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LIED 

Week 7 

 Gezang 167: ‘Samen in de naam van Jezus’ 

(Groep 1 – 8) 

 

Week 8 

 Psalm 69:1 (groep 6 – 8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 22 februari 

AGENDA 

Dinsdag 19 februari: 

 Juffen- en Meesterdag - Hoofdland 

 

Donderdag 21 februari: 

 Studiedag – alle kinderen vrij 

 

25 februari tot 1 maart: 

 Voorjaarsvakantie 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

We zitten begin februari. We hebben in de afgelopen weken alle kinderen getoetst en nu zijn 

leerkrachten druk bezig met het schrijven van het rapport van uw kind.  

Ik vind zo’n periode van toetsen altijd wel een bijzondere periode. Halverwege (en later ook aan het 

einde) het schooljaar zetten we alle kinderen in rijtjes en krijgen ze toetsen te maken. Toetsen voor 

rekenen, spelling en lezen. Het geeft altijd toch wat stress. Bij kinderen. “Nu moet het gebeuren”. Bij 

leerkrachten. “Zullen ze wel vooruit gegaan zijn?” En ook bij sommige ouders. “Hij/zij moet wel een 

goede score hebben”.  

En dan als alles nagekeken is en is ingevoerd staat die score er. Een 1,4 of een 3,5 of een 4,7 of welke 

score tussen de 0 en 5 dan ook. Deze score op zich zegt eigenlijk niets. Tenminste, niet als je deze zo los 

bekijkt. Wat veel interessanter is, is de vraag of er groei is. Hoe was de score de vorige keer. Is er 

vooruitgang bij uw kind. En het maakt dan echt helemaal niets uit of dat een groei is van 1,2 naar 1,8 of 

van 3,7 naar 4,5. En als er geen groei is? Of als er zelfs een daling is. Dan nog moeten we niet met elkaar 

in paniek raken. Deze scores zijn vooral voor ons als school goed om te hebben. En dan moet je altijd het 

hele verhaal rond zo’n score zien. Want misschien is het wel heel gebruikelijk dat kinderen in het eerste 

deel van het jaar dalen. Dat kan met van alles te maken hebben. Met de verhouding tussen de 

aangeboden leerstof en dat wat er in de toets wordt gevraagd. Dan komt dat in het tweede deel van het 

jaar vaak wel weer goed. Daarnaast is het ook nog zo dat deze toetsen maar een beperkt deel van ons 

onderwijs toetsen. Rekenen, spelling en lezen. Maar wat nou als je als kind heel goed bent in gym, 

kunstzinnige vakken of heel sociaal vaardig bent en andere goed kan helpen of weet wat goed is voor 

een ander. Creatief in denken bent, maar dat wordt net niet gevraagd op die manier in zo’n toets. Op 

school gaan we voor de brede ontwikkeling van uw kind. We willen uw kind vol zelfvertrouwen en 

bewust van zijn/haar eigen talenten deze samenleving laten instappen. En dan zijn rekenen, spelling en 

lezen echt wel belangrijk, maar weten we ook dat heel veel andere vaardigheden die niet getoetst 

worden in een cito toets misschien nog wel veel wezenlijker zijn. Laten we dus met elkaar, wij als school 

voorop, dus heel voorzichtig omgaan met resultaten uit Cito toetsen. Het helpt ons ons onderwijs op die 

vakken te verbeteren. Maar uw kind is veel meer dan een A, een B, een C, een D of een E op rekenen 

spelling en lezen. Uw kind is een geliefd kind van zijn/haar Hemelse Vader. En dus een geliefd kind van 

ons. Laten we vooral op die manier binnenkort het hele rapport van uw kind lezen.  
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En misschien moeten we voor de toekomst nog maar eens heel goed nadenken over wat we nu precies 

met al die CITO toetsen willen bereiken.   

 

ALGEMEEN 

 

Factuur ouderbijdrage 2018/2019 

Beste ouders, 

Eind november 2018 heeft u een mail ontvangen van WIS Collect met het verzoek tot betaling van de 

ouderbijdrage 2018/2019. Velen van u hebben reeds betaald, waarvoor hartelijk dank. Mocht u de 

factuur nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Heeft u vragen? Mail gerust 

even: administratiedewegwijzer@levwn.nl 

Administratie de Wegwijzer 

 

TSO 

Voor de TSO op het Van Karnebeekpad zijn we op zoek naar een vaste pleinwacht op de vrijdag één keer 

in de twee weken. U kunt zich opgeven bij de administratie (administratiedewegwijzer@levwn.nl).  

