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IKC de Sta e hee  ook een talentenlokaal tot zijn beschikking en daar mag ik werken! 
Maar wat mogen de kinderen van het IKC daar doen? 
 
In je jonge kinderjaren wordt er heel veel aangeleerd. 
Je leert als baby omrollen, kruipen, lopen. 
Als peuter leer je je eerste woordjes en als kleuter eenvoudige opdrachtjes zoals kleuren. 
In groep 3 leer je lezen en schrijven, vanaf groep 4 beginnen de sommen. 
Al snel zit je tot groep 8 te leren over aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. 
Dit alles heb je nodig om je in de maatschappij te kunnen ontwikkelen. 
 
Het jonge kind ontwikkelt ook zijn eigen talenten. 
Er zijn heel veel dingen waar je goed in kan worden doordat je er mee in aanraking komt. 
Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. 
In het talentenlokaal worden die dingen aangeboden. 
 
Elk kind van het IKC tussen de 2 en 12 jaar komt 1x in de 2 weken 1 uur bij mij in het talentenlokaal. 
Ik bied zoveel mogelijk verschillende ac viteiten / materialen aan. De ac viteit is vaak gekoppeld aan een thema, maar 
het kan ook gewoon iets heel anders zijn. Zo hebben we o.a. gekookte eieren gepeld, een roerei en een gebakken ei 
gemaakt, met hout een boomhut gemaakt, een route gelopen met een kompas, etc. 
 
De kracht van het talentenlokaal is dat ik de kinderen met materialen in aanraking breng, waarbij ze een opdracht krij-
gen om er iets van te maken met geheel hun eigen fantasie. Het gaat er om dat het kind zelf bedenkt hoe je iets aan-
pakt, wat je daar voor nodig hebt en hoe iets werkt. Soms is dat individueel en soms in groepsverband. Ik zorg dat de 
materialen aanwezig zijn en ik help ze waar nodig is. 
De kinderen vinden het geweldig om in het talentenlokaal bezig te zijn, iets te leren en grenzen te verleggen. Ik zie al 
verschillen in talenten. De kinderen spreken het ook uit als ze iets niet leuk vinden en dan zeggen we: Daarvoor zijn we 
in het talentenlokaal want hier kan je ontdekken wat jij leuk vindt en minder leuk. En echt waar, ieder kind doet daar 
super aan mee! 
 
Talent kunnen we in de toekomst nog veel meer uitbreiden met bv. muziek en toneel. 
 
 

Mochten er mensen zijn die hun talent (hulp) met ons wil delen neem dan contact op met de directeur van IKC  
De Sta e Sander Capello. 
 
Saskia Stofferis 
Talentenjuf, 
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Schoolkamp groep 8 
De eerste dag van schoolkamp door Shea van Berkum  
We zijn begonnen om 8.30u. Het fietsen was superleuk en we werden echt uitgedaagd. We kwamen aan bij cam-
ping De Vogel. We gingen eerst onze kamer indelen en toen aten we een tos . Daarna gingen we kanoën in een 
meer. Het was supergezellig. Toen kwamen we terug en mochten we vrije jd: bij de dieren zi en. Na dat aten we 
lekkere pizza. Na het avondeten gingen we zwemmen met z'n allen. Het was van 18.00u tot 20.00u. Daarna gingen 
we het avondspel spelen: de Nachtwacht. Het was superleuk en gezellig en we kregen 's avonds ook nog lekkernij-
en, zoals chips en popcorn.   
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Bezoek minister Van Gennip  

Op maandag 10 oktober kregen we minister van Gennip op 
bezoek op De Sta e. De minister was uitgenodigd vanwege 
de pilot gra s kinderopvang die o.a. bij ons loopt.  

De minister was erg geïnteresseerd in dit project en we heb-
ben complimenten ontvangen hoe de kinderopvang en Ele-
van o dit hebben opgezet.  

