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AGENDA 

 

Vrijdag 21 september 

• Groepen 3 en 4 vrij 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 28 september 

LIED 

 

Week 38 

Machtig God, sterke Rots, Opw. 277 (gr 1-8) 

 

Week 39 

Heer, U doorgrondt en kent mij, Opw. 518 (gr 4-8) 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 

de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.’ (Rom 8: 38, 39) 

Wat een troost, wat een genade mogen wij in deze woorden van Paulus vinden. Deze troost bidden wij 

Anita Voorsluijs (leerkracht groep 7a) en haar familie toe nu afgelopen week Anita’s vader is overleden. 

“Thuisgekomen”, liet Anita ons weten. Vrij van ziekte en pijn. De lege plek die ontstaan is, geeft verdriet. 

Komende week is de begrafenis, laten we haar en haar familie in gebed bij God brengen. 

 

Er zijn alweer drie schoolweken van het nieuwe seizoen voorbij. De vorming van de groepen is in volle 

gang. De kinderen hebben gesprekken (vergaderingen) over wat ze als groep belangrijk vinden, en 

bekijken vervolgens of ze dat terugzien in hun eigen groep. Wie willen we als groep zijn, volgens welke 

regels functioneren we, hoe zorgen we ervoor dat we ons als groep daaraan houden. 

 

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe taalmethode, Taal Actief voor de groepen 5 - 8. Deze methode 

heeft een hoger niveau dan onze oude methode. Daar zijn we heel blij mee. We komen op dit moment 

vooral in de hogere groepen wel eens leerstof tegen die nog niet behandeld is, deze zogenaamde hiaten 

worden dan eerst aangepakt voor we verder gaan.  

 

Ik heb nog drie punten waar ik uw aandacht voor vraag: 

• Fruit voor de ochtendpauze: we zien door de hele school dat er veel kinderen zijn die snoep bij zich 

hebben. De regel op school is dat er in de ochtend fruit of een gezonde koek gegeten wordt. 

• TSO: we hebben nog een paar lege plekken op het rooster. We zijn op zoek naar een aantal vaste 

TSO-ers: op het Hoofdland zoeken we mensen die één keer per twee weken of één keer per week 

op donderdag TSO wil lopen en voor het van Karnebeekpad zoeken we iemand die één keer per 

drie weken (dag maakt niet uit) de TSO kan komen versterken. We horen het graag! 

• Verkeerssituatie: bij het van Karnebeekpad gebeurt het veel dat er ouders met hun auto of een 

busje de leerlingen uit laten stappen langs het trottoir aan de Burg. Slobbelaan. Dat betekent dat u 

op de fietsstrook stilstaat en vaak vlak voor of na het zebrapad. Daarnaast wordt vaak de 

parkeerplaats bij de Marchantstraat gebruikt. Dat mag natuurlijk wel, maar alleen als u ín de vakken 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  2 

parkeert. Houdt u zich alstublieft aan de verkeersregels zodat het voor alle kinderen veilig is, en 

voor al het andere verkeer. En daarnaast willen we graag onze buren te vriend houden! 

 

Ik wens u nog een paar mooie nazomerdagen. Geniet van uw kinderen, wij doen dat ook! 

Met vriendelijke groet, Annelies Brik 

 

ALGEMEEN 

 

Schoolmaatschappelijk werker stelt zich voor 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Even (opnieuw) voorstellen! Mijn naam is Lydia van der Blom en ik ben de Schoolmaatschappelijk werker 

(SMW-er) op De Wegwijzer. U kunt bij het SMW terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en 

advisering voor uzelf als ouders, school en/ of aan de kinderen zelf. Het gaat bijvoorbeeld over: 

• Opvoedingsvragen 

• Ontwikkeling van het kind 

• Gedragsproblemen 

• Informatie over hulpverlenende organisaties 

• Zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking, 

omgaan met pesten) 

 

Voorbeelden hierbij zijn: 

• Mijn zoon Dion  (9jaar) wordt vaak gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daar aan doen? 

