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 Van onze BSO 

 Sparen voor gratis biebboeken 

 Van onze oudervereniging 

 Nieuwe leerlingenraad 

 

 Reggio in groep 3 

Onderzoeksvraag – Met 1 oog over de muur. In het 

woordveld werd regenboog genoemd. Die hebben 

we in een proefje geprobeerd te maken. 

       
      Zelf het licht vangen en een regenboog maken. 

 

Via de regenboog kwamen we op het onderwerp 

licht. Bij licht hoort schaduw en ze vroegen zich af 

hoe je zelf schaduw kunt maken. En wat zie je bij 

dingen als je niet over de ‘muur’ kunt kijken?  

 
Verwondering 

Ze kwamen erachter dat de positie van de lamp iets 

met de schaduw van voorwerpen doet. Ook deden 

ze de ontdekking dat je bijna altijd alleen de 

contouren van een voorwerp ziet. Er was 
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teleurstelling dat bij de tijger geen ogen zichtbaar 

waren.  

Mees: ‘Dan maken we toch gaten in de ogen? Dan 

kan het licht erdoor en zie je dat op het doek!’ 

Dat inzicht hielp enorm toen ze eigen ontwerpen 

gingen maken voor de Culturele Avond. Komt u ook 

kijken 14 november 2018? 

Het verschil tussen een tijger op papier en een tijger met 
contouren. 

 

 Rots en water in groep 1A 

Iedere Rots en Water les beginnen we met de Rots 

en Water groet.  

Met je ene hand maak je een vuist, die leg je op je 

hart. De vuist staat voor ROTS: “Ik kan goed voor 

mezelf opkomen, ik weet wat ik wil.” De andere 

hand staat voor WATER. Timo: “Water staat voor 

wereldvrienden, wij zijn allemaal wereldvrienden van 

elkaar”. De handen leggen we over elkaar en dan 

maken we een buiging én zeggen we: “Respect”. 

Afgelopen les hebben we een opdracht gedaan met 

‘centreren’. De kinderen van groep 1a kunnen zo 

stevig staan als een rots.  

 

 

 Artotheek 

 

Wat later dan eigenlijk gepland was (de artotheek 

had last van waterschade), konden we weer naar de 

artotheek om kunstwerken uit te zoeken. De 

leerlingen hebben weer erg hun best gedaan om iets 

moois uit te zoeken dat past bij het thema. Terug op 

school werden de kunstwerken geshowd aan de rest 

van de klas en werd door de leerlingen uitgelegd 

waarom ze het zo mooi en passend vonden. 
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Őmer en Pip uit groep 1A bekijken geconcentreerd de 

kunstwerken. 

 Squla op school 

Op vrijdag 21 september kwam het Squla Clubhuis 

naar Marco Polo. De groepen 3, 4-5 en 6 waren door 

hun leerkrachten aangemeld om deel te nemen. 

Eigenlijk zouden de mensen van Squla met een grote 

caravan komen, maar i.v.m. het slechte weer 

(windstoten) ging dat helaas niet door. Daarom 

werden er ’s ochtends i.p.v. in de caravan en op het 

plein, in de hal allerlei spellen gespeeld. Het waren 

spellen die de leerlingen kennen van het online 

platform, deze konden ze nu in het echt spelen; van 

een levensgroot katapult spel tot een  avatar  

knutselen. Dat was erg leuk! 

 

 
Groep 3 knutselt een avatar. 

 Logopediste 

Onze school werkt samen met logopedistenpraktijk 

Samenspraak. De vorige logopediste, Hanneke Blok, 

is helaas langdurig ziek. In haar plaats is dit 
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schooljaar Lisanne Rutters gestart. In deze 

nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor. 

 

Mijn naam is Lisanne Rutters en ik ben sinds 

augustus 2018 werkzaam als logopedist bij 

logopediepraktijk Samenspraak. Dat betekent dat ik 

iedere maandag op Marco Polo aanwezig ben om 

logopedie te geven. Tevens werk ik twee dagen in de 

week op basisschool de Grebbe. Daarnaast ben ik 

één dag in de week werkzaam als logopedist binnen 

het speciaal basisonderwijs. In juli 2018 heb ik mijn 

studie logopedie succesvol afgerond. Ik vind het 

ontzettend leuk om mijn kennis nu in de praktijk te 

kunnen brengen. Samen met de cliënt ga ik op zoek 

naar wat werkt en, indien mogelijk, wat aansluit bij 

de eigen interesses. Mijn interesses zijn, naast 

logopedie, dieren en dan in het bijzonder mijn paard 

en hond. Daarnaast houd ik enorm van lezen en 

wandelen. Mocht u vragen hebben over logopedie 

dan kunt u op maandag altijd even binnen lopen of u 

kunt uw vraag doorgeven via de leerkracht van uw 

kind.     Groetje Lisanne 

 Brabant stoet 
 

 
 

Heeft u hem ook gezien in Bergen op Zoom, de 

Brabant stoet? Dan grote kans dat u een aantal 

leerlingen van onze school bent tegenkomen. Samen 

met de (vorig schooljaar) door hen zelf gemaakte 

duurzame mini-reus ‘Madame Naturia’ namen zij 

deel aan de Brabant Stoet. De kinderen hebben het 

gezellig gehad en hebben enorm genoten! 

