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LIED 

Week 2: 

 Opwekkingslied 462 (groep 3 - 8) 

 ‘Aan uw voeten’ 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 12 januari 2018. 

 

VAN HET TEAM 

 

KERST 

Wat een ondoorgrondelijk wonder blijft het toch, Gods 

liefde, genade voor ons, zondige mensen. Het vieren 

van dat feest bemoedigt ons intens. We mogen God 

prijzen en loven. Het: “Halleluja, vrede op aarde…” klonk 

volop in de school. 

En wat was de kerstviering van en voor de onderbouw 

mooi. Knap hoor, het toneelspel en de zang, het was 

een avond om van te genieten, om samen God te eren. 

De bovenbouw is een middag heel creatief bezig 

geweest onder leiding van enthousiaste ouders. 

En nu gaat de vakantie beginnen. Lekker uitrusten van 

al dat harde werken. 

We bidden kinderen, ouders en personeel Gods zegen toe 

voor 2018! 

 

 

ALGEMEEN 

 

Verhuisbericht 

Xavi Haas (groep A) is verhuisd. Zijn nieuwe adres is:  

De Were 2 

3332 KE Zwijndrecht 

 

Rhodé Los (groep 3A) nieuwe adres vanaf 28 december 2017: 

Doevelskerc 12  

3332 RB Zwijndrecht 
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Opbrengst voedselactie Dorcas 

Namens Dorcas heel hartelijk dank voor jullie deelname aan de Dorcas Voedselactie.  

Het resultaat mag er zijn!  

 

         Er kwamen in totaal maar liefst 1.676 producten binnen!! Wat een fantastisch resultaat! 

         In totaal werd er meer dan 200 kilo pasta en rijst versjouwd! 

         En tandenborstels werden (terecht!) heel belangrijk gevonden: 291 exemplaren! 
  
 Hier een overzicht van alle ingezamelde producten: 

Aantal dozen 71 

Groenten (blik groot) 133 

Jam 89 

Liga 44 

Limonadesiroop 69 

Macaroni/pasta 500 gram 151 

Macaroni/pasta 1000 gram 13 

Macaroni/pasta overig 4 

Overigen 74 

Rijst 400 gram 11 

Rijst 500 gram 2 

Rijst 1000 gram 112 

Rijst overig 1 

Suiker 500 gram 0 

Suiker 1000 gram 54 

Suiker overig 13 

Tandenborstels (aantal) 291 

Tandpasta 190 

Thee (aantal doosjes) 132 

Theebiscuit 79 

Vruchten (blik groot) 46 

Zonnebloemolie 97 

 

TSO Hoofdland: nieuwe vaste vrijwilliger gezocht 

Voor de TSO (TussenSchoolse Opvang) op het Hoofdland zijn we op zoek naar een ouder die op de 

maandagen van de oneven weken vaste TSO-er wil worden. Dit vanwege het vertrek van een ouder als 

vaste TSO-er. En omdat wij, en u als ouder, de veiligheid op het plein belangrijk vinden zoeken we 

iemand die het leuk vindt om vaste TSO-er te worden op het Hoofdland. Een ‘vaste’ TSO-er is een ouder 

die elke twee weken aanwezig is, geschoold wordt en een vrijwilligers vergoeding ontvangt. Voor de 

kinderen zijn deze vaste TSO-ers een bekend gezicht. Als vaste TSO-er spreek je met de andere ouders af 

wie waar op het plein loopt. Is dit iets voor u of jou? We horen het graag!  

Stuur dan een berichtje naar tsowegwijzer@gpown.nl of naar Karin van Bruggen (k.vbruggen@gpown.nl). 

 

Oproep klusmateriaal groep A - E 

Aan alle ouders van groep 1 en 2, 

We willen gaan klussen na de vakantie!! Onze huishoek heeft dringend een opknapbeurt nodig en 

daarom gaan we het huis opknappen en opnieuw inrichten.  
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Daar hebben we natuurlijk veel materialen voor nodig. We willen u als ouders vragen of u ons kunt 

helpen aan de volgende spullen (misschien hebt u van de laatste opknapbeurt in huis nog iets over): 

 Resten behang; 

 Resten vloerbedekking (dat kan ook pvc, laminaat, zeil o.i.d. zijn); 

 Gereedschapsriem of -koffer (als speelgoed of helemaal echt). 