De pilot is nodig voor de lee aarheid van Sas van Gent en 
om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te bieden ge-
bruik te maken van ons aanbod in ons Kindcentrum en niet 
in België.  

We hebben al posi eve reac es terug uit Den Haag over de 
opvolging van het bezoek en hopen een verlenging van dit 
project.  

Verkeerslicht campagne 

Tijd voor de fietsverlich ngscheck! 
Herfst en winter staan gelijk aan don-
kere dagen, met vaak regenach g 
weer. Kinderen hebben vaak niet in de 
gaten dat ze zonder verlich ng en re-
flec e pas op het allerlaatste moment 
zichtbaar zijn voor andere weggebrui-
kers. U kunt als ouder helpen door er-
voor te zorgen dat uw kind op pad gaat 
met een fiets met goed werkende ver-
lich ng en reflec e. Daarnaast kunt u 
reflecterend materiaal aanbrengen op 
tassen en kleding. ô Geef zelf het goe-
de voorbeeld, uw kind doet u na! Zorg 
dus dat ook uw eigen fiets helemaal in 
orde is. Hier moet u op le en  

 

De tweede dag van schoolkamp door Lilianna Ben-Ali  
De tweede dag had meester Mikaël ons wakker gemaakt met een blaashoorn en daarna moesten we ochtendgym-
nas ek doen met muziek en we deden een estafe e parcours. Daarna hadden we een uur om op te frissen en 
daarna gingen we samen ontbijten. Het was niet met groep 7, alleen met groep 8. Na het ontbijten gingen we het 
huis opruimen en daarna moesten we buiten spelen en daarna gingen we midgetgolven. Het was heel leuk en 
daarna gingen we naar de indoorspeeltuin. Daar deden we met de hele klas een heel leuk k spelletje. Dat was 
gezellig, daarna was iedereen moe en gingen we naar buiten. Daarna weer naar binnen, maar toen was iedereen 
echt moe. Toen gingen we frietjes eten en drinken, het was heel lekker. Op het laatst moesten we een groepsfoto 
maken en daarna zijn we in één keer doorgefietst naar Sas en Gent.   
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Kinderboekenweek Giga Groen door de 3+ 
 
Op het Kindcentrum De Sta e deden we ook mee aan de Kinderboekenweek. We hebben met alle kinderen van 
school en de kinderopvang een grote speurtocht door het gebouw gedaan. De kinderen moesten dieren raden en 
kregen daarna een le er die een woord vormden. Overal liepen er kinderen en iedereen deed goed mee. 

We hebben ook heel veel boeken gelezen, nieuwe boeken gekregen en er waren ouders die voor kwamen lezen. 
Alle peutergroepen zijn ook naar het park geweest om bladeren en ander natuurmateriaal te zoeken. 
De week is afgesloten met een roofvogelshow. Er kwamen mensen met echte uilen. Kleine  uilen, maar ook hele 
grote uilen. Alle kinderen hebben echt genoten van de dieren. Als afslui ng hebben de kinderen nog een mooie 
kleurplaat gekleurd.  

 Wij zijn bewegend aan het leren met het Springlab! 
Kinderen leren door te ervaren met hun hele lichaam. Spelen, ont-
dekken, vallen en weer opstaan. Het liefst natuurlijk samen met 
andere kinderen. 
Bewegen is gezond. Het hee  bij kinderen een posi ef effect op de 
concentra e, het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. 
Maar bovenal gee  bewegen heel veel plezier! 
Naast onze wekelijkse peutergymlessen, hebben we nu voor enkele 
weken de springlab beweegvloer te leen in Sas van Gent. 
Wat is een springlab? 
De springlab beweegvloer is speciaal ontwikkeld voor peuters en 
kleuters in samenwerking met wetenschappers, pedagogisch ex-
perts en kinderen zelf. 
De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale 
interac e en leren in een nieuwe complete leerervaring. 
Onze kinderen vinden het geweldig en zijn dol op de nieuwe metho-
de bewegend leren. 
We proberen er de komende weken zoveel als mogelijk gebruik van 
te maken. 
U kunt thuis samen met Uw peuter het beginliedje eens kijken van 
het springlab. Het zal ze bekend in de oren klinken en ze zullen  
meteen het dansje meedoen.  
 
h ps://www.youtube.com/watch?v=n7iw-NpdtLo 
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Te laatkomers 

In de periode tussen de zomer– en 
herfstvakan e hebben we 34 keer 
een te laat melding moeten note-
ren.  