• Sara (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij 

aan. Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert? 

• De tante van Jamila (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken. 

Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? 

• Jan (6 jaar) weigert ’s avonds te eten. Elke avond is er gedoe aan tafel. We worden er wanhopig 

van. Wat is er aan de hand? 

• Als Niels (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met 

zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu? Soms is een gesprek voldoende om weer verder te 

kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en/of de leerkracht. 

 

Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit. Als SMW-ers zijn wij verbonden 

aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Mocht het nodig zijn, bespreken we de hulpvraag binnen 

het CJG en kijken we naar een vervolg. 

Aanmelden kan via de intern begeleider, of u kunt mij rechtstreeks bereiken op nummer 06-46843550 of 

via de mail lydia.van.der.blom@vivenz.nl.  

 

Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdagmorgen. 

Met vriendelijke groet, Lydia van der Blom, School Maatschappelijk Werker Vivenz 

 

Bericht van Stichting Leergeld Drechtsteden 

Wist je dat in elke klas minimaal 2 kinderen zitten die zonder hulp hun verjaardag echt niet kunnen 

vieren? Je ziet het niet altijd maar als je goed kijkt kan je het zien. 

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes en Stichting Leergeld Drechtsteden werken samen om deze stress op 

te lossen. Wij zijn vanaf nu ook actief in Dordrecht en vieren dit met een leuk GRATIS toegankelijk 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
mailto:lydia.van.der.blom@vivenz.nl


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  3 

kinderfeestjes festival bij ToBe cultuur centrum in Dordrecht. Op zaterdag 6 oktober 2018 van 13:30 – 

16:00 uur. 

Wethouder Peter Heijkoop opent op 6 oktober om 13:30 uur met veel kabaal en spektakel dit originele 

evenement bij ToBe cultuur centrum in Dordrecht. 

Kom gezellig langs dan vertellen we graag over wat we doen. Aanmelden vooraf is wel fijn. Stuur een 

mail aan project@tobe.nl.  

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De dokterspraktijk in de klas is deze week geopend en dat was precies op tijd, want er waren veel 

patiënten die op doktersbezoek kwamen. Natuurlijk moest je wel eerst even bellen en een tijd afspreken. 

Ook mocht je niet meteen de spreekkamer van de dokter binnenstappen, maar in de wachtkamer blijven 

tot je opgehaald werd. Dan volgde het onderzoek door de dokter : luisteren naar je hart, kijken in je oren 

of mond, bloeddruk meten, soms nog een klopje op je knie met het hamertje. Je kreeg meestal nog wel 

iets uit de apotheek mee naar huis : een drankje of pilletjes. Mooi spel om te observeren en in de 

komende weken te gaan verdiepen. 

Aanstaande woensdag krijgen we bezoek van een echte huisarts in de klas, de moeder van Jana uit 

groep B. We hopen dat ze ook bij ons haar dokterstas met echte instrumenten meeneemt! 

Afgelopen woensdag kregen we een heel leuke presentatie van Micha Akkerman en z’n moeder over de 

actie voor een kindertehuis in Taiwan, waar Micha ook zelf geboren is. U hebt de informatie en klusjeslijst 

meegekregen. Ik ben benieuwd wat daar uit komt rollen aan activiteiten en geld… 

Volgende week beginnen ook de oudervertelmomenten. U krijgt daar vooraf een formulier voor met de 

bedoeling het gesprek thuis al voor te bereiden. 

Intussen is Tim ook 4 jaar geworden en mag hij de hele week naar school. Door al die verjaardagen en de 

geboorte van Nina en Adrian hebben we al heel veel feest kunnen vieren in onze groep! 