N.B. dit laatste artikel is alleen om te lenen, de andere spullen willen we graag in ons huis als 

klusmateriaal gebruiken. Alvast bedankt voor het meedenken! 

Groet van de kleuterjuffen 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We hebben het jaar mogen afronden met feestelijke weken richting het kerstfeest. Met als hoogtepunten 

de mooie kerstavond woensdag in de Maranathakerk en de kerstlunch daarna op donderdag.                                                                                                                                                          

Voor het zover was hebben we nog een paar witte sneeuwdagen gehad, superleuk voor de kinderen!  

En we kregen een prachtige fotoreportage van Martijns verblijf in Indonesië, hoe de school waar hij 

heenging eruitzag, de kinderen, z’n opa en oma en het grote hotelbed onderweg. Leuk om te vergelijken 

met onze situatie in Nederland. We kregen het druk met rondleidingen in het museum, want u als ouders 

hebt massaal aan onze oproep gehoor gegeven, heel leuk voor de kinderen!                                                                                        

De aandacht voor rustige kringactiviteiten wordt minder deze laatste weken, de concentratie is er wel 

een beetje uit. Gelukkig gaat het spel en het werken gewoon lekker door. We hebben voor de mensen 

die wonen in de straat die we vanuit ons raam zien mooie kerst- en nieuwjaarskaarten gekleurd. En als 

echte postbodes zelf bezorgd. Eén mevrouw deed de deur open en bedankte ons uitgebreid, dat was 

top! Er waren nogal wat kinderen een (mid)dagje thuis deze laatste weken om bij te komen, een lekker 

slaapje op de bank te doen, even niks te moeten. Het leven van een kleuter is namelijk best vermoeiend! 

Tenslotte wens ik u heel mooie feestdagen toe en een gezegend nieuw jaar! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Beste ouders, 

Wat een mooie dingen deze week om mee af te sluiten. Een gezellig feestje met juf Mariëlle. Een fijn 

kerstfeest in de kerk. Wat hebben we genoten. Ik heb begrepen dat u het nog een keertje opnieuw kunt 

bekijken via de site van de kerk. Vandaag de kerstlunch. Wat een gezelligheid en ook nog heerlijk 

gegeten. Wat jammer dat we Bram en Marten moesten missen. Bram en Marten van harte beterschap 

hoor. Nu is het tijd om lekker uit te gaan rusten en nieuwe energie op te doen. Te genieten van het 

Kerstfeest in de kerk. Het samen zijn met familie of vrienden. 

Wij wensen iedereen een fijne tijd toe en een gezond 2018. Tot ziens na de vakantie! 

Juf Rianne en juf Yvonne 

 

Groep C 

En dan is het tijd voor vakantie! Heerlijk, de laatste week was wel merkbaar dat de vermoeidheid toe ging 

slaan. Maar deze 20 kanjers hebben het heel goed gedaan. We genieten al twee weken van de kaarsjes 

en het openhaard vuur op het digibord. Supergezellig om in alle rust met elkaar de kerstliedjes te 

oefenen en te luisteren naar de verhalen rondom de geboorte van de Here Jezus. Lekker knutselen, het 

liefst met glitter :) en op de achtergrond kerstliedjes. Verder blijven de gymlessen erg leuk, deze groep 

houdt van beweging en dat is te merken in het speellokaal. Hoog klimmen, hard rennen of fanatiek 

tikkertje spelen…!  
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Op maandag 11 december hebben we de vijfde verjaardag van Joëlle gevierd. Van harte gefeliciteerd, 

kanjer! Afgelopen maandag hebben we kerstkaartjes gemaakt en die hebben we dinsdag bij de buren 

rondom het Hoofdland bezorgd.  

We hebben met elkaar toegeleefd naar de kerstviering van afgelopen woensdag. En wat was het mooi, 

de filmpjes hebben we in de klas ook een paar keer gekeken. Zo leuk als ze zichzelf terugzien op film. 

