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LIED 

Week 47 

 ‘Groot is uw trouw o Heer’ (gr 4-8) 

 

Week 48 

 Psalm 116:1 (groep 1- 8) 

 

AGENDA 

Woensdag 21 november  

 Studiedag ‘Het Jonge Kind’, groepen A – E vrij 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 30 november 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Juf Ada 40 jaar in het onderwijs 

“Kleuren, kleuren, allemaal kleuren”, zo galmde het dinsdagmiddag door de school op het Hoofdland. 

Voor op het podium staat Marcel Zimmer en in de hal staan ruim 200 kinderen te zingen en te dansen. 

Een echte feestsfeer hing er in de school en terecht. Want het is niet aan velen gegeven om 40 jaar in het 

onderwijs te mogen werken. Voor Ada de Wolf geldt dat wel. Na Spakenburg en Spijkenisse nu bij ons 

op school. 40 jaar lang vol passie en met een groot hart voor kinderen aan het werk. Die passie zie je en 

merk je en dat is ook waarom je het al 40 jaar vol houdt. We zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor 

alles wat zij in al die jaren voor zoveel kinderen heeft betekend. We hebben met elkaar aan het eind Ada 

Gods Zegen toegezongen. Een mooi moment om dat met elkaar te mogen doen. Ik hoop ook dat Ada 

ook de komende jaren tot zegen mag zijn voor nog vele kinderen. In goede gezondheid en wetend dat 

ze het van haar Hemelse Vader mag ontvangen.   

 

LEV-WN tafelgesprek in de regio 

Op 27 november organiseert LEV-WN (de scholengroep wij wij bij horen) een tafelgesprek in onze regio. 

In de bijlage vindt u hiervoor nog een keer de uitnodiging. We zijn blij dat er zich al een aantal ouders 

hebben opgegeven, maar gezien de grote van onze school kunnen daar nog meer ouders bij. Ik roep u 

van harte op om naar deze avond te komen en mee te denken over de toekomst van ons onderwijs aan 

uw kind. In verband met de organisatie van deze avond is het nodig dat u zich hiervoor opgeeft.  

Ik hoop u op 27 november te ontmoeten voor een mooi tafelgesprek. 

 

Vervanging bij ziekte door ouders 

In de afgelopen week hebben we de groep ouders ontvangen die zich hebben aangemeld voor het 

vervangen van leerkrachten ziekte van leerkrachten. We hebben twee “instructiemomenten” gehad 

waarbij we samen met deze ouders gekeken hebben naar hoe een dag eruit ziet, wat er van ze verwacht 

wordt en hoe we het allemaal regelen. Wij zijn blij verrast door het grote enthousiasme van deze ouders. 

Ze kwamen zelf ook met allemaal ideeën die ze graag zouden willen doen op een dag dat ze voor de 

groep staan. In een bijlage bij dit Wegwijzertje ontvangt u ook de opzet die we besproken hebben met 

deze ouders. Zo bent u ook op de hoogte van hoe we dit vorm gaan geven. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat een groep prima vervangen kan worden door deze ouders wanneer we bij ziekte geen 

vervanging kunnen vinden.  
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TSO 

Bij dit wegwijzertje ontvangt u een nieuwe versie (versie 4) van TSO rooster. Voor de donderdag zijn we 

nog op zoek naar een vaste TSO-er op het van Karnebeekpad (Bovenbouw). Vindt u het leuk om hierin 

mee te draaien en heeft u de mogelijkheid geeft u dat dan even door aan Annelies Brik  

Verder willen we u vragen op tijd te komen voor de TSO. Om 11:55 uur verwachten we de ouders op het 

Hoofdland en om 12:05 uur de ouders op het van Karnebeekpad. Houdt u daar even rekening mee.  

 

ALGEMEEN 

 

Groepswerk groep 3a 

Dit zijn de 3 waarden die de basis zijn van onze lessen over gedrag: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. 

