
Zeist,  23 februari 2017 
 
 
Beste ouders,      
 
In deze nieuwsbrief vindt u: 

 Kunst en Cultuur BSO (Partou) 

 Oproep vanuit bibliotheek 

 Ipads voor de kleutergroepen en ICT-lessen 

 Vanuit de groepen 

 Agenda 
 

Kunst en Cultuur BSO (Partou) 
 
Kunst en watte?  
Al sinds enige jaren wordt ons gebouw mede gebruikt door BSO Partou. Hieronder wil ik u op de 
hoogte brengen van de nieuwe plannen voor de bso-activiteiten. Deze tekst komt uit de nieuwsbrief 
van Partou: 
 
“Van oorsprong zijn we een Kunst & cultuur BSO, en doorgaans zijn we ook ontzettend veel bezig met 
het ontwikkelen van de creativiteit bij kinderen. Binnen het team voelen we al langer de behoefte of de 
naam meer ‘eer’ aan te doen; kunst en cultuur omvat zo veel meer!  
 
Na heel wat brainstormsessies en vergaderingen, zijn onze plannen concreet. We gaan (weer) een 
ECHTE kunst & cultuur BSO maken van Partou Verlengde Slotlaan 13.  
 
Allereerst gaan we de vestiging leegruimen, opknappen en herinrichten. We zijn hierin beperkt 
doordat we de ruimte delen met school, maar na goed overleg blijkt er veel mogelijk. Er zullen een 
aantal keer per jaar workshops gegeven worden door gastdocenten en  er zullen meer uitstapjes naar 
musea en theaters worden ondernomen. Nieuw worden echter de ateliers. We zullen in de ruimte 
ateliers inrichten. Zo komen er een schilderatelier, handwerkatelier, en een atelier waar we diverse 
kunstvormen, zoals fotografie en film, boetseren en schrijven aanbieden”  
 
Ipads voor de kleutergroepen en ICT-lessen 
 
We hebben Ipads aangeschaft voor de kleutergroepen. De Ipads worden 
voorzien van educatieve apps en educatieve software waarmee de kinderen in 
de kleutergroepen leren en oefenen op o.a. het gebied van taal, rekenen en 
motoriek. Daarnaast zijn er enkele Ipads aangeschaft voor gebruik in de ICT-
lessen voor de overige groepen. Deze zullen o.a. gebruikt worden voor video- 
en beeldbewerking, maar ook om andere type opdrachten mogelijk te maken 
dan mogelijk is op de vaste computers.  
 
Oproep voor bibliotheek 
 
De nieuwe schoolbibliotheek draait nu, mede dankzij enthousiaste hulpouders, een aantal weken. 
Kinderen hebben de keuze uit leuke en nieuwe boeken om in de klas te gaan lezen. De kinderen zijn 
in ieder geval enthousiast over het aanbod. Echter zouden wij het aanbod voor enkele groepen nog 
wat willen uitbreiden. Vandaar deze oproep. 
 
Wie heeft in de boekenkast nog nette en leuke leesboeken staan en wil die doneren aan onze 
Schoolbieb? Er staan al veel leuke, grappige en spannende boeken, maar vooral voor groep 3 en 4 
(Avi Start t/m M5) willen we de keuzemogelijkheden vergroten. We willen graag de Schoolbieb 
uitbreiden, zodat kinderen nóg regelmatiger van boek kunnen wisselen en dus gemotiveerd blijven om 
te lezen. Dus hebt u een (te) volle boekenkast en wilt u ons een groot plezier doen? Help ons dan de 
kratten die in de grote hal staan te vullen met bruikbare leesboeken. Alvast veel dank! 
 
 
 
 
 
 
 



Vanuit de groepen 
 
Middels nieuwsbrieven wil ik u als ouders ook graag wat meer informeren over zaken die in de klassen 
spelen. In deze nieuwsbrief de kleuterklassen en groep 6. 
 
 
Groep vlek, stip en krul 
 
De afgelopen weken hebben de kinderen en de leerkrachten van groep krul, stip en vlek hard gewerkt 
aan de musical. Dit jaar is het prentenboek 'Het bange mannetje' uitgewerkt met enge scènes en 
mooie klassieke, maar ook filmmuziek. De uitvoering was vrijdag 16 februari. 
Iedereen bedankt die heeft geholpen met het decor, schminken en/of achter de coulissen. Het is 
namelijk altijd een hele klus om 70 kinderen op tijd het toneel te laten verschijnen. 
 

 
 
Groep 6 
 
Projectgroep 
 
Afgelopen periode hebben de leerlingen van de projectgroep 6 in tweetallen een brug gebouwd. 
De brug overspant een ruimte van 34 centimeter, tussen twee tafels en most sterk genoeg zijn om 
zoveel mogelijk knikkers te dragen. 
Het ging in deze opdracht vooral om de praktische intelligentie 
en samenwerking. 
Elk tweetal kreeg: 
40 saté stokjes 
20 cm plakband 
50 cm touw 
10 elastiekjes 
Plastic bakje, knikkers, liniaal 
 
Dinsdag 21 februari heeft elk tweetal hun brug met bakje 
knikkers gepresenteerd aan een groep leerlingen van groep 6. 
 
Lessen Kunst- en Cultuurlijn 
 
Groep 6 heeft een aantal dinsdagen lessen beeldende vorming gehad van Margreet de Vries van 
Netwerk Cultuureducatie Zeist. De kinderen waren erg enthousiast over de lessen en heel trots op het 
resultaat. Ook Margreet was onder de indruk van het creatief talent op de ZSV. 

 
Op een speciaal georganiseerde 
tentoonstelling mochten alle ouders de 
kunstenwerken komen bekijken. De vele 
ouders die op bezoek kwamen mochten 
geeltjes met teksten plakken bij werken 
die ze extra speciaal vonden. Bedankt 
iedereen voor de enorme opkomst! 
 
 



Agenda 
 
24   feb t/m 5 maart  Voorjaarsvakantie  
6  maart   Creamiddag 
7   maart   Leerlingenraad 
7  maart   MR vergadering 
8  maart   Luizencontrole 
14   maart   Bestuursvergadering 
16  maart   Groep 8 bezoekt Den Haag 
20  maart   Informatieavond nieuwe ouders 
22  maart   Grote Rekendag 
24  maart    Officiële opening Schoolbibliotheek 
24  maart   Verkeersochtend ‘Een veilige kruising’ (gr 7) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Guido Vink 
Directeur Zeister Schoolvereeniging 