Met de Bijbelvertellingen zijn we nu begonnen met de geschiedenis van de aartsvaders: Abraham, 

Isaäk en Jacob. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Drie weken zijn we al weer bezig. Op het moment zijn we druk bezig met het consultatiebureau. Na veel 

dingen gemaakt te hebben en verzameld, konden we deze week het bureau openen. Wat wordt er goed 

in gespeeld zeg. We hebben drie kaartjes met de rolverdeling. Iemand is de 'patiënt', de dokter en de 

assistent. 

Samen wordt er een groeiboekje ingevuld. Wegen, meten, de oren worden nagekeken en ook de ogen. 

Soms is het niet goed. Tja, dan moet de dokter een oplossing bedenken. Zo moest een patiënt pillen 

gaan slikken. Maar we hadden nog geen pillen. Dus zijn we druk bezig om pillen te maken. Zo komen we 

steeds verder. Doordat de moeder van Jana vorige week veel heeft verteld over wat een huisarts allemaal 

doet, weten de kinderen ook hoe ze alles moeten doen. 

Over twee weken woe 26 september, hebben we een verkeersles. Oefenen met oversteken in de praktijk. 

Ik ben op zoek naar drie helpers die met een groepje willen oefenen. Een half uur, gelijk aan het begin 

van de ochtend. Wie helpt er mee? 

Met de bijbelverhalen zijn we bij de toren van Babel en Abraham en Lot. 

Deze week hebben we het over de 2 gehad en de letter d. 

Op naar volgende week! 

Met vriendelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 
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Groep C 

Wat gaat de tijd snel. We zitten al weer 3 weken op school! We beginnen steeds meer te wennen aan de 

gang van zaken in de groep en aan elkaar. Om elkaar beter te leren kennen en om te oefenen hoe we op 

een goede manier met elkaar omgaan doen we regelmatig een spelletje met elkaar. Ook hebben we 

kennisgemaakt met  Max van  de Kanjertraining.  We genieten van het spelen en de kringactiviteiten  en 

buitenspelen doen we ook heel erg graag! Lekker bewegen op de schommel en de fiets  of taartjes 

bakken in de zandbak.  

Ook hebben we kennisgemaakt met nog 2 juffen in onze groep (onderwijsassistenten). Op 

maandagmiddag komt juf Marian altijd in de klas om ons te helpen en op woensdagochtend juf 

Christine. Dat is erg fijn voor ons en de juffen! 

Bij ons thema hoe blijf ik gezond leren we veel nieuwe woorden bij over de huisarts en het ziekenhuis. En 

in het Engels woordjes over ziek zijn. Afgelopen weken stond in de groep de letter i  van ik centraal. 

Afgelopen woensdag kwam er een huisarts op bezoek bij ons. Dat was leuk maar ook spannend. Wat zit 

er in die grote tas die ze bij zich heeft? Om de beurt mochten 2 kinderen steeds iets uit de tas pakken en 

raden wat het is. De dokter liet het daarna zien  en vertelde wat ze er mee kan doen. Gelukkig had ze 

geen prikjes meegenomen. Hieronder ziet u een aantal foto’s van ons bezoek. Ook hoorden we 

afgelopen woensdag over het kindertehuis in Taiwan. Een leerling van school die hier als baby heeft 

gewoond en geadopteerd is vertelde samen met zijn moeder hierover. 

Er is veel babyvoeding nodig voor het kindertehuis en de mensen zijn er vaak arm. 

Daarom willen wij hen graag helpen. Wij hebben een actie: een heitje voor een karweitje. Uw kind heeft 

hiervoor informatie mee naar huis gekregen. Doet u mee? 

Gisteren vierden we de verjaardag van Lorena. Van harte gefeliciteerd met je 4e verjaardag! 

Voor onze themaboek zijn we op zoek naar een weegschaal. Van wie zouden we deze een poosje mogen 

gebruiken?  