Voorleeskampioen 

Donderdag 20 oktober  was dan 
de bloedstollende schoolfinale 
van de voorleeswedstrijd.  
De winnares is ...... Benthe-Lynn!! 
Zij zal onze school vertegenwoor-
digen jdens de voorleeswedstrijd 
met alle scholen uit gemeente 
Terneuzen.  
 

Naschools aanbod  
Na de herfstvakan e zullen we 
ons naschools aanbod weer online 
ze en. We zijn druk bezig met de 
laatste voorbereidingen. Samen 
met Juf Aa e en Saskia maken we 
er weer een mooi en gevarieerd 
aanbod van.   



2010 
Nieuwsbrief IKC De Sta e  
Oktober 2022 

 

 

 

 

 

Wisselen in groep 7/8  
 
In onze klas, groep 7/8c is het een andere klas dan andere. We hebben juf Eline in de basisgroep. Het is een leuke 
groep, maar we wisselen ook op ons eigen niveau. Bijvoorbeeld, ik moet voor taal naar groep 7/8b en zo heb je dat 
bij elk vak en voor elke leerling is dit anders. Maar bij natuur, aardrijkskunde en geschiedenis blijven we sowieso in 
onze basisgroep. En we gymmen op dinsdag en vrijdag. Dan doen we het met heel groep 7 of heel groep 8. En bij 
het buitenspelen is het heel groep 7 en 8 samen. Dus je ziet je vrienden en vriendinnen gewoon nog. Dat is wel fijn. 
Maar soms mis ik ze wel.  Nu vraag je je misschien af wie ben ik: ik ben Macanzy en zit in groep 7/8C 
Maar goed, nu verder over school: op dinsdag doen we Engels en als groep 8 gymt en op vrijdag is dat verkeer 
 
Dat was het weer. Ik hoop dat je veel plezier hebt gehad met lezen 
Doei! 

Wisselen in groep 7/8, door Emma Engels  
 
Opeens was het zo ver. Ik ging met mijn klas naar groep acht. Ik had verwacht dat het gewoon was als anders, 
maar dat was niet zo. Normaal ga je met heel de klas naar de volgende groep, maar deze keer niet.  De meester 
vertelde hoe we het na de zomervakan e gingen doen. Hij vertelde dat groep 7 en 8 samen in een groep gaan, 
maar dat die groep dan in drie groepen gaat. Ik vond het niet leuk. Bijna alle kinderen vonden het niet leuk. Nu ben 
ik er wel aan gewend. Ik vind het minder erg dan eerst, maar ik mis mijn vrienden wel. Maar de pauze is wel met 
heel groep 7 en 8 samen en gymmen en Engels ook. Ik vind het wel fijn dat we met een kleine groep zijn, want als 
je een vraag hebt dan komt de juf sneller naar je toe, dat is wel heel fijn.  
Ik zit in 7/8C bij juf Eline, een hele leuke en lieve juf. Als je dan naar taal of spelling moet of rekenen, dan wissel je 
van klas. Bij spelling zit ik bij meester Mikaël en bij taal bij juf Angela. Bij rekenen bij juf Eline en geschiedenis, na-
tuur en aardrijkskunde zit je gewoon in je eigen klas. Tekenen en knutselen doe je ook gewoon in je basisgroep.  

