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AGENDA 

 

25 februari - 1 maart 

• Voorjaarsvakantie 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 8 maart 

LIED 

 

Week 10 

• Liedboek 434 (groep 4-8) 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Donderdag hadden alle kinderen een vrije dag, maar het team niet. Ik hoop dat het voor de kinderen een 

fijne dag was, zo vlak voor de vakantie een dagje vrij, leuke dingen doen misschien… Als team hebben 

we ook een goede dag gehad, maar wel met hard werken. Het was goed om elkaar als team in (bijna) z’n 

geheel weer bij elkaar te hebben. We hebben het gehad over verschillende onderwerpen. 

We zijn begonnen met een korte opening over psalm 

27:4, waarin de dichter één ding aan God vraagt: bij 

Hem te zijn in zijn huis. Hoe sterker je verlangt naar iets 

hoe, meer je erom vraagt. Is dat terug te zien in ons 

gebedsleven? Als je jouw gebeden van de laatste week 

zou uitprinten, waarvoor heb jij dan het meest gebeden? 

En wat zegt dat over je hartsgesteldheid? Mooi dat in 

psalm 27:8 dan staat: ‘Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn 

nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken….’. Mooi 

om dan samen te mogen bidden, samen Gods nabijheid te mogen zoeken en samen zo de dag te 

mogen beginnen met Hem. 

Het volgende waar we het samen over hebben gehad, zijn de resultaten van de Cito toetsen die we in 

januari hebben afgenomen. Vorig Wegwijzertje hebben we benadrukt dat we de kinderen absoluut niet 

zien als cijfertjes, dat een kind veel meer is en dat dát juist niet te zien is in cito scores. Wat wij nu 

hebben gedaan is wel het kijken naar de cijfertjes, om samen te kunnen bepalen wat we willen aanpassen 

in ons onderwijs op groepsniveau, om het onderwijs te verbeteren als de resultaten daar aanleiding voor 

geven. 

Daarna hebben we met elkaar doorgesproken over ons onderwijs. Geven we onderwijs op een manier die 

echt ons hart heeft? Of ligt wat we doen en wat ze zouden willen heel ver uit elkaar? We hebben ons 

laten inspireren door dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=r3jqfYuO-l8. Kijk maar eens, het zijn 

boeiende en confronterende uitspraken die hier worden gedaan! 

Het nadenken over ons onderwijs ligt in het verlengde van de avond die we eind vorig jaar met een 

aantal ouders en leerkrachten hebben gehad. Past de inhoud van het onderwijs en de manier waarop we 

onderwijs geven bij de maatschappij en het leven waar we de kinderen nu en straks in leven? 

We hebben hierover met elkaar gesproken met als leidraad de concrete vraag: welke vaardigheden, 

houding, kennis zou jij willen zien bij de leerlingen van groep 8 die straks afscheid nemen van onze 

school. In de paar uur tijd die we hiervoor hadden zijn we natuurlijk niet tot een eindconclusie of 
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antwoord gekomen. Dit proces gaan we de komende maanden verder overdenken en op onze 

tweedaagse in de juni-vakantie verder uitwerken. 

We hebben de dag afgesloten met het voorbereiden van de thema’s voor de periode na de 

voorjaarsvakantie, iedereen op de eigen locatie. Heel goed en fijn om dit met collega’s te kunnen doen! 

 

Ons geeft dit genoeg stof tot nadenken, maar nu is het eerst een week voorjaarsvakantie, ook goed om 

even weer de batterij op te laden. Dat wens ik ook de kinderen toe en de ouders die vakantie hebben. 

Een hele goede, gezellige week toegewenst! 

Hartelijke groet, Karin van Bruggen 

 

ALGEMEEN 

 

Hekken goed sluiten 

Op onze locatie aan het Hoofdland willen we graag de hele dag de 

hekken bij de verschillende uitgangen dicht hebben staan ivm de 

veiligheid van alle kinderen. De sloot en de weg zijn dichtbij… Door de 

dag heen lopen er nog wel eens mensen de school in en uit en dus is 

het belangrijk dat we de hele dag er alert op zijn dat de hekken dicht 

zitten, met de pin in de grond. Als leerkrachten en peuterspeelzaal-

leidsters gaan we hier ook goed op letten, maar we zijn lang niet altijd 

buiten.  

Daarom de vraag aan u: wilt u bij mee helpen om dit voor elkaar te krijgen? Dus als u ’s morgens ziet dat 

u (ongeveer) de laatste bent die een bepaalde uitgang gebruikt, of bij het binnenkomen of verlaten van 

de school voor de pleinwacht, als u uw kind ophaalt bij de Peuterspeelzaal of als het ziek is geworden of 

onder schooltijd ergens heen moet, etc, wilt u dan het hek goed dicht doen? 

Dank u wel! 

