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Ouders van de betreffende leerlingen zijn hier
al over geïnformeerd.
Kortom er is nog veel werk te verzetten!
Voor nu wens ik u allen een hele fijne,
ontspannen en zonnige vakantie toe!

Maandag 1 juli 2019
Hierbij de 6ee nieuwsbrief van het
schooljaar 2018-2019.
ALGEMEEN
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar zit er alweer bijna op, dit is de
laatste week voor de zomervakantie.
Het wordt nog een spannende week voor de
examenkandidaten, hun ouders en de
leerkrachten.
Op woensdag 3 juli krijgen we de uitslag van
de examens te horen.
In de afgelopen tijd hebben er veel
activiteiten plaats gevonden: kamp,
schoolreisjes en andere activiteiten. Daarover
meer in deze brief.
Op OdyZee merken we weinig van de
effecten van passend onderwijs. De afgelopen
jaren hebben we het leerlingenaantal alleen
maar zien toenemen. Wat opvallend is dat er
steeds meer ouders hun kind aanmelden van
buiten Zeeland. Hierdoor neemt de druk op
OdyZee toe.
Voor de zomervakantie gaan wij de lokalen
van de Tweern, waar nu twee groepen 8
zitten, verlaten. De Tweern groeit, zij hebben
de lokalen nodig om hun eigen leerlingen
onderwijs te geven.
We passen niet allemaal in het hoofdgebouw,
daarom moeten een aantal VSO VMBO basis/
kader klassen verhuizen naar twee lokalen in
het gebouw van Ostrea Lyceum aan de
Bergweg. Ook hier gaan we ons eigen
onderwijsconcept inrichten door b.v. aparte
pauzes, inrichting van het lokaal, eigen
leerkrachten e.d.







DEELRAAD (DR)
Onze school heeft een deelraad. De directie
overlegt, vraagt om advies en op sommige
punten instemming van de deelraad. De
deelraad heeft dan ook een belangrijke stem
in diverse zaken die van belang zijn voor een
goede schoolorganisatie. Onderwerpen die
besproken worden zijn: schoolgids, vakantierooster, schoolplannen, voorzieningen, etc.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de deelraad
op zoek naar ouders die hieraan willen
deelnemen. De DR komt 6 keer per jaar
bijeen (in Middelburg en in Kloetinge).
De deelraad van OdyZee bestaat uit vier
leerkrachten van de verschillende
afdelingen en vier ouders van leerlingen uit de
verschillende afdelingen.
Wat wordt er verwacht van een Deelraad-lid?
Betrokkenheid bij het onderwijs.
Het kunnen meedenken in het belang van de
school.
Bereidheid om 6 keer per jaar de
vergaderingen bij te wonen en daarin een
inhoudelijke bijdrage te leveren.
De bereidheid om gedurende 3 jaar lid te zijn
van de DR (dat is de zittingstermijn van een
DR-lid).
Op dit moment zijn er drie vacatures voor een
lid van de oudergeleding. Ben je enthousiast
geworden na het lezen van deze oproep en
kan je je vinden in het bovenstaande profiel,
dan kan je reageren via de mail:
odyzee@respont.nl
Hier vind je meer informatie over de deelraad
van Odyzee:
https://www.odyzee.nl/odyzee/deelraad.htm
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Schoolreis onderbouw

SO
SO1
Bijna zomervakantie !
Veel kinderen nemen afscheid maar in SO1
zijn de laatste periode ook veel nieuwe
kinderen gestart.
Bij handenarbeid hebben we strandhokjes
gemaakt, we hebben daardoor een leuk
strand tafereel in onze vensterbank, dat geeft
een lekker zomers gevoel.
Op schoolreis zijn we naar de natuurspeeltuin
"Hoogerzaele "in Middelburg geweest, we
hadden heerlijk weer dus konden we lekker
nat worden en kikkers vangen, dat was
genieten.
We wensen iedereen een fijne mooie zomer !

Vorige week woensdag zijn we naar het
Klokuus geweest. Het was heerlijk weer. We
hebben er heerlijk gespeeld, frietjes gegeten
en laser game gespeeld. Het was een
geslaagde dag. Nu nog de laatste week en
dan alweer vakantie! We hebben genoten van
een mooi schooljaar en wensen iedereen een
zonnige vakantie!