Deze maand is de waarde veiligheid aan de beurt. Groep 3a Heeft dit groepswerk erbij gemaakt. We 

hebben gekozen voor het bijbelverhaal van de Ark van Noach, omdat de kinderen hier als eerste aan 

dachten bij de waarde: 'veiligheid'. De kinderen vonden dit een erg mooi verhaal over hoe Noach en zijn 

familie gered worden door God. De kinderen hebben zelf hard gewerkt aan het groepswerk en we 

hebben er ook een Bijbeltekst bij geplakt: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp 

in de nood (Psalm 46:2) 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Wat een feest was het afgelopen dinsdag! Ik ben op een ontzettend lieve manier in het zonnetje gezet 

door de kinderen met al hun briefjes en tekeningen, die ik in de grote rode brievenbus vond. Heel erg 

bedankt, ook van de kinderen die ik nooit of lang geleden in de klas heb gehad en dank voor de goede 

woorden van u, als ouders.                                                                                                                                 

Met mijn eigen groep mochten we lekker genieten van een pannenkoekenlunch, heerlijk, wat hebben we 

geschranst! En wat mochten we van een geweldig optreden genieten met Marcel Zimmer. Een 

onvermoeibare, enthousiaste, humoristische zanger en entertainer. Het was heel mooi om al die 

geboeide, verbaasde, blijde en zingende koppies te zien in onze hal. En heel gaaf dat we op deze manier 

ons podium mochten inwijden. De collega’s hadden ook voor de nodige attributen (sjerp en hoedje) 

gezorgd en voor de prachtig versierde school. Het is echt een dag geworden om op terug te kijken, met 

een lach op het gezicht. Het werk over de postbode gaat intussen gewoon door. We hebben nu geleerd 

hoe je een envelop vouwt en van “adres” voorziet. Om het niet te ingewikkeld te maken gebruiken we 4 

kleuren straten en de nummers 1-20 om onze adressen van te maken. Die zijn terug te vinden op onze 

postbakjes in de vensterbank. We kregen deze week bezoek van 2 echte postsorteerders in hun oranje-

blauwe uniform. Moeder en dochter hebben ons verteld hoe dat sorteren van de post gaat; ze hadden 

de spullen bij zich die ze daarvoor gebruiken. Heel leuk dat het onderwerp zo steeds dichterbij komt 

voor de kinderen. Wel blijft de cylus van de kaarten en brieven van de oranje brievenbus naar de 

huisbrievenbus wel ingewikkeld. Met kaartjes met afbeeldingen gaan we kijken of we het al een beetje 

door hebben.                                                                                                                                                   

We hebben eindelijk weer een jarige gehad: Isabel is nu ook 5 jaar geworden!                                                  

Omdat het a.s weekend de Sint in ons land arriveert mogen de kinderen vanaf volgende week daarover 

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


 

 

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

praten en vertellen. Daarna gaan we het ook in ons thema verwerken, want we kunnen natuurlijk ook de 

Sint briefjes en tekeningen sturen en elkaar pakketjes brengen. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een feest was het dinsdag zeg! We hebben heerlijk meegezongen met de liedjes van Marcel 

Zimmer. Maar hij deed ook hele grappige dingen. Zo tekende hij Noach. Maar die kon zijn ogen 

bewegen en echt praten. Vraag het thuis maar eens na aan uw kind. Juf Ada heeft genoten (wij ook). 

Wat een leuk thema hebben we. De postbodes zijn druk bezig in de klas. Postzegels knippen, kaarten 

verkopen. Zorgen dat het goed gaat met betalen. Na een poos gaat het postkantoor dicht en wordt de 

post bezorgd. We hebben een systeem in de klas dat iedereen post krijgt. We hebben daarvoor een 

groene doos en een rode doos in de klas. In de groene doos zit van elke kind een adreskaart. Als je een 

kaart koopt bij het postkantoor mag je een kaartje uit de groene doos pakken. Je schrijft dan het adres 

(van de brievenbus in de klas, elk kind heeft een eigen brievenbus gemaakt) op de kaart en doet hem op 

de post. Dan gaat het adreskaartje in de rode doos. Als alle kaartjes op zijn, wordt de groene brievenbus 

opnieuw gevuld met de kaartjes. 

Met de bijbelverhalen zijn we klaar met Jozef. Het is fijn om zulke mooie verhalen te vertellen in de klas. 