 

HOERA!!   VERJAARDAGSFEEST   HOERA!!   –   GROEP 1 - 4 

Dinsdag 19 februari hopen we met alle kinderen van groep 1-4 een geweldig verjaardagsfeest te vieren. 

De meester en juffen vieren die dag namelijk allemaal tegelijk hun verjaardag, dus het wordt één groot 

schoolfeest, gezellig!! Je kunt die dag je tas thuislaten, want je krijgt eten en drinken van school, voor 

beide pauzes. Je mag feestelijk verkleed op school komen, als je dat leuk vindt, met ook aandacht voor 

feestelijke haren (leef je uit, we zijn benieuwd …..)                                                                                                                 

In de uitnodiging die je hebt gekregen staat ook iets over hulpjuffen. Dit jaar ziet u geen geldpotten 

klaar staan. Als u een cadeautje wilt geven? Prima. Maar wilt u dan ook aan onze onderwijsondersteuners 

denken, die niet een klas hebben met wie ze gaan feesten. Om iedereen in het zonnetje te kunnen zetten 

hebben we aan iedere groep een hulpjuf gekoppeld voor wie u op die dag een attentie kunt meenemen. 

Dat ziet er als volgt uit: 

 

Groep A – schoonmaakster Ada 

Groep B – conciërge Mandy 

Groep C - onderwijsassistente Marian 

Groep D – onderwijsassistente Christine 

Groep E – administratrice Henriëtte 

 

Groep 3A – schoonmaakster Jacqueline 

Groep 3B – administratrice Anneke 

Groep 4A – teamleider Karin 

Groep 4B – directeur Erik 

 

Wij hebben er al zin in!! Het team van groep 1 - 4 aan het Hoofdland 

 

Dansoptreden groep 5 - 8 

Wat wordt er enorm geoefend. U bent vast heel nieuwsgierig wat de groepen geleerd hebben. Dat willen 

we u graag laten zien. Daarom nodigen we u uit in de aula op het van Karnebeekpad: 

 

Maandag 18 februari 

13.30 - 13.50 groep 5a 

13.50 - 14.10 groep 5b 

14.10 - 14.30 groep 6a 

14.30 - 14.50 groep 6b 

Woensdag 20 februari 

9.00 - 9.20 groep 8b 

9.30 - 9.50 groep 8a 

Vrijdag 22 februari 

13.30 - 13.50 groep 7a 

14.00 - 14.20 groep 7b 

 

VAN HARTE WELKOM!! 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Wat is er intussen de revue gepasseerd? 

 We hebben twee keer een gastmusicus in de klas gehad: de moeder van Lotte en van Isabel. Zij lieten 

hun fluiten uitgebreid zien, hoe zet je ze in elkaar, hoe zorg je er goed voor en natuurlijk: hoe klinkt 

dat en hoe krijg je er een mooi geluid uit? Heel leuk dat we met beiden ook wat bekende liedjes 

konden meezingen. 

 Met alle kleuters samen genoten we van het optreden van de twee vaders, die in het speellokaal voor 

ons op een prachtig drumstel en een elektrische gitaar speelden. Ook hier konden we lekker 

meezingen. 

 Ook in de klas hebben we nu regelmatig een optreden van een groepje kinderen die iets willen laten 

horen met de instrumenten uit onze muziekwinkel.  

 We maken op allerlei manieren instrumenten na: vervend, ruimtelijk, op papier. Ook de pannen in de 

huishoek worden nu soms als trommel gebruikt... 

 In onze muziekwinkel is het elke dag een drukte van belang : er wordt veel verhandeld en daarna flink 

uitgeprobeerd; vooral vanuit de bouwhoek klinkt vaak veel muziek (wel met muziekboekjes erbij, hè?) 

 De oudste kinderen leren vanaf deze weken ook werken met onze “bee-bot”, onze kleine gele robot in 

de vorm van een bij. De leerlingen geven hem d.m.v. pijltjes op z’n rug een looproute, bee-bot voert 

het uit. We werken daarbij op een kunststofmat, waarbij duidelijke hokken zijn aangegeven als stap. 