Team SO1
MB1

MB1 is dit jaar op schoolreis naar Kamperland
geweest. Eerst zijn we naar een veehouderij
geweest, waar we een rondleiding kregen in
het bedrijf. We hebben uitleg gekregen over
de melkrobots en we hebben zelfs mogen
voelen hoe zo'n melkrobot werkt, door de
robot op onze duim te zetten. Ook hebben we
alles gezien van kalfje tot volwassen koe. Er
waren zelfs kalfjes van 2 dagen oud! Super lief
waren ze en we mochten de koeien die dat
wilden ook aaien. Tot slot kregen we nog een
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echte koeienmedaille en een bekertje verse
melk. Daarna zijn we naar de Five Star Farm
geweest. Hier hebben we lekker gespeeld,
zowel binnen als buiten. We hebben een
fotospeurtocht gedaan en de pony's geaaid.
Tussen de middag hebben we lekker frietjes
gegeten. De friet, sauzen en appelmoes lagen
op een grote tafel en iedereen kreeg een
apart bakje met snacks. Ook kregen we een
ijsje en toen we weggingen nog een
snoepzakje. De laatste periode hebben we
gewerkt over de plastic soep d.m.v. een
lespakket. We hebben geleerd wat er allemaal
van plastic is gemaakt en wat eventueel
goede alternatieven zijn voor plastic. De
laatste woensdag voor de vakantie hebben
we juffendag gevierd. Dit was een dag die in
het teken stond van het schooljaar op een
leuke manier afsluiten en de verjaardagen van
de juffen vieren. We willen iedereen
bedanken voor een heel leuk schooljaar en we
wensen iedereen een hele fijne vakantie!

MB2
Het jaar zit er alweer op. Het is voorbij
gevlogen! We hebben een leerzame en leuke
tijd met elkaar gehad. De kinderen hebben
hard gewerkt, maar nu is het toch echt tijd om
vakantie te gaan vieren. We willen u nog wel
van een paar leuke weetjes op de hoogte
brengen.
Wist u dat:
*We ons klassendoel hebben behaald: Ik zorg
ervoor dat ik snel, rustig en stil opruim als de
wekker gaat. Als beloning hebben we met
elkaar gezelschapsspelletjes gespeeld in de
klas.
* We het boek ‘Superjuffie op kamp’ hebben
uitgelezen en zijn begonnen aan het nieuwe
boek ‘De Griezels…’

* We veel knutselwerkjes hebben gemaakt
zoals een Zeeuws strand, een insecten pot,
een mandala van een leeuw en nog veel meer!
* We op schoolreis zijn geweest naar
Berkenhof Tropical Zoo en daar echte slangen
hebben gezien!

BB1
De afgelopen periode zijn de kinderen goed
bezig geweest met samenwerken. Zo hebben
de kinderen tijdens het lezen elkaar
voorgelezen en samen geschiedenisopdrachten gemaakt. Ook hebben alle
kinderen een spreekbeurt gehouden over hun
favoriete onderwerp, heel knap!
De kinderen van groep BB1 zijn voor vader- en
moederdag creatief aan de slag gegaan met
wol en zelfs met een spuitbus.
Ons schoolreisje vond plaats op 27 juni. We
hebben een bezoek gebracht aan Speeltuin
Meiveld, we hebben een lekkere Happy Meal
bij de Mc Donald’s gegeten en zijn gaan
hyperbowlen bij Prison Island in Middelburg.
Het was een erg leuke dag waarbij zowel de
kinderen als de leerkrachten erg hebben
genoten!
In de laatste week gaan we nog een leuke dag
tegemoet bij de juf- en meesterdag.
Samengevat was dit een leuk, gezellig en
leerzaam schooljaar.
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BB2
De laatste schoolweek is alweer aangebroken!
Wat is het weer voorbij gevlogen. We hebben
een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar met
elkaar gehad.
Zo aan het einde van het schooljaar is het
altijd leuk om even terug te blikken op alle
dingen die we hebben gedaan.
Eerst was daar het soepproject, waarmee we
een mooi bedrag hebben opgehaald voor
kinderen in Ghana. Toen naar de bioscoop en
het Zeeuws museum in het kader van de
kinderkunstweek. De film die we zagen in de
bioscoop vonden we wel een beetje erg
bijzonder…;-). Daarna op excursie naar de
boomgaard van de oom van Pam, die we
hebben afgesloten met een heerlijk ijsje. Maar
toen… onze regenachtige schoolreis! Pff…
wat heeft het die dag geregend! Maar wat
deden de kinderen het goed! Er is geen
onvertogen woord gevallen en de sfeer bleef
gezellig. Super knap! Van de week zijn we nog
naar het bevrijdingsmuseum geweest,
indrukwekkend hoe het in Zeeland
was, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze week vieren we nog juffendag, nemen
we afscheid van de groep 8 leerlingen en
ruimen we de klas op. En dan… genieten van
een welverdiende vakantie!
Tot volgend schooljaar!