Met de cijfers en letters leren we ook steeds nieuwe dingen bij. Zo zijn we bij het cijfer 6 beland. De 

oudere kinderen in de klas zijn dan aan het oefenen met het juist schrijven van de cijfers. Met de letters 

gaan we aan de slag met de k. 

Heeft u al gedacht aan de enveloppe met postzegel en adres? Verder hebben we binnenkort een werkje 

waarbij we een leeg en schoon (melk)pak nodig. Wilt u er eentje meegeven aan uw kind? 

Een aantal kinderen willen graag nog de verteltafel doen. Joël mag op maandag 19 november, Fayenne 

op donderdag 22 november, Louise op maandag 26 november en Célia op woensdag 28 november. 

Nu er weer andere jassen gedragen worden in de herfst is het soms lastig om de jassen dicht te krijgen. 

Wilt u oefenen met uw kind als dat nog lastig is? Dan zijn we een stuk sneller buiten met spelen. 

Denkt u eraan dat de kinderen woensdag vrij hebben? De kleuterjuffen hebben dan een studiedag over 

het jonge kind. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Het thema post begint lekker te lopen, we hebben afgelopen week de letter p in het zonnetje gezet, van 

postbode en post. Superleuk, want de letter o kennen we ook al, dus we kunnen bijna het woord post 

maken. Afgelopen maandag kwam een echte postbode vertellen over haar werk, daar hebben we veel 

van geleerd. Het spel komt ook op gang, we maken zelf een rode, gele, blauwe of groene kaart. We 

kopen in postzegel aan de balie van het postkantoor en posten de brief in de oranje brievenbus. Dan 

komt de postbode in actie, die leegt de brievenbus en sorteert de kaarten. De gele kaarten komen in de 

gele bak, de rode in de rode enzovoort. Als de kaarten gesorteerd zijn doet de postbode de kaarten in 

de mooie post tas, die we mogen van lenen van de moeders van Sem en Sep. En moeten de rode kaarten 

bezorgd worden in de rode huizen, de gele in de gele huizen enz. De postbode kijkt goed naar de 

naamstickers op de huizen en het huisnummer en dan kan hij de kaarten goed bezorgen. Komende week 

krijgen de huizen ook een straatnaam. Alles bij elkaar zijn het best wat stapjes om uit te voeren en te 

onthouden. Het wordt nog wat lastiger als de pakketpost erbij komt in de komende weken.  

Afgelopen dinsdag hebben we een prachtige middag gehad, toen we vierden dat juf Ada 40 jaar juf is. 

Overweldigend hoor, Marcel Zimmer in je eigen school. Spannend, mooi, lekker veel zingen en bewegen, 

de kinderen hebben ervan genoten. Komende weken gaan we rustig wat meer aandacht geven aan het 

feit dat sinterklaas in het land is.  

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

Hier is weer nieuws uit de Dierengroep. We hebben er inmiddels drie nieuwe vriendjes bij en dat vinden 

we heel gezellig. Saba, Jurre en Manuel. Alle drie zijn ze (eindelijk ) 4 jaar geworden en ze mogen nu 

elke dag naar school. Het is heel leuk om te zien hoe snel ze meedraaien in de groep. En zelfs in de 

gymzaal doen ze echt niet onder voor de oudere kinderen. Want springen en klimmen dat ze kunnen en 

dúrven! In ons lokaal is er inmiddels in de plaats van het ziekenhuis een echt postkantoor gekomen. Met 

een grote brievenbus en een postsorteercentrum! We hebben een heuse postzak en tas en ook de echte 

kleren van een postbode! In ons lokaal woon je in de rode, groene of blauwe straat. Je hebt een eigen 

huisnummer. De brieven uit de brievenbus worden eerst gestempeld en gesorteerd en daarna brengt de 

postbode ze rond. En het kan zo maar gebeuren dat je een brief of een kaart krijgt. Met een adres, een 

postzegel en een poststempel! Ook hebben we al 2x echte postbodes op bezoek gehad. We hebben 

gezien hoe vol de fietstassen zitten. En hoe zwaar de tas is. We hebben filmpjes gezien over het sorteren 

van de post en ook hoe een brievenbus geleegd wordt. Ook hebben we antwoorden gekregen op de 

vragen die we hadden bedacht over de post. Samen zijn we een andere keer naar de brievenbus 

gewandeld en hebben we een kaart naar onszelf gestuurd. We vonden wel dat het best lang duurde 

voordat de kaart weer bij ons terug was. Dinsdag mochten we komen op het feest van juf Ada. Wat was 

dat leuk en wat hebben we genoten! We hebben heerlijk samen gezongen. Ook was het leuk om naar al 

de grapjes van Marcel Zimmer te kijken. “Hoe kan dat? Hoe doet hij dat allemaal…?”Met de 