Hartelijke groeten van juf Barbara, juf Christine, juf Marian en juf Tjitske 

 

Groep D 

Ons nieuwe thema begint nu lekker te lopen. We hebben hele leuke spullen binnen gekregen! Heel 

hartelijk dank daarvoor! De kleuters genieten er enorm van als er weer een tas of doos binnenkomt met 

allerlei attributen. We hebben nu dokterskoffers, verkleedkleren, verband, pillenpotjes, thermometer, 

weegschaal, handschoenen, spuugbakje, mitella, pleisters, gaasjes, medicijndoosjes en flesjes etc. Ook 

maken we zelf verschillende dingen zoals deze week bijvoorbeeld: röntgenfoto’s, tubes zalf, mutsen voor 

de verpleging, pillen en pillendoosjes, meetlat etc. We hebben elkaar gemeten en we weten nu wie de 

kortste en wie de langste kinderen in onze groep zijn. En wie daar allemaal tussenin zitten :)! Ook hebben 

we alle meisjes netjes op een rij gezet van lang naar kort. Met 6 meisjes ging dat best gemakkelijk. Maar 

met 11 jongens was dit wel een stuk moeilijker. We bekijken boeken en filmpjes over ons onderwerp en 

leren er zo steeds weer iets bij. De letter d stond centraal. Evenals de woorden rond het ziekenhuis en de 

dokterspost. Volgende week is de z van zuster aan de beurt. Bij ons thema hebben we allerlei vragen zelf 

bedacht: dingen die we willen weten, die we willen opzoeken… Antwoorden bedenken we samen of 

zoeken we op in boeken of zien we bij een filmpje. Zo kennen we nu ook verschillende “papegaaien”. 

Ook kregen we nog bezoek van de oma van Pim die werkt in de verzorging van oudere mensen. Allemaal 

mochten we een ritje maken met de rolstoel: of zitten of duwen. Nu, dat wilden we eigenlijk de hele 

middag wel doen. Woensdag was juf Marian in onze groep en dat was heel gezellig!! Juf Grietje was aan 

het feest vieren. Gefeliciteerd juf met uw getrouwde dochter! De Bijbelverhalen gaan op dit moment over 

Abraham. Volgende week donderdag 20 september is de eerste ouder vertelmiddag!  

Groetjes van alle dokters /zusters/broeders van onze dokterspost i.c.m. ons ziekenhuisje. En natuurlijk van 

juf Marian, Grietje en Annemieke 
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Groep E 

Wat een leuk bezoek hadden we op woensdag. Er kwam een echte huisarts op bezoek. We mochten in 

haar dokterstas kijken. We mochten er iets uithalen en dan gingen we bekijken wat het was. We wisten al 

best veel! We leren allerlei woorden rondom de dokter en we doen er allerlei spelletjes mee. We hebben 

wat liedjes geleerd en beweegspelletjes. In de hoek spelen we dokter en patiënt. We leren zo wat elke rol 

inhoudt. De verhalen uit de Bijbel gaan over Abram. We kennen al best wat liedjes over de eerste paar 

verhalen uit de Bijbel. Op woensdag 26 september hebben we een verkeersles over oversteken. Onze tijd 

is van 10.15-10.45 .We gaan dan in de wijk rondom school oversteeksituaties opzoeken. Ik heb 5 ouders 

nodig die even een half uur willen meehelpen. Je loopt met een groepje een half uur door de wijk. Graag 

even opgeven bij mij! Wie heeft nog pillenpotjes die wel mogen gebruiken. 

Felize wordt in het weekend 4 en zij komt vanaf maandag bij ons in de klas, welkom! Manuel heeft 

getrakteerd omdat hij nu ook 4 is! We hebben 20 kinderen in de klas.  

Hartelijke groeten van Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Inmiddels hebben we er alweer 3 weken groep 3 opzitten. Wat gaat het snel en wat kunnen de kinderen 

al veel. Met lezen hebben ze al diverse letters geleerd en ze hebben ontdekt dat ze weer nieuwe 

woorden kunnen maken met die letters. Vandaag hebben we thema 1 (hoofdstuk 1 van lijn 3) afgesloten 

en maandag starten we met thema 2 (hoofdstuk 2). De kinderen krijgen dan weer een nieuw leesboekje 

en een nieuw werkboekje. Ook zullen de kinderen weer woordjes voor thuis mee krijgen. Oefent u weer 

mee?  