BB3
Vrijdag 17 mei hebben we onder begeleiding
van een gids een bunkerroute gedaan door
Middelburg en Vlissingen. Hieronder een
aantal zelfgeschreven ervaringen van
leerlingen.
We gingen naar de bunkers in Middelburg en
Vlissingen met Jos als onze gids. Hij vertelden
ons over de geschiedenis van de bunkers en
wat voor dingen er waren. In Vlissingen
gingen we naar een standbeeld naast een
molen en er stond een onderzeeër.
Vervolgens gingen we naar een bunker die
diep in de grond was gebouwd hij vertelde
ons veel over hoe ze gebouwd werden en het
nut van de bunkers . Persoonlijk vond ik dit
heel interessant en heb ik veel geleerd wat ik
nog niet wist. Geschreven door Levi Braaksma

De Bunkers van
Middelburg
Wij zijn in de
bunkers van
Middelburg
geweest en het was
heel interessant en
leerzaam
Ik had wel last van
hooikoorts, Jos
vogel had ons
rondgeleid en hij
vertelde goed wat er was gebeurd in de tijd
van de tweede wereldoorlog. Er zaten ook
mensen/soldaten in de bunkers om zich te
verstoppen voor de vijanden.
We waren er de hele ochtend ook gingen we
langs de kust en langs een rare bunker waar je
in kon maar wat moeilijk was om te bereiken.
Het was leuk en ik vond het een goeie
investering van de tijd.
Geschreven door: Jason Terwiel
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Bunker route
We zijn met
de hele klas
naar
Middelburg
geweest om
een bunker
route te doen. Het was heel leuk en leerzaam.
Je weet meteen meer van de Tweede Wereld
oorlog. Ook hoe de Duitsers de bunkers
gebruikten en verdedigden. De muren van de
bunkers zijn ongeveer 60cm dik en soms
gingen de Duitsers de bunkers schilderen als
een huis. Als je van een afstand keek leek het
ook echt op een huis.
Geschreven door Yip van der Schoot

We begonnen bij een bunker die van een
afstand een beetje op een huis leek.
Jos vertelde ons dat dit een vermomde
bunker was. Blijkbaar dachten de
Geallieerden dan dat het een huis was. Daar
mochten we even in. Het was er
heel erg vies en donker. Niet de fijnste plek
om te wonen, lijkt me. En zo zijn
we naar allemaal bunkers gegaan, maar
alleen de eerste was vermomd als huis. Toen
zaten we een tijdje lang in de auto en kwamen
we aan in Vlissingen. Daar was een
standbeeld van een of andere
Franse soldaat. Ook waren er een paar
kanonnen. Daarop hebben we een
foto genomen met iedereen erop. Ook was er
een onderzeeër in een soort glazen

kist. Die 2 torpedobuizen. Torpedo’s zijn een
soort doel zoekende
onderwaterraketten die afgeschoten worden
via (je raadt het al) torpedobuizen.
Blijkbaar was er een brandoefening bezig,
want er was heel veel rook en het
rook er naar vuur. Ook kwamen we bij een
hele grote bunker waar we op konden
staan en op zee uitkijken. Toen gingen we
weer terug naar de school.
Geschreven door Lucas Houten