Wat hebben de kinderen enthousiast gezongen en hoe stoer is het om met elkaar voorin de kerk op een 

podium te mogen staan, heel knap! En dan op de laatste schooldag een supergezellige en lekkere 

kerstlunch. Ouders die hebben geholpen heel hartelijk bedankt! 

Als we vooruitkijken, na de vakantie gaan we werken over klussen in huis, we gaan de huishoek maar 

eens verbouwen . Het uitje naar een bouwmarkt is op dinsdag 9 januari om 10.30 uur, als ik iets meer 

weet mail ik daar nog over. Eerst vakantie, we wensen jullie fijne kerstdagen en Gods zegen voor 2018!  

Een ontspannen vakantie en de hartelijke groeten van juf Tjitske, Marian en Barbara 

 

Groep D 

De laatste week van dit jaar op school is voorbij! Maar wat was het een gezellige week. We hebben 

genoten van de mooie Bijbelverhalen, van de kerstversjes, van de kaarsen. Van het samen zingen met de 

andere groep. En op woensdagavond het Kerstfeest in de kerk. Wat hebben de kleuters hun best gedaan 

om goed mee te zingen! Het was fijn om zo samen met papa, mama of opa en oma in de kerk te zijn. 

Donderdag hebben we tussen de middag gezellig samen gegeten. Er was keus genoeg en we hebben 

lekker zitten smikkelen en smullen. De meest wonderlijke vormen van beleg komen dan langs!  

Dank jullie wel voor alle lekkere dingen die meegegeven waren naar school!  

Woensdag kwam Jesse op visite. Na de vakantie komt hij bij ons in de groep. Welkom Jesse! We hopen 

dat je het leuk vindt in de Dierengroep. Wat verder ook superfijn was, was de komst van juf Grietje !! 

Ze kwam even om een hoekje kijken, want ze mist ons wel heel erg. Nou, wij missen haar ook!  

We missen ook al twee weken ons vriendje Ricardo! Jammer dat je nog steeds ziek bent. Ricardo was 

bijna beter maar nu waren de waterpokken bij hem langs gekomen. Beterschap kerel! We hopen dat je er 

na de vakantie echt weer bent, want ook jou missen we in onze dierengroep! Voor allemaal tot slot: hele 

fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! Rust lekker uit en geniet van het vrij zijn en het fijn kunnen 

spelen! 

Groetjes van ons allemaal en van juf Grietje, Rianne en Annemieke 

 

Groep E 

Leuk, dat er zoveel ouders hebben gekeken in ons museum. Dinsdag hebben we het museum 

afgebroken en alle prachtige kunstwerken zijn mee naar huis. We hebben veel geleerd over het museum. 

Ook hebben we ontdekt dat we zelf hele goede kunstenaars zijn. We hebben in het museum ook nog het 

verhaal van Kerst laten zien. Elke dag mochten er drie kinderen een stukje van het verhaal tekenen met 

stift en inkleuren met ecoline. Het is een prachtig kunstwerk geworden. Het groene tasje mag na de 

vakantie weer mee terug naar school. Donderdag hebben we in de buurt rond school kerstkaarten 

bezorgd. Elke kind heeft een kaart van z'n eigen kunstwerk in de brievenbus mogen doen. We hebben 

veel geoefend voor de kerstviering. Wat was het een feest! Donderdag hebben we afgesloten met een 

lunch. De foto’s staan op klasbord! Het is geweldig om te zien hoe de kinderen en de juf ervan genieten.  