Met rekenen zijn we goed aan het kijken wat de kinderen al kunnen. Zo zijn we snel door blok 1 gegaan 

(tellen tot en met 6) en hebben de kinderen de eerste toets al gehad. We zullen de belangrijke lessen van 

blok 2 aanbieden en dan snel doorgaan naar blok 3 waar de kinderen leren om sommetjes te maken. In 

de klas zijn we vooral veel bezig met het tellen tot en met 30 en het herkennen van de getallen.  

Met thematisch werken zijn de kinderen druk bezig met het maken van drankjes en hier een recept over 

schrijven, het bouwen van een ziekenhuis, het spelen in de dokterspraktijk en het maken van pillen van 

klei. De kinderen zijn enorm enthousiast met het thema bezig.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

We sluiten deze week ons eerste thema van de leesmethode af. We hebben een echte toets gemaakt. 

Toen gingen de tafeltjes in rijtjes achter elkaar en was het muisstil in de klas. Je liet zien wat je al kunt. En 

wat zijn we trots: we kunnen al zoveel letters lezen! 

In ons schrijfschrift je hebben we nu ook geoefend met het schrijven van de cijfers 1-5. Veel kinderen 

vonden de 4 het lastigst. Maar toen ik voordeed dat je van de vier een zeilbootje kunt maken en dat je 

eerst het zeil maakt en dan de mast, bleek dat een handig ezelsbruggetje. 

Met de rekenles hebben op een plattegrond routes gelopen ( met onze vinger). Door pictogrammen in 

de goede volgorde erbij te tekenen kun je ook aangeven welke route je hebt gelopen. 

Langzamerhand begint het spel in de themahoek op gang te komen. De patiënt zit eerst in de 

wachtkamer. Dan wordt hij geroepen door de huisarts. De huisarts stelt je eerst wat vragen, zodat hij 

weet wat je mankeert. Daarna volgt het onderzoek. Dan wordt bijvoorbeeld je lengte gemeten bij een 

meetlat. Of je ogen worden gemeten. ( kinderen hebben zelf een blad gemaakt met letters van groot 

naar klein). Er wordt een recept uitgeschreven. Daarmee gaat de patiënt naar de apotheek. In de 

apotheek staan al heel wat soorten medicijnen. We hebben ook al wat vragen van de vragenmuur 

beantwoord. Zo weten we al hoe je ziek kunt worden en hoe het eruit ziet als je koorts hebt. 

Groeten van Annemiek en de kriebelbeestjesklas 
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Groep 4a 

Deze weken zijn we vol aan de slag met veel nieuws. Het boek van taal, de spellingslessen, de tablet en 

natuurlijk de nieuwe meester! Dat is allemaal best spannend en flink wennen, zo na de vakantie. 

We werken aan een fijne sfeer, waar kinderen positief en actief met elkaar omgaan. Ook het fijn spelen in 

de pauze vormt dan een belangrijk onderdeel van de schooldag. 

In de groep zijn we ook begonnen om te werken met het thema "ik leef gezond".De kinderen werken 

hierbij in groepjes en doen verschillende dingen. Ook liggen er achter in de klas allerlei boeken uit de 

bibliotheek over het thema.  

Iedere dag merken we weer hoeveel we op die dag gedaan hebben.  

En lezen blijft heel belangrijk. Nu de zomervakantie weer achter de rug is, regelmaat in het lezen: 

dagelijkse oefening. In de klas is nu al goed te merken, dat inspanning mooie resultaten oplevert. 

Groeten uit groep 4a 

 

Groep 4b 

In groep 4b hebben we met de nieuwe taalmethode een gedicht gemaakt. Hieronder 2 gedichten; een 

grappige en een ontroerende. 