BB4
Na een periode van hard werken is het einde
van het schooljaar in zicht gekomen.
Op dinsdag 18 juni zijn we op schoolreis
geweest naar het Klimbos in
Westenschouwen.
Eerst kregen we uitleg en moesten we
oefenen op een introductie parcours. Daarna
mocht iedereen zelfstandig in het bos gaan
klimmen. Iedereen durfde één om meerdere
parcoursen te doen, heel knap! Als afsluiting
van de dag zijn we nog naar de Hollandse
Hoeve geweest. Het was een leuke, gezellige
dag. In de afgelopen periode hebben we ook
een aantal activiteiten gedaan, zoals het EiExperiment, mega zeepbellen blazen en
picknicken. We wensen iedereen veel plezier
en succes volgend schooljaar!
Maar eerst nog even genieten van
de zomervakantie!
Groetjes BB4
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VSO
Examens VSO
De examenkandidaten hebben hun schriftelijk
examen gedaan en zij hebben zich de
afgelopen periode voorbereid op hun
mondelinge staatsexamens. Altijd weer een
spannende periode...en niet alleen voor de
leerlingen!
We kijken samen met de kandidaten uit naar
de diplomering op 3 juli en hopen dan
natuurlijk iedereen te kunnen feliciteren.
3 leerlingen uit klas 4 VMBO hebben hun
praktijkexamens met goed gevolg afgelegd
en zijn voor deze praktische en theoretische
examens met mooie cijfers geslaagd! Wij
feliciteren Jeroen Hart, Jeroen Caan en Finn
Kanters met deze prestatie!
Laatste loodjes en nieuwe start
De leerlingen van het VSO zijn bezig met hun
laatste toetsen en al nieuwsgierig naar hun
klas en mentor volgend schooljaar. Ze hebben
net hun schooldag/-kamp achter de rug en
kijken al uit naar de klassenuitjes in deze
laatste schoolweek.
De rapportgesprekken zijn gehouden op 24
en 26 juni.
Kennismakingsgesprekken met de nieuwe
mentor is op 19 augustus.
De nieuwe brugklassers zijn al een ochtend op
bezoek geweest en de tweedeklassers
hebben al meegedraaid in hun nieuwe klas.
Achter de schermen wordt al volop gewerkt
aan de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar, zoals bijvoorbeeld het maken van
de roosters en de jaarplanningen.
Belgische Ardennen kamp, 27-28-28 mei
Ook dit jaar zijn we weer met een groot deel
van de bovenbouw naar de Ardennen

afgereisd. We logeerden in twee mooie
kamphuizen midden in het bosrijke gebied
van Burly-de-Pesche. Hier hebben de
leerlingen op verschillende manieren heb
ruige gebied verkend. Over het water in een
kajak, klimmend over rotsen en op een
moutainbike door de bossen. Wij als docenten
zijn erg trots op de sfeer en sportieve
prestaties die de leerlingen samen hebben
neergezet. Hopelijk heeft iedereen er, net
zoals wij, erg van genoten!

Waterpretdag, 14-15 juni
Een nieuwe mooie locatie aan het Veerse
Meer met spannende wateractiviteiten in het
verschiet. De dag begon gelukkig droog en de
leerlingen konden in hun wetsuits lekker aan
de slag. Helaas hielden we het niet droog en
moesten we tussen de regeldruppels door de
wateractiviteiten voortzetten. Op het
aquapark konden de leerlingen zich lekker
uitleven en ook op de banaan ging het lekker
snel. Na een warme douch en een heerlijk
bord friet zijn we met de tweedejaars
vertrokken naar OdyZee. Hier hebben we na
een leuke film, een spannend potje
verstoppertje door de school overnacht in de
gymzaal. Twee dagen met allerlei
weersomstandigheden en aanpassingen
waarin de leerlingen zich erg knap hebben
gedragen.
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PERSONEEL
Psycholoog Hanneke de Vos gaat per 1 juli
OdyZee verlaten. Zij gaat werken als ZZP-er
en heeft een eigen bureau. Zij blijft 1 dag
verbonden aan de REstartklas van OdyZee.
Bianca de Kroo leerkracht in de keuken gaat
OdyZee verlaten. Zij gaat werken op de
Klimopschool in Middelburg.
SO leerkracht Annette Duijnhouwer gaat ons
verlaten. Zij gaat werken als leerkracht op de
Tweern.
Nieuw personeel
Fenneke Boot komt na de zomervakantie
OdyZee versterken. Zij is orthopedagoog en
komt 3 dagen werken in het VSO.
Janine Zandee wordt de nieuwe leerkracht in
de REstartklas. Zij komt 4 dagen werken.
Jolanda Liplijn komt 3 dagen per week als
leerkracht in de onderbouw VSO

VAKANTIE/VRIJ
Zomervakantie: ma 8 juli – vrij 16 augustus
2019
STUDIEDAG
Vrijdag 5 juli zijn alle leerlingen vrij
Start nieuwe schooljaar op maandag 19
augustus 2019
VSO start die dag met mentorgesprekken, de
uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd.
Graag verwijzen wij u voor meer en actuele
informatie naar onze website www.odyzee.nl