 

 Rangerteam in Tuinwijk 

 

Op initiatief van mevrouw Els Aarden, lid van het 

Buurt Preventie Team heeft Tuinwijk sinds kort een 

heus Rangerteam. Een Rangerteam is een groep 

kinderen die onder begeleiding van volwassenen de 

buurt schoonmaken. Het Rangerteam Tuinwijk start 

steeds elke laatste woensdag van de maand om 

13.00 vanaf onze school. Afgelopen woensdag-

middag  is er voor de eerste keer afval geruimd door 
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deze groep. Er waren 12 leerlingen van onze school 

present om vuil te ruimen. Deze actie haalde ook de 

Bode. 

 
Deelnemers Rangerteam van afgelopen woensdag. 

 

 Van onze BSO 

 

Door Kayleigh: 

“Wij zijn weer druk bezig met de thema's dit 

schooljaar. We hebben het thema 

‘onderwaterwereld’ afgesloten en zijn nu druk bezig 

met het thema ‘herfst’! We hebben gezocht naar 

herfstdingetjes in het bos en we zijn meteen naar 

Franken fruit gegaan om een mooie pompoen te 

kopen waar we vervolgens heerlijke soep van 

hebben gemaakt. Ook hebben we kabouterhuisjes 

en vogelvoerrolletjes gemaakt. Wij zitten dus weer 

niet stil! Komen jullie een keertje kijken? 

Groetjes van Kayleigh namens BSO Marco Polo LPS- 

KOM” 

 

           

 Sparen voor gratis biebboeken 

 

Volgende week woensdag start de 

Kinderboekenweek. Dit jaar staan kinderboeken 

over vriendschap centraal en het motto is: “Kom 

erbij!” Op school besteden we daar ook uitgebreid 

aandacht aan. 

Bruna wil het lezen bij kinderen stimuleren en 

organiseert daarom een scholenactie: ‘Sparen voor 

je schoolbieb’. In het kort: hoe werkt het? U koopt in 

de periode van de Kinderboekenweek ( 3 t/m 14 

oktober) een kinderboek bij een Bruna winkel. De 

bon levert u in op school. De school levert de 

bonnen in en krijgt 20% korting op nieuwe 

kinderboeken voor de bieb. Een toelichting op de 
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werkwijze treft u aan als bijlage in deze mailing. 

Doet u ook mee? 

 Van onze oudervereniging 

 

“Beste ouders, 

De herfst doet zijn intrede en zelfs de herfstvakantie 

is alweer heel dichtbij. Hopelijk hebben alle kinderen 

hun draai weer gevonden in hun nieuwe groep en 

zijn onze nieuwe kleuters vrolijk aan de basisschool 

begonnen. 

Met name voor de laatste groep, willen we U graag 

even attenderen op het volgende; 

Alle extra activiteiten binnen de school (denk hierbij 

bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst en de 

Vastenavend) worden gefinancierd door de 

oudervereniging. Wij vragen hiervoor ieder jaar een 

ouderbijdrage. Gelukkig zien we dat deze al 

veelvuldig binnen is gekomen. Langs deze weg direct 

een reminder om het alsnog over te maken, mocht U 

dit nog niet hebben gedaan. 

Naast de ouderbijdrage zijn er nog 2 manieren om 

ons financieel te ondersteunen. Om de week staat er 

een oud papier container aan de school en ook kunt 

U oud frituurvet deponeren in de daarvoor 

bestemde afvalbak. Mede dankzij Uw hulp kunnen 

we weer voor een boel leuke momenten zorgen dit 

schooljaar. 

Tot slot verwelkomen wij 3 nieuwe leden bij  de 

oudervereniging; Floris, Romy en Volkan. We zijn 

heel blij met deze uitbreiding, want vele handen 

maken licht werk! Zou U meer willen weten over wat 

wij allemaal doen, schroom niet en spreek iemand 

van ons, of Annemieke, even aan! 

We zijn weer helemaal klaar voor het nieuwe jaar!  

Tot ziens, 

Chantal, Susanne, Thamarah, Elles, Frans, Marjon, 

Floris, Romy, Volkan en Natascha” 

 Nieuwe leerlingenraad 

 

 
 

In de groepen 4 t/m 8 zijn er nieuwe leden voor de 

leerlingenraad gekozen. Doortje (groep 4), Hajar 

(groep 4), Juno (groep 5), Isa (groep 6), Aurélie 
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(groep 7) en Imke (groep 8) vormen de leerlingen-

raad. Girlpower het komende schooljaar! 

Vanmorgen heeft de leerlingenraad voor het eerst 

vergaderd. Een aantal van de meiden gaf aan  zich al 

eerder kandidaat gesteld te hebben. Dit jaar is het 

dan gelukt! Alle leden lijkt het heel leuk om mee te 

denken en ‘dingen te bespreken’. Aurélie: “Als er 

bijvoorbeeld een pestprobleem is, dan kunnen we 

dat aangeven en oplossen. “ Isa: “Ik wil graag 

vergaderen over nieuwe ideeën.” 

De meiden kwamen goed voorbereid naar het 

overleg. Ze hadden van tevoren met hun klas 

overlegd en brachten een aantal punten in. 

Daarnaast  hebben we het ook gehad over huiswerk. 

Van het overleg worden door juf Annemieke notulen 

gemaakt. De leerlingen van de leerlingenraad 

bespreken deze met hun klas. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens



 

 

 
 

 
  

 

 
             

 

 

 

 

 
 