In feite is het een eerste vorm van programmeren en dat slaat heel erg aan! Ik sta ervan te kijken dat 

de kinderen hier ook al zo gauw mee leren werken. Echt een vaardigheid voor deze tijd! 

 Af en toe valt het woord “juffendag” bij de kinderen. Ja, die komt er ook aan, al kunnen we het nu met 

een meester erbij geen juffendag meer noemen! Info hierover staat bij het algemene deel van dit 

Wegwijzertje. 

 Volgende week donderdag gaan de rapporten en plakboeken mee naar huis, waarna na de 

voorjaarsvakantie de oudergesprekken volgen. Hebt u eerder wat verduidelijking nodig, dan kan dat 

altijd. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Zo is het alweer februari. Wat gaat de tijd toch weer snel. De eerste sneeuwklokjes komen al weer boven 

de grond. Achter de schermen zijn wij druk met de rapporten. Wij sluiten de observaties af en kijken hoe 

iedereen het gedaan heeft. Binnenkort maken we weer plannen hoe we verder willen met de lessen in de 

klas. Als uw kind drie maanden op school zit krijgt het ook een Kijkrapport mee. Pas dan hebben we een 

beter beeld van uw kind. Zit uw kind korter op school dan krijgt het wel een rapport mee. We hebben er 

dan een blad in gedaan met een verhaal van de juffen hoe het gaat in de klas. 

De komende twee weken gaan we aan de slag met de g en de 11. 

In de muziekwinkel blijft het een drukte van belang. Als je dan een instrument koopt, mag je ook een 

rondje door de klas lopen. Dat is toch wel erg leuk om te doen. We merken in de klas dat er hier en daar 

toch zieken zijn. De kinderen zijn ook wat vermoeider. We gaan er nog twee fijne weken van maken 

waaronder de juffendag en een studiedag en dan.... een weekje vakantie. 

De Bijbelverhalen gaan over de tijd dat de Israëlieten in het beloofde land zijn aangekomen. Hoe krijgen 

ze toch al die mensen weg? Deze week hoorden we over Gideon. Hoe hij werd geroepen door God en 

hoe hij met 300 man, door Gods hulp, de vijand verjaagd! 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 
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Groep D 

Wat is het een gezellige boel met het muziekthema! We hebben al een heleboel verschillende 

instrumenten gemaakt. Zelfs een drumstel en een harp! In de muziekwinkel kopen we zelf ons instrument 

en betalen we met 1 en/of 2 euromunten en ook soms met een briefje van € 5,- erbij! Zo knap zijn we al! 

We genieten van de (groot)ouders die hun muziekinstrumenten meenemen naar school. Het is gaaf om 

de instrumenten in het echt te kunnen zien en horen. Het is ook leuk om te luisteren naar de verhalen 

over de instrumenten. De papa van Rosannah is geweest en de papa en oom van Giuseppe en de oma 

van Jurre. Ook heeft de mama van Pim een echte muziekles aan ons gegeven! Hartelijk bedankt allemaal! 

De afgelopen woensdag hebben we feest gevierd want onze Tom is 6 jaar geworden! Gefeliciteerd kerel! 

Ook was er woensdag een nieuw vriendinnetje bij ons op visite: Daphne. Zij komt vanaf maandag elke 

dag bij ons in de groep. Gelukkig hebben we er dan weer een meisje bij! Ook was er dinsdag een nieuw 

speelgoedvriendje bij: de Bee-Bot. Als we “intoetsen” hoeveel stapjes en hoe hij over de mat moet lopen 

doet hij het helemaal zelf!! Vol bewondering hebben we naar hem gekeken! Verder zijn de juffen bezig 

met het klaarmaken van de rapporten en het bekijken hoeveel letters we al weten en hoe goed we de 

klanken van een woord horen en benoemen. Ook hebben we helemaal zelf woorden geschreven! 

Volgende week gaan we weer verder met ons thema. Donderdag komt ons rapport en 

plakboek/snelhechter mee naar huis!  

Groetjes van de klanten van de muziekwinkel en juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Afgelopen week was juf Willemieke bij ons in de klas. Ze heeft een aantal leuke lessen met ons gedaan. 