Bijbelverhalen zijn we nog bij Jozef. We vonden het heel bijzonder om te ontdekken dat de dromen van 

Jozef toch in het echt zo gebeurden. Deze week staat de letter o centraal. En natuurlijk gaan we de 

komende week nog verder met ons postkantoor!  

Groetjes van alle postbodes, juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

We hebben allemaal een brievenbus en we "wonen" allemaal in een straat. Er is een blauwe, rode, gele, 

oranje en een groene straat. We hebben allemaal een huisnummer. De brievenbus staat in de klas en het 

sorteercentrum is klaar. Er worden inmiddels kaarten verkocht die we de afgelopen weken hebben 

gemaakt. Als je een kaart wilt versturen mag je we zelf een maken. Heb je daar geen zin in dan kun je er 

één kopen. Ook zijn er postzegels te koop. Verder hebben we postzegels bestudeerd in de 

postzegelboek van de juf en daarna mochten we er zelf één ontwerpen. (zie foto) Ook worden er brieven 

geschreven naar elkaar. Daarna moet het adres erop en de naam. We lossen kleine probleempjes op; hoe 

gaat en brief in een envelop? Past dat wel? Op welke kant schrijf je het adres. Waar moet de postzegel?  

We hadden en leuk feest met juf Ada!! Volgende week hebben we woensdag vrij omdat ik dan op een 

studiedag ben met alle kleuterjuffen en op donderdag staat juf Annemé weer voor de klas omdat ik dan 

weer cursus heb, een raar weekje. Anaysha en Elle worden 6 de komende week, gefeliciteerd!!  

Het zou voor de kinderen leuk zijn als u als ouder een kaartje stuurt naar uw kind. Wilt u dan het adres 

gebruiken zoals we dat op school nu even aanleren (zie foto) Dus naam en daaronder een vierkantje met 

de juiste kleur en het huisnummer. U kunt het dan in de klas in de grote oranje brievenbus doen. De 

kinderen in de klas spelen de postbode dus zij gaan de brieven bezorgen bij de brievenbussen van de 

kinderen.  

Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen maandag kregen we bezoek in de klas van 2 postbodes. Ze kwamen iets vertellen over het 

werk dat ze doen op het sorteercentrum. Erg leuk dat de kinderen ook hun vragen konden stellen. Met 

alle mooie spullen die we mogen lenen, kunnen de kinderen nu in de posthoek gaan spelen. Vanuit de 

klas mogen ze brieven schrijven, deze in de posthoek posten en daarna worden de brieven bezorgd in de 

mooie brievenbussen die de kinderen hebben gemaakt. Met Lijn 3 zijn we inmiddels al over de helft van 
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blok 4. Dit betekent dat we komende week weer even gaan kijken hoe goed de kinderen al kunnen lezen. 

Daarna zullen we starten met blok 5. Blijft u thuis ook goed oefenen?  

Met rekenen hebben we kennis gemaakt met de klok (hele uren) en daar hebben de kinderen 

opdrachten en werkbladen over gemaakt. Het blijft nog best een beetje lastig, dus we zullen de klok 

regelmatig even terug laten komen in de rekenles. Verder oefenen we ook met het maken van 

sommetjes. Afgelopen week waren wij ook aan de beurt voor het groepswerk met als thema 'veiligheid'. 

In de hal bij de kleuters is ons groepswerk te bewonderen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Vandaag kwam er een echte postbode in de klas! Hij vertelde over zijn werk. En de kinderen hadden heel 

veel vragen voor hem. Een paar voorbeelden: 

-          Waarom staat er een stempel op de postzegel? 