Na de vakantie gaan we verder met een nieuw thema en die begint in de bouwmarkt. (Geeft u zich nog 

even op om te rijden?) Het is nu tijd voor vakantie. De kinderen zijn moe. Ik wens jullie fijne dagen met 

elkaar om het geboortefeest van Jezus te vieren. Een goede vakantie en Gods zegen voor 2018! 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week stond in het teken van de geboorte van Jezus. We hebben een prachtige kerstviering gehad 

waar we met de kinderen hard voor hadden geoefend. Ook hebben we een heerlijke kerstlunch gehad 
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met elkaar. We hebben het thema kunst deze week afgesloten en na de vakantie gaan we van start met 

het thema bouwen in Zuid-Afrika. We gaan een reisbureau inrichten in de hal en ook zullen we een 

Afrikaans hutje maken. De kinderen zijn nu toe aan een welverdiende vakantie. Heerlijk uitrusten en 

natuurlijk ook regelmatig even lezen. De kinderen hebben allemaal een blad mee naar huis gekregen 

waarop leuke ideetjes staan om de kinderen te laten lezen. Na de vakantie zullen we ook starten in het 

volgende blok van rekenen en daar hoort een ander boek bij. Dit is een speciaal omkeerboek en daar 

moeten de kinderen altijd even aan wennen. Ook zullen we kern 6 van veilig leren lezen gaan afsluiten na 

de vakantie en gaan starten met kern 7. Voor nu een fijne vakantie toegewenst en ik zie jullie allemaal 

weer uitgerust terug op school in het nieuwe jaar.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 4b 

En dan is het alweer kerstvakantie! 

Het waren drukke volle feestelijke weken. Gisteren heerlijk kunnen 

genieten van een overvloedige kerstlunch. Wat hebben we het toch 

goed! En eergisteren een prachtige kerstviering in de kerk gehad. Nu 

tijd om heerlijk uit te rusten... en kerstfeest en oud&nieuw te gaan 

vieren. De kinderen zitten al vol plannen!  

Heerlijk hoor...even geen spellingsregels leren; woorden met de ei, ij of 

sch. Niet hoeven studeren op leesteksten over Gerrit Rietveld en Piet 

Blom. Geen gezweet op rekensommen als: 43+9 en 95-7.  

Ja ja, want dat is wat we dagelijks doen, heel hard werken.  

Oh ja, en dan je laadje goed opgeruimd houden.  

Ook nog een hele kunst hoor. 

Leuk dat we ook aardig wat bezoek hebben gehad in ons 

schoenenmuseum. Jammer he, dat de schoenen niet te koop waren... 

Na de vakantie starten we met een nieuw thema: wij worden makelaar! 

Rest ons niets meer dan u allemaal hele goede en gezegende dagen toe te wensen! Tot volgend jaar! 

 

Hartelijke groeten uit groep 4b! 
(Oh ja, nog een belangrijke opmerking: als u voor schooltijd, bij het wegbrengen van uw kind iets belangrijks te melden hebt wat 

wij als leerkrachten moeten weten, schrijf dat dan even in het schriftje wat bij binnenkomst rechts op de kast ligt. Zo kunnen de 

kinderen lekker vlot naar binnen lopen en kunnen wij goed onze aandacht bij de kinderen houden. Als het te lang is om even op te 

schrijven vragen we jullie om ons te mailen, zodat we toch goed op de hoogte zijn. Heel erg bedankt!) 

 

Groep 5a 

De gezellige drukke, periode tussen de herfst en de kerstvakantie zit er al weer op. Wat vliegt de tijd 

toch! Een mooi moment om even terug te kijken naar de afgelopen periode in groep 5. Wij als juffen zijn 

enorm trots op de kinderen. Wat zijn ze al gegroeid ten opzichte van het begin van het jaar! De kinderen 

zijn een stuk zelfstandiger, kunnen veel langer achter elkaar stil werken en ook de sfeer in de klas is 

duidelijk beter. We genieten van de energie van de groep. Met thema bijvoorbeeld gaan de kinderen 

heel enthousiast aan de gang. Ook met crea opdrachten gaan de kinderen hard aan de slag. Afgelopen 

week hebben de kinderen heel veel mooie dingen gemaakt. Juf Margriet had allemaal leuke opdrachten 

bedacht. Ook hebben we tijdens de workshops mooie dingen gemaakt. Het resultaat heeft u al kunnen 

bewonderen. Vanmorgen hebben we met elkaar ontbeten. Het was erg gezellig. 

We zijn allemaal inmiddels wel toe aan vakantie. We wensen u fijne feestdagen en een fijne vakantie! 