Komende woensdag komt Nova wennen en na de vakantie komt ze elke dag bij ons in de klas. Noud en 

Jent worden allebei 5 en dat gaan we vieren! Elke dag worden er concerten gegeven bij ons in de klas. 

We kunnen een kaartje kopen en daarna gaan luisteren naar het orkest. De dirigent staat ervoor en na 

het oefenen kunnen we komen luisteren. Ook hebben we een filmpje gekeken hoe een dirigent leiding 

geeft. En via YouTube was er nog een filmpje te vinden over een dirigent waarbij het niet lukte (maestro, 

een programma van NPO) We hebben nu ook de ritme-instrumenten bekeken. We delen instrumenten in 

en we leren de namen. Alles bij elkaar nog best wel lastig om allemaal te onthouden. Volgende week 

komt het rapport en het plakboek mee naar huis. En na de vakantie zijn er gesprekken met u als ouder. 

Het rapport, het plakboek en het groene tasje graag t.z.t. weer mee naar school geven. Er is een brief 

mee over de schoolshirts. De datum klopt niet voor onze klas omdat alle kinderen aan het begin van het 

schooljaar al hun shirt hebben meegekregen. De overige informatie klopt wel. De kinderen hebben al 

heel veel zin in de juffendag en ik ook!  

We gaan die week ook het thema afsluiten. Erg leuk om te zien dat dit thema heel erg aansloeg en we 

blijvend nieuwe dingen leren en we steeds weer nieuwe dingen willen weten. 

Hartelijke groeten Willemieke en Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen woensdag was de dansvoorstelling van onze groep. De kinderen waren wel een beetje 

zenuwachtig, maar wat deden ze het goed. Leuk dat u als ouder kwam kijken naar onze voorstelling.  

We hebben dit thema al veel gedaan en geleerd: nieuwe muziekwoorden, hoe een doedelzak werkt, hoe 

maak je een instrument, we hebben muziekles gehad van een muziekjuf, geleerd over een didgeridoo, 

noten leren lezen en muziek leren maken. Volgende week werken we alweer toen richting het einde van 

het thema en zullen we ook onze vragen van de vragenmuur beantwoorden. Na de voorjaarsvakantie 

starten we weer met een nieuw thema.  

Met taal zijn we druk bezig met 'tempo-lezen' waarbij de kinderen leren om woordjes zo snel mogelijk te 

lezen. Dit gaat al erg goed. Ook staan de verhaaltjes meer centraal en de verhalen in de leesboekjes 
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worden ook steeds langer en moeilijker. We leren dan ook niet zoveel nieuwe letters meer, maar we zijn 

veel bezig met samengestelde woorden en met de spellingregels.  

Met rekenen leren de kinderen sommetjes maken met het rekenrekje en ook zijn we bezig met de 

getallen tot en met 100. Ook herhalen we regelmatig het klok kijken. Elke week proberen we ook even te 

oefenen met het 'op tempo' maken van de sommen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 4a 

Deze week hebben we zowel de uitvoering van Peter en de wolf gedaan, als het uitje naar de 

muziekschool. In de muziekschool hebben we kennis gemaakt met veel verschillende instrumenten. Er 

werd uitleg gegeven over de lengte van muzieknoten en we zijn in groepjes in allerlei verschillende 

muziekkamers geweest. In elke kamer waren muziekinstrumenten. We hebben op het keyboard gespeeld 

en we konden op het drumstel oefenen. Op dinsdag hebben veel ouders gekeken naar onze uitvoering 

van het muziekstuk Peter en de wolf. Elke rol in het stuk werd door een clubje kinderen gespeeld, zodat 

je ogen te kort kwam om alles op het speelveld te bekijken . . . 

Heel mooi om te zien hoeveel kinderen leren in een paar keer oefenen! Kinderen die erg in hun rol zaten 

en het stuk van binnenuit meebeleven en meespelen, dat was prachtig om te zien. 

Verder zijn we met deel A van taal bijna klaar. Het volgende boek beginnen we aanstaande maandag. 

Ook oefenen we steeds met de tafels. De kinderen hebben hiervoor ook een blad meegekregen, zodat 

ook thuis de keersommen geoefend kunnen worden. De tafels van 1-5 zijn in ieder geval in groep 4 aan 

de beurt. Ook werken er een aantal kinderen met rekenen op een deels ander programma: kortere 

instructies en korter oefenen met de eenvoudigere sommen. En daarnaast verrijkingsopdrachten, die 

goed op het niveau van het kind zijn. Hiermee kunnen de meeste van die betreffende kinderen uit de 

bovengroep fijn aan de slag! 