-          Wat is een lopende band? 

-          Waarom moet je likken aan de envelop? 

-          Hoe is post ontstaan? 

 

Komende week mogen we spelen in het postkantoor. Het is ook een sorteercentrum. We gaan proberen 

een echte lopende band te maken. Zelf hebben we allemaal een brievenbus gemaakt. Er zijn nu 4 straten 

in de klas. De brievenbussen staan bij elkaar, op volgorde, met oneven en even cijfers. Bij de rekenlessen 

oefenen we ook veel met tellen, gewoon tot 100, maar ook met de even of juist met de oneven getallen. 

Bij het rekenen maken we sommen boven de 10! We oefenen met sommen als: 10+4, 10+7, maar ook 

splitsen we 15 in 10 en 5. 

Bij de leesles hebben we geoefend met zingend lezen. Dat is vooral handig als er 2 medeklinkers achter 

elkaar staan. In ons boek staan woorden als loopt, rent, speel en snel. 

Groeten van De Kriebelbeestjesklas en Annemiek 

 

Groep 4b 

Beste allemaal, 

Wat een geweldig feest hadden we afgelopen dinsdag voor juf Ada! Nogmaals gefeliciteerd! Marcel 

Zimmer was erg grappig (vooral zijn beestje Rocky en Noach!!) en we hebben hard, mooi gezongen en 

ademloos geluisterd. 

In de klas leren we met spelling over de ei en de ij woorden. Dit zijn woorden zonder regel, 

weetwoorden. Dit onthouden we met behulp van het ei - ij verhaal en spelletjes. 

 
ei-verhaal 
Het meisje zit op het plein. 
Ze heeft klei in haar handen. 
'Wat heb jij gemaakt?' vraagt de juf. 
'Dit is een geit', zegt het meisje trots. 
'Maar mijn kat is veel mooier.' 
De woorden: trein, reis, dweil, ei, plein, prei, eik, feit, klein horen er ook bij. 
 
ij-verhaal 
Vandaag ben ik lekker vrij! 
Daar ben ik erg blij om. 
Ik sta met Els te wachten in de winkel. 
Dan zegt Els opeens: 'Mijn voet doet pijn.' 
'Ga jij maar zitten', zeg ik. 
'Ik blijf wel in de rij staan.' 
De woorden rijst, prijs, ijs, rijk, zwijn, tijd, vijf, lijm horen er ook bij. 
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Leuk om thuis het volgende spelletje te spelen: vader/moeder zegt een woordje met ij / ei. Het kind mag 

gaan staan als het met de ei (korte ei) wordt geschreven. Het kind mag gaan zitten als het met de ij 

(lange ij) wordt geschreven 

De bijbelverhalen bekijken we soms met legostenen...     

http://www.bricktestament.com/king_solomon/the_temple_of_yahweh/2ch02_01.html 

Dit verhaal laat zien hoe mooi de tempel is gebouwd! 

Groetjes van ons allemaal 

 

 

Groep 5b 

Beste ouders, 

Met de Bijbelverhalen hebben we het over Jozef. De komende rekenlessen gaan over de volgende 

onderwerpen: optellen en aftrekken t/m 100, maten en verhoudingen (voorzichtig richting 

schaalverdeling), van een concrete situatie naar een deelsom of keersom.  

We zijn druk met het thema bezig. De kinderen zijn enthousiast. Onze thematafel stroomt langzaam vol 

met mooie herinneringen uit de eerste jaren van de kinderen. Gaaf om te zien! Ook hangen er al veel 

(baby)foto's op de tijdlijn. We hebben een stamboom gemaakt, dat was nog best ingewikkeld. Vandaag 

gaan we een grottekening maken: spannend!  

De afgelopen 2 weken hadden we bij de jongens wc-maatjes in de klas. Iedere jongen had een maatje 

om te checken of de wc netjes was achtergelaten. Dat was een leerpuntje. Vanaf nu gaan we proberen of 

het ook netjes blijft zónder wc-maatje.  

Prehistorische groeten uit groep 5b! 