 

Voor Funny, 

hij is blauw en zwart 

samen vliegen we 

Je bent heel erg vrolijk 

ik vind het leuk dat je los mag 

en ik noem je Vliegop 

 

van Wieke 

Voor mama 

U bent mooi 

ik knuffel graag met u 

ik voel me veilig bij u 

ik vind u lief 

je bent mijn mamie 

 

van Tessa 

 

Groetjes uit groep 4b 

 

Groep 5a 

De afgelopen weken hebben we hard geleerd. Wat zijn we blij dat we weer weekend hebben, tijd om uit 

te rusten! Maar in de klas hebben we het ook naar onze zin. Het is gezellig en vooral het lezen van een 

Donald Duck of het kleuren van een kleurplaat 's ochtends is een favoriet van de leerlingen.   

Vorige week hebben we een spreekcanon geleerd over de fiets. Het is een moeilijke tekst maar wat doet 

groep 5 dat goed! Met elkaar rappen wij het lied tussen de lessen door. Het is enorm leuk om met elkaar 

te zingen en muziek te maken! Taal is nog wel lastig omdat we allemaal nieuwe dingen leren. Hoe zit het 

alfabet ook alweer in elkaar, welk woord komt er als eerste voor in het woordenboek, hoe moet ik een 

speluitleg geven en wat zijn bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden 

voor woorden en hoe moet ik die vinden in de zin? Dat zijn allemaal dingen die we al in groep 5 hebben 

geleerd! Ook hebben we vertrouwensspelletjes gespeeld in de aula.  

Afgelopen week hebben een presentatie gehad van Micha. We hebben een opdracht gekregen om geld 

op te halen. Dat doen we door een heitje voor een karweitje. Het was een grappige, leerzame en mooie 

presentatie. Er werd veel verteld over het land Taiwan, over Micha en over adoptie. Wij willen graag 

helpen voor het kindertehuis in Taiwan. 

Op woensdag 26 september hebben we een uitje naar 't Weetpunt. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar 

ouders die met ons mee willen gaan. Om 09.00 uur vertrekken wij richting 't weetpunt en rond 11.30 uur 

zullen we weer op school arriveren. Wilt u mee? Stuur dan een mailtje naar juf Willemieke.   

Groetjes van groep 5a! 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  7 

Groep 5b 

Deze week hebben we de kinderen verteld over de schepping. Het leren van het memootje was even 

wennen maar de 1e overhoring ging erg goed!  

De meeste kids hadden zelfs een 11! Kanjers! 

Vandaag gaan we op excursie naar  't Weetpunt. De foto's zullen op Klasbord geplaatst worden. 

In de klas hangen de posters weer op voor het taakspel. Terug van weggeweest. Iedereen doet goed z'n 

best om de beloningen te verdienen. We proberen oog voor elkaar te hebben 

en elkaar te helpen waar dat lukt. Het project "heitje voor een karweitje" is van start gegaan. Lukt het uw 

kind om klusjes te doen en zo iets te betekenen voor een ander? Alvast hartelijk dank! 

De tafels oefenen is ook in groep 5 erg belangrijk. Oefent u thuis mee? Evenals het speels leren 

klokkijken thuis? Af en toe even vragen hoe laat het is, blijkt een goede oefening. 

De leerlingen werken regelmatig op de laptop. Nog niet iedereen heeft een eigen koptelefoon (of 

oordopjes). Wilt u dit meegeven aan uw kind? (Tip: bij de Action is dit erg goedkoop aan te schaffen). 

Voorheen werd gymkleding alleen in de vakantie gewassen. De kinderen worden ouder, schat u zelf even 

in wanneer het nodig is om de gymkleding te wassen? 

Helaas hebben we op vrijdag geen speelgoeddag meer. Als tussenvorm mogen de kinderen wel op de 

vrijdag voor een vakantie speelgoed/spelletjes meenemen.  