Met lezen is bij juist de kinderen uit de ondergroep goed te merken, dat je vooruitkomt als je goed de 

basisstof flink oefent: de volle tijd volop aandacht voor de eigen taak!! 

Hierbij foto's van het optreden in het speellokaal 

Met groeten van meester Hendrik 

 

Groep 4b 

Wat hebben we de afgelopen twee weken zoal gedaan…… 

Met spelling zijn we vooral bezig geweest met woorden met de ou en au. We gebruiken hierbij een 

verhaaltje, zodat het beter te onthouden is. Het gaat als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de taallessen hebben we geleerd wat een handleiding is en hoe je die kunt maken. Bijvoorbeeld voor 

het verzorgen van een dier. Ook hebben we het gehad over het verschil tussen tamme en wilde dieren. 

Dan hebben we met rekenen toetsen gemaakt ter afronding van het blok. Het ging om sommen als: 8+7, 

45+7, 53-8, 34+2-, 89-30, doortellen met sprongen van 10, tafel van 2,5,10. Elke dag oefenen we het 

automatiseren van sommen. 

ou-verhaal 
 
Rik tikt Sem op zijn schouder. 
'Zullen we straks bij jou gaan spelen?' 
Sem knikt. 
'Ik moet nog even dit gebouw in. 
Ik koop een oud boek en dan kom ik.' 
Rik zucht. 
'Als je maar opschiet', zegt hij. 

 

au-verhaal 
 
In de pauze staan we op het plein. 
'Kijk, een pauw!' roept Lisa. 
Ik kom gauw kijken. 
De pauw strekt zijn klauw uit. 
Wat grappig om te zien! 
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Zingen doen we graag! Prachtig klinkt dat en met instrumenten erbij is het helemaal compleet. De 

uitvoering van Peter en de wolf is inmiddels ook al geweest. Het was echt een succes! Leuk dat er zoveel 

mensen kwamen kijken! Nog twee weken en dan is dit thema alweer voorbij…. maar nu komt eerst nog 

de fanfare op bezoek en volgende week gaan we nog naar de ATOS radio!  

We hebben al genoeg rijders, bedankt weer! Voor nu een heel fijn weekend en tot maandag! 

Groetjes van de vogels, eenden, wolven, katten, jagers, opa’s, Peter’s en juffen van groep 4B 

 

Groep 5b 

Beste ouders, 

Deze week zijn we ons thema aan het afronden. Maandag was de excursie met de trein naar Rotterdam! 

Wat een belevenis! Gelukkig is alles goed gegaan en kwam iedereen weer veilig terug op school. In de 

klas is een echte stad ontstaan, waar we trots op zijn. 

De Bijbelverhalen gingen deze week over de woestijnreis van het volk Israël. We trokken de lijn ook door 

naar ons eigen leven. Een lied wat we hier mooi bij vonden passen was "Nog één rivier" van Matthijn 

Buwalda.  

De citotoetsen zijn voorbij en de analyses zijn gemaakt. We gaan hiermee het komende half jaar aan de 

slag. De griepgolf heeft ook ons groepje bereikt. Beterschap voor alle zieken! 

Deze weken hebben we geoefend voor de dansvoorstelling. Komt u ook kijken als we gaan optreden in 

de aula? Datum en tijd hangen bij de ingang van ons lokaal. 

Hartelijke groet uit groep 5b! 

 

Groep 6a 

De cito's zijn afgerond! Toch wel fijn dat het weer achter de rug is.  

Met de Bijbelverhalen gaat het over de koningen, deze week Hizkia en Manasse. Wat een vreselijke 

dingen gebeurde er toen ook al! We hebben het over afgoden van toen en van nu. Er is niet veel 

veranderd. Ook nu en in Nederland zijn veel afgoden ontdekken we met elkaar. Ook kijken we kritisch 

naar boeken die we in de klas lezen. Mooi hoe ze daar zelf mee aan de slag gaan n.a.v. de Bijbelverhalen.  