 

Groep 6a 

Dit is het eerste wegwijzertje dat ik mag schrijven voor groep 6A. Het is erg leuk met deze groep! Een 

fijne klas om in te werken. We merken aan de kinderen dat ze er soms nog even aan moeten wennen, 

maar het gaat al heel goed. Met taal zijn we druk bezig met grammatica. Voor sommigen gelijk prima te 

begrijpen en anderen hebben hier wat moeite mee. Maar… iedereen zet goed door!  

Met rekenen zijn we bezig met inhoudsmaten en de analoge en digitale klok. Verhaalsommen komen 

ook voorbij, fijn als u daar thuis (tijdens boodschappen, koken o.i.d.) ook eens mee oefent. Het is leuk om 

te zien hoe goed de klas bezig is met thema. Ze werken op de chromebooks aan hun opdrachten. Echt 

knap wat ze al kunnen!  

Vorige week was Jordan schrijfkampioen en deze week was Sophia het.  

We zijn bezig met een ander plekje in de klas. Veel kinderen kijken daar erg naar uit. U hoort er vast 

binnenkort over. We wensen iedereen een heel fijn weekend!  

Meester Nawijn, juf Karin en de kanjers van 6A 

 

Groep 6b 

Vol verwachting klopt ons hart. Het had even wat voeten in de aarde (we moesten 5 keer opnieuw 

trekken!!), maar nu heeft iedereen een lootje mee naar huis genomen met daarop de naam van degene 

voor wie een leuke verrassing/surprise gemaakt gaat worden met een klein cadeau en gedicht erbij. 

Inmiddels zitten we ook midden in ons thema 'Reis door de tijd'. De komende weken leren we over de 

eerste koning van Nederland, over Max Havelaar, over de grondwet van 1848 en over de eerste spoorlijn 

in Nederland. 

Bij het rekenen hebben we referentie maten voor de deciliter -een klein koffiekopje- en een centiliter -

een eetlepel- geleerd. En nu maar hopen dat de kinderen als ze pepernoten of speculaas gaan bakken, 

weten dat 2 deciliter niet hetzelfde is als 2 literkannen vol! 
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Voor de taalles hebben we 't kofschip x' opgehangen in de klas. Dat helpt ons om de goede verleden 

tijdsvorm bij de werkwoorden te vinden. Al moeten we nog wel veel oefenen om de bijbehorende regel 

goed toe te passen. En moeten we eraan denken dat deze regel niet geldt bij de tegenwoordige tijd.  

Kortom, er wordt hard gewerkt in dat grote lokaal in de hoek op het Pad! 

Een hartelijke groet van groep 6B en de juffen. 

 

Groep 7a 

Gisteren hebben we een start gemaakt met het werken over de Romeinen en Grieken. Dankzij o.a. Obelix 

en Asterix hebben we al heel wat voorkennis. Komende weken gaan de kinderen in tweetallen een 

presentatie maken over een subonderwerp wat ze zelf gekozen hebben, zoals de Olympische spelen. 

Ook maken ze een product waar ze informatie over dat onderwerp in verwerken, bijvoorbeeld een 

kwartetspel. Mocht u nog boeken of andere spullen hebben met informatie uit deze tijd dan is dat zeer 

welkom. Zo brengen we onze klas een beetje die sfeer, maar hebben we ook extra informatiemateriaal 

waaruit we kunnen putten. 

De lootjes zijn getrokken voor het sinterklaasfeest op 5 december. Natuurlijk mag u als ouders gerust 

een klein handje helpen. We proberen zo voor alle kinderen een leuke surprise én gedicht te realiseren. 

Een cadeautje mag niet meer dan 4 euro kosten. 

Verder hebben we de eerste voorrondes van de voorleeswedstrijd gehad. Elke dag mochten vijf kinderen 

een stukje voorlezen. De klas en de juf vullen een score formulier in. Vervolgens kiezen we een 

dagwinnaar. De dagwinnaars mogen volgende week verder strijden.  

Fijn om te merken dat het organiseren van het huiswerk voor steeds meer kinderen goed lukt. De juiste 

werkboeken en bladen worden meegenomen en het huiswerk is vaak ook goed gemaakt en geleerd.  