 

Algemeen van de kleuterjuffen 

Beste ouders, voor ons nieuwe thema: wij zijn uitvinders zijn we op zoek naar plastic doppen in alle 

soorten en maten. En verder mogen de kinderen takken meenemen met een doorsnede van een halve of 

een hele centimeter, bij benadering. Wilt u mee verzamelen en zoeken met ons.  

Alvast bedankt, hartelijke groet van de kleuterjuffen 

 

Meester- en juffendag 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Om bij het hoogtepunt van deze weken te beginnen : het feest van ons allemaal aan het Hoofdland! 

Maandag was het in de klas roerig en druk : spanning voor de volgende dag. Maar dinsdag waren de 

kinderen erg gezellig, we hebben er met z’n allen een mooi feest van gemaakt, het was echt 

genieten. Prachtige uitrustingen, gekleurde haren, cadeautjes (heel veel!), spelletjes, lekker samen 

eten en drinken en natuurlijk de polonaise. Prachtige afsluiting van ons muziekthema. Jammer dat 

Evelyne halverwege de dag ziek werd. En gelukkig dat de ziekenhuisafspraak voor David-Jan verzet 

kon worden naar woensdag. Bij hem moesten de keel-en neusamandelen eruit. We hopen dat je er 

niet te veel last van hebt en aan lekker veel ijsjes mag zuigen! Beterschap, David-Jan! 

Woensdag kwam schoonmaakjuf Ada bij ons in de klas om haar cadeautjes uit te pakken. Er kwam 

geen eind aan, ze was heel blij verrast! Namens beide juffen Ada heel hartelijk bedankt!! 

Het thema muziek is nu dus afgerond. Het waren weken met veel muziek in de school (soms té veel!), 

maar ook veel enthousiasme en plezier. Bij het volgende thema gaan we vooral onderzoeken, 

experimenten en dingen ontdekken. We zijn dan Uitvinders! Het is een heel breed thema, op de 

studiedag zijn we erover gaan brainstormen met de hele onderbouw en na de vakantie maken we de 

start. Dit thema loopt tot aan de meivakantie. We vinden het leuk dat we er weer een echte excursie 

bij kunnen maken. 

En wat speelt er in de groep? Als ik naar de kinderen individueel kijk, is er veel verschil in uitstraling, 

gedrag en welbevinden. Soms zijn er zorgen, loopt het niet altijd even lekker op school of thuis. Goed 

dat dit ook aangekaart wordt door u als ouders, maar niet altijd gemakkelijk op te lossen of te 

veranderen. Fijn dat ook zoveel kinderen de schooldagen “huppelend” tegemoet gaan. 

Nathan en Lotte hebben hun verjaardag gevierd en Roan is in de vakantie jarig, op dezelfde dag als 

z’n juf. Ik hoop m’n feestje in de sneeuw tussen de Oostenrijkse bergen te vieren. Na de vakantie 

komt Naud Haaksema bij ons in de groep, welkom! Hij heeft gelukkig al een grote broer in groep D, 

dus hij kent de school al een beetje. 

Ik wens u als ouders ook een fijne week om wat gas terug te nemen misschien of samen met de 

kinderen te genieten. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat hebben we dinsdag een leuke dag gehad. Een optocht met muziekinstrumenten, een workshop in 

het speellokaal met ritme's maken. Een lekkere eierkoek versieren en 's middags chips. Een filmpje kijken 

en luisteren naar een mooi prentenboek. Geluidenbingo met een prijsje, een tafelkleed versieren en jezelf 

versieren op papier met een feesttoeter. Teveel om op te noemen! De juffen zijn erg verwend met 

prachtige cadeaus! 

Met de bijbelverhalen hebben we het deze week over regels gehad. Wat voor regels heb je thuis en op 

school. Heeft God ook regels? De kinderen wisten al veel op te noemen. Daar hebben we passende 

verhalen bij verteld zoals over het gouden kalf. 

Dit was de laatste week dat we over muziek werkten. 

Na de vakantie gaan we werken over uitvinden. 

Om te kunnen uitvinden en ontdekken zijn wij op zoek naar de volgende materialen: oude apparaten die 

we uit elkaar mogen halen(zonder snoer/stekker), takken(van 0.5 tot 1 cm dik), houtblokken, plastic 

doppen van pakken en flessen, blikjes in allerlei soorten en maten, plankjes, buizen, PVCpijp en wat u 

nog meer kunt bedenken. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Wist u al dat we op dinsdag 26 maart een heel leuk uitje hebben? We gaan naar de ontdekfabriek. 

Daarvoor zijn we nog op zoek naar een paar rijders. 

Gaat u ook gezellig mee? De kinderen gaan daar verschillende workshops doen. 

We wensen u en de kinderen een fijne vakantie toe. 

Met hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

En het is alweer voorjaarsvakantie, het thema muziek hebben we afgesloten. We kunnen terugkijken op 

een heel goed thema! Het sprak ons allemaal aan, we hebben veel geknutseld, maar ook goed gespeeld 

in de hoek. Veel geleerd over verschillende muziekinstrumenten, gedanst, geluisterd en gezongen. 