Met taal zijn we bezig met zinsdelen. Best een uitdaging, maar met elkaar leren we veel. En rekenen werd 

een feestje met echte pannenkoeken.  

Helaas zijn beide juffen ziek, maar volgende week hopen we weer vol energie voor de groep te staan. 

Niet vergeten: dinsdag het feestje van juf Karin. 

Gezegend weekend! 

 

Groep 6b 

Eindelijk! We zijn begonnen met de breuken. Dat de regering twijfels heeft over het rekenen met 

breuken, maakt groep 6B er niet minder enthousiast over. Bovendien weten we nu de namen van alle 

maten uit het metrieke stelsel, al wordt de decameter(dam) zelden gebruikt en de hectometer(hm) ook 

niet vaak. De hm is natuurlijk wel belangrijk voor de lengte van een voetbalveld, waar veel kinderen uit 

groep 6B vaak te vinden zijn.  

We zijn zo ongeveer halverwege het schooljaar en dat betekent dat we in de deel B van de verschillende 

methodes beginnen, met weer veel nieuwe en interessante onderwerpen.  

We hebben gehoord over veel koningen van Israël en Juda tijdens de Bijbelverhalen in de afgelopen 

weken. Helaas waren er maar weinig koningen die het volk voorgingen in gehoorzaamheid en trouw aan 

God. Daarom laat God zijn volk als ballingen meevoeren naar het Babylonische rijk.  

Op maandag 18 februari van 14:30 - 14:50 laten de kinderen zien, wat ze hebben geleerd tijdens de drie 

gastlessen dans, waarvan er nog eentje moet komen. U bent daarbij als ouders van harte uitgenodigd 

om te komen kijken. 

Een hartelijke groet van kinderen en juffen van groep 6B 
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Groep 7a 

Yes, de cito's zijn weer achter de rug. Wat hebben ze ontzettend hun best gedaan. En dat is hetgeen we 

ze iedere keer voorhouden. Doe je best, laat zien wat je kunt. Wat je niet kunt weet je waarschijnlijk wel 

en is deze uitslag een bevestiging. Is het een verrassende uitslag, dan gaan we onderzoeken waar het 

mogelijk door kan komen. Mooie processen, soms ook best pittig. Maar God heeft ons gemaakt met 

allemaal onze eigen gaven en talenten en dat maakt ons zo bijzonder.  

Dat is overigens ook te zien tijdens de boekendoospresentaties. Wat tof om te zien hoe ze hun best 

daarvoor hebben gedaan. Echt veel werk zit er in en wellicht ook voor u als ouders om het te begeleiden. 

Dank daarvoor. De resultaten mogen er zeker zijn! 

Het schokkende nieuws van vorige week is inmiddels een beetje geland. Het is echt heel jammer dat ik 

(juf Christi) deze groep moet gaan verlaten. Gelukkig ging er wel een luid gejuich op toen ze hoorden dat 

juf Esther mijn dagen over gaat nemen. Ze is afgelopen week al geweest en zal ook komende weken nog 

regelmatig mee komen draaien.  

Vrijdag 22 februari is mijn laatste werkdag en zullen we een afscheidsfeestje hebben. Maar.. die dag is 

om meerdere redenen belangrijk, want om 13:30 uur geven we een dansuitvoering in de aula. U bent 

van harte uitgenodigd.  

Komende weken gaan we weer een aantal lessen, van de methode voor seksuele vorming; wonderlijk 

gemaakt, geven. U kunt de lessen voorbereiden d.m.v. het ouderboekje wat u van school ontvangen 

hebt. De eerste drie lessen hebben we al gehad, maar die pakken we even kort terug om vervolgens o.a. 

het wonder van de zwangerschap te bespreken 

We wensen u weer een fijn weekend en de hartelijke groeten uit groep 7a 

 

Groep 7b 

Na de spanning van de Cito weken is het best wel lekker om weer gewoon les te hebben. 

Hoewel, we startten niet echt gewoon, want we hadden direct de verjaardag van juf Hannah. Erg leuk en 

gezellig allemaal, helaas moesten we Myrthe en Luca missen die dag vanwege ziekte. We hebben 

sowieso behoorlijk wat zieken gehad deze week: beterschap allemaal!  

