dienst getreden, hij is met 
pensioen. Gisteren hebben we zijn 
afscheid gevierd. 

 
- Renata Vereecken docent biologie 

gaat ons per 1 maart verlaten. Zij 
gaat verder in 1 baan bij de HZ. 
We hebben de vervanging weten 
te regelen, zodra het kan, zullen 
we melden wie het geworden is. 

 
 
Nieuwe collega’s: 
 

- Anne Witte start per 1 maart met 1 
dag (vrijdag) en vanaf 10 april 
fulltime aanstelling op OdyZee in 
het VSO. 

 
- Suzanne Hoogendoorn is per 

 1 januari in dienst als leerkracht in 
de klas BB3. 
 

- Natanja Spaans is per 1 januari in 
dienst als leerkracht in de 
instroomgroep MBB2. 

 

 
 

 
- Nienke Vooijs onderwijsassistent 

SO is gestart per 1 februari. 
 

- Francis Boerma is per 1 januari in 
dienst als psychologisch 
pedagogisch assistent 

 
 
 
STUDIEDAGEN: 
SO leerlingen vrij:  
(woe)15 februari,(ma)19 juni en  
(vrij)14 juli 
 
VSO leerlingen vrij:  (di) 11 april 
 

 
 
VAKANTIE/VRIJ 
 
Voorjaarsvakantie: 20-24 februari 
Goede Vrijdag/Pasen: 7 – 10 april 
Meivakantie: 24 april – 5 mei  
Hemelvaartsdag + vrijdag: 18 en 19 mei  
2e Pinksterdag: 29 mei 
Zomervakantie: 17 juli – 25 augustus 
 
 
Het vakantieschema voor volgend 
schooljaar is definitief. U kunt dit 
terugvinden op onze website. 
 

 

Graag verwijzen wij u voor meer en actuele 

informatie naar onze website 

www.odyzee.nl  

 

 

 

http://www.odyzee.nl/