Hartelijke groet van juf José en juf Wendy 

 

Groep 6a 

In de groep zijn we hard aan het werk geweest de afgelopen 2 weken. Het is vooral nog erg wennen 

aan de nieuwe taalmethode. Wat leren we hier veel van. Echt heel gaaf. Verder werken we natuurlijk 

ook nog hard aan alle andere vakken en zijn we ook druk bezig met kanjerlessen. Heel gaaf om het 

vertrouwen van kinderen in elkaar te zien. Wat een groep! 

Ook met thema gaan we druk bezig met allerlei vragen te onderzoeken over ons eigen Nederland. 

Over 2 weken hopen we dan ook met elkaar een bezoek aan de molens van Kinderdijk te brengen. 

Inmiddels heb ik al 3 chauffeurs/begeleiders, maar ik ben nog op zoek naar nog 2 

chauffeurs/begeleiders. Graag even een mailtje naar p.nawijn@gpown.nl 

Afgelopen week zijn we gestart met de actie “heitje voor een karweitje” om daarmee geld in te 

zamelen voor het kindertehuis waar Micha uit onze groep vandaan komt. Hij zal er in oktober, samen 

met zijn ouders daar op bezoek gaan om het ingezamelde geld daar te overhandigen. We hebben 

woensdag dan ook genoten van de presentatie die Micha met zijn moeder aan ons gegeven heeft. 

We bidden dat de actie een groot succes zal zijn. 

Komende week zal een beetje anders verlopen. Ik zal zelf van woensdag-vrijdag met groep 8 van de 

K.B.S. uit Berkel op kamp gaan. Op woensdag en donderdag zal dan juf Erna voor de groep staan en 

op vrijdag juf Margriet. 

De schrijfkanjer van de afgelopen week was Joël en die van deze week is Laura. 

Groetjes van groep 6a en meester Nawijn 

 

Groep 6b 

Er steeg een luid gejuich op in groep 6B toen de vader van Mart via de telefoon had verteld dat Mart z'n 

broertje was geboren. Mart was ontzettend blij, en nieuwsgierig naar zijn broertje, maar was vergeten te 

vragen hoe hij heette. Inmiddels weten we het: Luuk Yonatan. Yonatan betekent geschenk van God en zo 

ervaart het gezin van Mart dan ook deze geboorte. We hebben snel iets gemaakt om het gezin van Mart 

mee te verrassen, zodat hij het meteen al mee naar huis kon nemen. 

Inmiddels leren we in de groep steeds beter om met onze taakkaart te werken, de taakkaart bij te 

houden en onze taken af te krijgen. Bij rekenen mochten we de letters van onze naam tekenen op 

ruitjespapier (van 1 cm) en daarna uitrekenen hoe groot de oppervlakte van onze naam was. We leerden 

trouwens ook 'slurpen en spugen'. Vraag de kinderen maar eens wat dat is als je aan het rekenen bent.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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In de nieuwe taalmethode komen veel dingen aan bod. Zo hebben we met het benoemen van 

lidwoorden, werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden en voorzetsels 

geoefend. Maar er was ook een mooie les 'spreken en luisteren'. De kinderen moesten in groepjes met 

een voorzitter een mening vormen over een stelling en de argumenten voor of tegen opschrijven en 

presenteren. Wat hadden ze goede argumenten bedacht, de kanjers! Sommigen waren tegen met goede 

argumenten, anderen waren voor de stelling, ook met goed argumenten. Heel verrassend. Ook moest er 

een brief geschreven worden. Veel kinderen wilden hun brief voorlezen en terecht; de brieven waren heel 

mooi, om trots op te zijn. 

We werken ook volop aan ons thema 'Ik hou van Holland' en verdiepen ons in de Nederlandse cultuur. In 

het kader daarvan gaan we 25 september op excursie naar de molens van Kinderdijk. Er zijn nog wel 

twee auto's nodig voor die dag, dus bij deze nog een oproep aan alle ouders. 