Vorige week hebben we rondom dankdag stil gestaan bij het 'delen uit dankbaarheid'. Een aantal 

kinderen organiseerden een high tea en er werd heel overvloedig meegenomen. Bedankt daarvoor. Dat 

was zomaar even flink genieten. Ook werden er mooie posters en zelfs een filmpje gemaakt a la een Sire-

campagne met de titel 'genoeg voor iedereen'. Echt tof om te zien hoe ze deze opdrachten heel serieus 

nemen. Nou u leest het, we maken genoeg mee in onze groep. Volgende keer weer meer.  

Hartelijke groeten namens alle leerlingen en juffen uit groep 7a 

 

ps: denkt u nog aan het afscheid van juf Anita? 

 

Groep 7b 

De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn in volle gang. Afgelopen woensdag hebben we met 

elkaar lootjes getrokken. Het ging in een keer goed! Nu gaan we allemaal aan de slag!  

Er wordt verwacht van de kinderen (en juffen :)) dat ze een gedicht en surprise maken, met daarin een 

cadeautje. Veel succes allemaal! 

Ondertussen wordt er in de klas hard gewerkt. We hebben het tijdvak jagers en boeren afgesloten met 

een toets. Een bijzondere manier wel, want de kinderen moesten zelf vragen maken voor een 

kruiswoordpuzzel. Op die manier werd de kennis getoetst.  

Afgelopen donderdag hebben we het nieuwe tijdvak geopend. We gaan werken over de tijd van de 

Romeinen en Grieken. De kinderen hebben een onderwerp gekozen en onderzoeksvragen opgesteld. De 

eerste opdracht is op onderzoek uit te gaan en er een presentatie van te maken. Als deze presentatie af 

is gaan ze een product maken. Dit kan bijvoorbeeld een kwartetspel, puzzel of folder zijn.  

Ook zijn we druk met de voorrondes van de voorleeswedstrijd. Wat een voorleeskanjers in de klas zeg! 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog twee kinderen over, Evy en Jelle. Maar als u dit leest is er al 

bekend wie er door is. Vrijdag 30 november hebben we de voorleeswedstrijd met beiden groepen 8 en 

groep 7a. Spannend! Tot de volgende keer!   

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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Groep 8a 

De eerste adviesgesprekken zijn alweer geweest. En er zijn al heel wat kinderen naar Kennismakings-

momenten en open dagen geweest bij verschillende v.o. scholen. Spannend waar iedereen volgend jaar 

heen zal gaan! 

De lootjes zijn afgelopen woensdag getrokken. Dus we kunnen de komende tijd weer aan de slag met 

onze creativiteit. We zijn benieuwd naar alle surprises en gedichten.  

Op vrijdagmiddag 30 november wilt juf Tirza graag haar verjaardag/afscheidsfeestje houden. Dat zal na 

de grote pauze tot 15.00 uur zijn. De kinderen mogen in hun 'chilloutfit' komen en wat lekkers 

meenemen, zoals bijvoorbeeld koekjes, zoutjes of drinken. We gaan er een gezellige middag van maken.  

Ik heb enorm genoten van de groep en ik zal ze erg missen. Ik hoop dat ik af en toe nog even voor de 

groep mag staan in de komende periode, tot ik met verlof ga. En de musical wil ik natuurlijk niet missen! 

Groetjes juf Nienke en juf Tirza 

 

Groep 8b 

Vorige week was het Dankdag. Het was heel mooi om te bedenken waar je God allemaal dankbaar voor 

bent. Wie Hij voor je is, wie jij bent, wat je kunt en wat je krijgt. We hebben allemaal een dankgebed 

opgeschreven op een gekleurd papier en ze bij elkaar gehangen in de klas. Dank u Heer voor al alles! 

Sinterklaas komt morgen weer in het land en daarom hebben we natuurlijk lootjes getrokken! We maken 

een leuke surprise voor elkaar met een mooi gedicht. We vieren het gewoon op 5 december net als elk 

jaar. Inmiddels hebben we met thema de Gouden eeuw afgerond. Er zijn hele mooie muurkranten 

gemaakt en volgende week hebben we nog een toets. 

Maandag starten de boekbesprekingen en we zijn van start gegaan met Topografie. Dit zal om de week 

op dinsdag zijn. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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