Groeten uit groep 5a 
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Groep 6b 

Hallo allemaal, 

Het laatste stukje van onze groep in 2017. 

De hele week stond juf Anita voor de groep. Juf Karin had lekker al vakantie. Na de vakantie is dat net 

andersom en is juf Karin er de hele week. De komende periode is er een stagejuf in onze groep. Juf Eline 

Oorschot komt in totaal 7 dagen kijken en lesgeven. Deze week heeft ze een rekenles gegeven en ze kon 

het al heel goed. Gisteren hebben we een hele leuke dag gehad. Om half 9 stond de bus al klaar om ons 

naar het Nationaal Archief in Den Haag te brengen. De begeleiders daar stonden versteld van wat wij 

allemaal al wisten van de Nederlandse geschiedenis. Toch altijd leuk om te horen. De kinderen hebben 

een interactief programma daar kunnen doen, vnl over de VOC. Ondanks dat ze al heel veel ervan af 

wisten, hebben ze toch ook nog weer bijgeleerd. En 's middags waren de kerstworkshops. We hebben 

allemaal geweldig genoten! Bedankt alle ouders die erbij hebben geholpen! 

En nu is het tijd om kerst te gaan vieren en te gaan genieten van een welverdiende vakantie. 

Gezegende kerstdagen en Gods zegen voor 2018! 

 

Groetjes van juf Anita en juf Karin en alle kanjers van groep 6b 

PS: na de vakantie willen we graag weer echt om 8.35 uur gaan beginnen. Werkt u eraan mee om vóór die tijd uw kind op school 

afgeleverd te hebben en ook echt de klas te verlaten als de bel gaat? 

 

Groep 7a 

Kerststerren maken van ijslollystokjes, cupcakes maken en versieren, kleuren met slaolie, kerststukje 

maken, handlettering, glas in lood, drama, enz.  Gisteren hebben we de hele middag Kerstworkshops 

gehad. Door ouders en leerkrachten! In totaal waren er 21. Iedereen kon zich inschrijven en we hebben 

de hele school gemixt. Het was leuk, gezellig en gaaf! 

Woensdag hebben les 2 gehad van Wonderlijk Gemaakt. Dat was een mooie les over alle veranderingen 

in de puberteit. Heel veel bekende maar ook onbekende termen hebben we besproken. Wat gebeurt er 

met je lijf, welke dingen ontwikkelen zich en hoe noemen we dat. Hoe gaat dat bij een jongen en bij een 

meisje. Wat betekent het als je ongesteld bent en wat gebeurt er dan. Is dat ook zo bij jongens? Fijn dat 

thuis ook over dit onderwerp is gesproken. 

Vanochtend hebben we een heerlijk ontbijt gehad met elkaar. Deze week hebben we ook de verhalen 

gehoord over kerst. Ook hebben we met elkaar de film; the Nativity story gekeken. Een prachtige film 

over de geboorte van Jezus. We konden ook zien welke dingen wel klopte met de bijbel en welke dingen 

de regisseur erbij had bedacht. 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en de zegen van God voor 2018! 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Prachtig om in deze weken toe te leven naar het Feest van de komst van onze Verlosser en Heiland. We 

hebben er in de vakantie mooie verhalen over gehoord en we hebben met elkaar en met een open bijbel 

naar de mooie film “The Nativity Story” gekeken. Een mooie verfilming van het Kerstverhaal. 

Donderdagmiddag hebben we genoten van vele workshops. 22 workshops in totaal. Alle kids mochten 2 

verschillende workshops bezoeken. Het was een groot succes. Alle ouders die zich ingezet hebben; echt 

super bedankt! Mooi om al die kids ook vol overgave creatief bezig te zien met de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Vanmorgen mochten we genieten van een heerlijk ontbijt. Ook dat was genieten en vooral 

ook heel erg gezellig. 

Schrijfkanjer van de week is Matty.  

Nu eerst een periode van vakantie met daarin de Kerstdagen en de jaarwisseling. Ik wil iedereen een hele 

fijne vakantie, gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar wensen. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 
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