Hartelijke groeten van groep 6B en juf Karin en juf Sari 

 

Groep 7a 

We zijn helemaal gewend hoor, niks meer groep 6, we zijn nu echt helemaal groep 7! En daar komt ook 

best wat bij kijken. Het huiswerk wordt meer en de juffen hebben ook hoge verwachtingen wat betreft 

eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De eerste weken van oefenen zit er op en nu moeten we 

het gaan laten zien. Maar dat gaat al heel goed hoor. 

We zijn nog veel bezig met nadenken over hoe we met elkaar om gaan in de groep. Welke afspraken 

maken wij en welke regels gelden er. Een positieve groep komt steeds meer vast te staan. 

Gisteren werd de Engelse les gegeven door Ashley en Thijs. Ongelofelijk knap hoe zij dit verzorgden en 

wat een uitspraak.  

Vandaag zijn we gaan werken aan een eigen schildersdoekje wat uiteindelijk een onderdeel wordt van 

een groepswerk. Onze eigen inbreng kunnen we er op kwijt, maar we moeten ook overleggen met de 

kinderen van wie de doekjes verbonden zijn met die van ons zelf om aansluiting te krijgen. Beste een 

lastige klus. Kom volgende week gerust het resultaat bewonderen. 

Afgelopen week hebben we een aantal dagen juf Erna gehad en ook komende week zal zij er zijn. We 

zijn haar daar heel dankbaar voor. Het is heel verdrietig dat we juf Anita moeten missen en we denken 

aan haar nu zij haar vader moet missen. 

Groetjes van de juffen uit groep 7 

 

Groep 8a 

Wat gaat de tijd snel! 

We hebben al heel wat leuke dingen gedaan en er staan ook al leuke dingen op de planning.  

Op woensdag 26 september hebben we een excursie bij de Sophiapolder. We gaan er fietsend naar toe. 

Dus de kinderen moeten die dag op de fiets naar school toe komen.  

We hebben een nieuwe methode voor muziek '123Zing'. Afgelopen vrijdag hebben we hier al mee 

gewerkt. De kinderen vonden het geweldig! Zie foto met de boomwhackers.  

Ook zijn we een sponsoractie gestart voor een kindertehuis in Taiwan. De kinderen verzamelen geld door 

heitjes voor karweitjes te doen. Vandaag krijgen ze de informatie en invullijst mee. 12 Oktober is de 

laatste dag om het geld in te leveren.   

Op 19 oktober houdt juf Tirza een klein 'gender reveal' feestje in de klas. Hierover later meer informatie.  

Volgt u ons weer op klasbord? We posten regelmatig foto's. 

Groetjes juf Nienke en juf Tirza 

 

Groep 8b 

Op onze deur van de klas prijken allerlei foto’s van ons! Heel gaaf om al onze gezinnen bij elkaar te zien! 

Ook hebben we aan de klas iets over ons gezin verteld. Leuk, mooi en bijzonder om dat zo met elkaar te 
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delen. Het werken gaat al echt heel lekker. We hebben een goed sfeer in de groep en helpen elkaar als 

het ff niet lukt of als iemand verdrietig is of minder in z’n vel zit. 

Inmiddels hebben we allemaal 2 maatjes die ons kunnen helpen als het even niet gaat. Een goed maatje 

ziet dat er iets met je is en gaat je helpen. Dit is al een aantal keer toegepast in de groep. We hebben 

ook de afgelopen week veel aan Kanjer gedaan. Lessen en spellen die een beroep doen op onze sociale 

vaardigheden. Leren, lachen,  bewegen, samenwerken, vertrouwen zijn zomaar een aantal woorden die 

dan belangrijk zijn. 

Volgende week woensdag gaar we met elkaar naar de Sophiapolder vlakbij school. We gaan daar op de 

fiets naartoe en zijn daar de hele ochtend. Het is wel belangrijk om laarzen of schoenen aan te trekken 

die vies mogen worden… Trek ook niet je beste broek aan. We gaan daar vogels spotten en andere 

natuurdingen doen.     

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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