Inmiddels hebben we 2 danslessen gehad. Wow, wat kunnen onze kids swingen zeg! Heerlijke afwisseling 

tijdens de gewone lessen. Maar het is ook hard werken, het resultaat kunt u komen bewonderen tijdens 

de voorstelling. Datum en tijd staan elders in dit Wegwijzertje vermeld. 

Vorige week zijn we met rekenen weer begonnen aan een nieuw blok, we werken voornamelijk met 

kommagetallen en verhoudingstabellen.  

Taal en spelling stond deze week in het teken van de herhaling, n.a.v. de toetsen bekijken we welke 

leerlingen bepaalde stof zelfstandig kunnen maken en welke leerlingen nog extra uitleg krijgen. 

Wat thema betreft zijn we behoorlijk creatief bezig. Er wordt gewerkt over vulkanen, geisers, gletsjers, 

bergbeklimmen en het noorderlicht. En dat allemaal op een hele bijzondere manier, want er worden 

producten in de vriezer bewaart, er komen zaklampen, flessen cola en zelfs een tuinslang voorbij. De 

presentaties volgende week zullen vast fantastisch worden! 

De komende twee weken zullen wij nog een aantal lessen van Wonderlijk Gemaakt behandelen in de 

klas. Op onze planning staan de lessen 5, 6 en 7. Het is prettig wanneer u deze lessen uit het 

informatieboekje van tevoren heeft doorgenomen, zodat u weet wat uw kind te wachten staat. Op deze 

manier kunt u zelf inschatten of u dit onderwerp voorafgaand aan de lessen wilt bespreken met uw kind. 

Met hartelijke groet, Hannah Hoogerduijn 

 

Groep 8a 

Een heuse griepgolf in onze groep! Afgelopen dinsdag waren er nog maar 12 van de 29 kinderen over. 

Best gezellig, maar we missen onze klasgenootjes best. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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Vooral bij de afronding van ons thema; Yes! Ik ga op vakantie. Er moest nog veel gedaan worden en als 

je dat ineens alleen moet doen, slaat de stress wel toe. Vrijdag de vakantiebeurs! Het belooft heel mooi 

te worden én ook lekker.... (Als u dit leest is het waarschijnlijk alweer achter de rug.) 

Behalve een prachtige reisgids, eigen logo en een passende powerpoint, moesten de kinderen ook een 

creatief werkstuk erbij maken van iets dat typisch bij het bij hen gekozen land past. 

Met rekenen leren we vanaf nu geen nieuwe leerstof, maar wordt alles wat we zouden moeten weten 

nog een keer herhaald in blokken. Wie een doel >80% beheerst krijgt ander uitdagend werk.  

En dan zijn ook wij bezig geweest met danslessen. De uitvoering van onze dansen kunt u komen bekijken 

op woensdag 20 februari van 9.30 - 9.50 uur. We hopen op een groot publiek! 

Er is een mail uitgegaan met de vraag voor vervoer voor excursie en voetbaltoernooi. Vervoer voor de 

excursie op 8 maart is bijna rond, nog 2 auto's nodig, maar we hebben nog voor veel meer kinderen 

vervoer nodig naar en van het voetbaltoernooi van LEVWN in Galgenwaard. Alleen heen of alleen terug 

kan natuurlijk ook. Het is niet nodig dat iederéén daar de hele dag blijft. Wel gezellig natuurlijk... We 

kunnen vast wel aanmoediging gebruiken. 

Groeten van groep 8a, juf Nienke en juf Anita 

 

Groep 8b 

Het was echt heel gaaf om samen de maandviering van februari te doen. Woensdag was het zover; na 

een aantal dagen oefenen en in de klas opvoeren, mochten we het woensdag voor de hele school doen 

in de aula. Het liep allemaal gesmeerd! 

Vandaag hebben we de Vakantiebeurs gehad. Leuk dat er ouders waren die onze gemaakte spullen en 

reisgidsen hebben bewonderd! We hadden ook allerlei lekker hapjes en drankjes en iedereen had een 

powerpoint presentatie om de reis te promoten! 

Volgende week en die week erna hebben we 4 lessen van Wonderlijk gemaakt. En we hebben woensdag 

20 februari ons dansoptreden in de aula voor de ouders. Het is van 9:00 uur tot 9:20 uur. In die week 

komt er bij ons in de klas ook nog een stagiaire; Louise van Houdt. Zij is de hele week gezellig bij ons.     

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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