 

Verkeersplein  
 
De opening van ons verkeersplein was een 
groot succes. Een mooi ar kel op de ANWB 
site en Omroep Zeeland. Ondertussen zijn er 
ook nog twee spelletjes bijgekomen waar de 
kinderen op kunnen spelen. Voor de groe-
pen 3 –8 hebben we stepjes en ander rij-
dend materiaal gekocht. Op deze manier 
kunnen alle groepen gebruik maken van het 
verkeersplein. Maar we moeten ons wel aan 
de (verkeers)regels houden.  

Groep 1-2 b hee  groene dingen in de natuur gezocht en in een 
potje gedaan.  
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Waterflessen  
 
Heel goed dat kinderen water 
drinken jdens de dag.  
Helaas merken we dat jdens de 
lessen de flessen voor te veel 
afleiding zorgen. Daarnaast ge-
beuren er ook wel eens ongeluk-
jes…. water en Chromebooks gaan 
niet goed samen.  
De flessen blijven voortaan in de 
tassen. Tussendoor en in de pauze 
is er genoeg jd om een slok wa-
ter te nemen.  
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 Even voorstellen  

Hallo iedereen mijn naam is Diana Bliek en woon 
samen met mijn man en 2 kinderen in Sas van 
gent . Ik ben 10 jaar werkzaam geweest al 
gastouder wat ik met veel passie en liefde 
heb gedaan . Voor mij is groei en beweging in 
mijn vak erg belangrijk . Ik heb dan ook naast 
mijn opleiding als pedagogisch medewerker 
mijn master nlp kidscoachopleiding be-
haald .Dit gaat zeker in mijn vakgebied een 
mooie aanvulling zijn . Ik werk momenteel 
nog op verschillende groepen . Het is super 
leuk om de kinderen te s muleren en bege-
leiden in hun ontwikkeling, ieder op zijn eigen tem-
po ervan uitgaand dat elk kind uniek is. Geen dag is 
hetzelfde en dit maakt het ook zo leuk en daar kan 
ik zo van genieten .  

Mijn naam is Brenda Philipsen. Ben 27 jaar oud en 
woonach g in Terneuzen. Ik vind het erg leuk om te 
koken, winkelen en natuurlijk lekker s 'avonds op de 
bank een filmpje te kijken. Na een langere jd in 
Antwerpen te hebben gewoond en hebben gewerkt 
ben ik dit jaar terug gekomen naar Nederland. Sinds 
mei dit jaar ben ik werkzaam bij kinderopvang 
Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben in Sas van Gent gezet 
om het team te komen versterken, en als het aan 
mij ligt ga ik er ook niet meer weg haha. Ben erg blij 
om deel te mogen nemen aan deze loca e met een 
super leuk team! Een aantal zullen mij wel al ken-
nen of gezien hebben, maar voor degene die mij 
nog niet kennen komt dat vast nog wel!  

Ik ben Anique van den Berg en ik kom per 1 november 
als pedagogisch medewerker werken op het Kindcen-
trum in Sas van Gent. Voornamelijk op de babygroep, 
maar het zal ook wel eens voorkomen dat ik op 
een andere groep word ingezet. 

Ik ben 35 jaar en ik woon samen met mijn man 
en 2 kinderen in Sas van Gent. Een aantal jaren 
geleden ben ik naast mijn werk als medewerker 
welzijn in de ouderenzorg ook oproepkracht 
geweest bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

Ik heb dit al jd met veel plezier gedaan en 
daarom heb ik nu het besluit genomen om de 
overstap volledig te maken naar de kinderop-
vang. Naast mijn werk vind ik het leuk om samen met 
mijn gezin, familie en vrienden leuke dingen te onderne-
men. Ook kan ik genieten van een heerlijke wandeling 

Schoolfotograaf  
 
De inlogkaarten zijn deze week 
meegegeven aan alle leerlingen.  
We zien dat er al veel is ingelogd op 
de site van fotokoch.  
Denkt iedereen aan de 10-daagse 
ac e.  
Je krijgt dan 
de groepsfoto 
gra s. 