Vorige week donderdag zijn de plakboeken en rapporten mee naar huis gegaan. En na de vakantie zijn er 

de spreekavonden, fijn om elkaar dan weer iets langer te spreken. In onze groep zijn een flink aantal 

kinderen behoorlijk ziek geweest en nog, beterschap!! We zijn van plan om ons na de vakantie bezig te 

gaan houden met het thema, uitvinden! Dat is een heel ander thema, waarbij we veel hopen te gaan 

ontdekken, experimenteren en onderzoeken. Bv hoe werken magneten, mengen van kleuren, bellen 

blazen. Maar ook robots en techniek zullen vast langs komen. We zijn nog bezig met het vervoer van ons 

uitje op 25 maart, het lijkt te gaan lukken. Maar we zijn er nog niet helemaal. De afgelopen weken 

hebben we de letter g van gitaar geleerd. De Bijbelverhalen over het leven van Jezus op aarde zijn heel 

mooi om te vertellen en de kinderen luisteren er heel goed naar, zo hebben we afgelopen week 

geluisterd naar het verhaal dat Jezus alle tijd nam om de kinderen te zegenen. Mooi om te zien hoe het 

verhaal aanspreekt. De afgelopen week was met recht een feestweek, waarvan ook op klasbord al veel te 

lezen en te zien is geweest, maar toch ook hier nog een paar foto’s. Voor nu een hele goede vakantie, 

tijd om even uit te zieken of uit te rusten. 

Hartelijke groet, juf Tjitske en Barbara 

 

Groep D 

Wat was het een feest op school: de juffen- en meesterdag. De kinderen waren bijna allemaal verkleed. 

We hebben gezellig spelletjes gedaan en mochten met de instrumenten in een lange optocht door de 

school en over het plein. Verder hebben we lekkere broodjes knakworst gegeten en mochten we een 

eierkoek versieren. De juffen zijn allemaal heel erg verwend. Dank u wel voor alle mooie kadootjes. 

Hiermee is het thema ”Muziek” afgesloten. De muziekhoek is opgeruimd en nu hebben we een weekje 

vakantie. Na de vakantie gaan we aan het werk over “Uitvindingen”. We zijn benieuwd wat we allemaal 

gaan ontdekken en uitvinden. We hebben nog vervoer nodig voor maandag 18 maart. Kijkt u even of u 

meekunt? 

Groetjes van alle muzikantjes en juffen van groep D 

 

Groep E 

Wat een feest was het om over muziek te spelen en te werken. We hebben veel instrumenten gemaakt. 

We hebben geoefend met het spelen op instrumenten. We hebben geleerd hoe we samen moeten 

spelen en dat een dirigent dan heel belangrijk is. En in de bouwhoek werden er steeds concerten 

gegeven. Ook het optreden n.a.v. van de danslessen was erg leuk. We hebben workshops gehad van 

mensen buiten de school. Erg leuk allemaal. Alle instrumenten zijn mee naar huis en de rust is 

weergekeerd. De juffendag was geslaagd! Hartelijk dank voor alle leuke cadeautjes!  

Sam is in de vakantie jarig en zal maandag trakteren. Nova komt maandag ook in de klas en dan zijn we 

met 23 kinderen. 

Na de vakantie starten we met het thema de uitvinder. We hebben plastic doppen nodig. En we hebben 

stevige takken nodig van ongeveer 0.5-1 cm doorsnee. Graag meegeven na de vakantie. Een hele fijne 

vakantie en rust lekker uit . 

Hartelijke groeten, Swanice 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week hebben we een enorme feestweek gehad. Dinsdag was het juffendag en wat was het een 

topfeest! De kinderen hebben genoten van de feestelijke dag. Vooral de polonaise door de school was 

een echte topper. We hebben deze week ook thema 7 van Lijn 3 afgesloten en we hebben een start 

gemaakt met thema 8. We hebben het over woorden gehad met 2 klankgroepen. Ook hebben we weer 

een blok afgesloten met rekenen. Na de vakantie zullen we gaan starten met een nieuw blok voor 

rekenen. Dan zullen de cijfers tot en met 100, de klok en geld centraal staan. Ook zullen we na de 

voorjaarsvakantie gaan starten met het nieuwe thema: 'de uitvinder'. Dit thema gaan de kinderen leren 

om proefjes te doen en om eigen uitvindingen te bedenken. Ook zullen we een uitje gaan doen met de 

kinderen. Hier wordt binnenkort meer over bekend. Blijft iedereen goed oefenen met lezen in de 

vakantie!? Fijne vakantie! 

Groetjes juf Tamara  

 

Groep 3b 

Wat hebben we genoten van de juffendag! We hebben een modeshow gedaan, om onze feestelijke 

kapsels en leuke verkleedkleren te showen. Verder hebben we een spelletjescircuit gedaan. We konden 

onder andere een taartje maken, op het digibord tekenen, in de muziekhoek, een toren van kapla maken 

en een slinger maken. We hebben een workshop gevolgd waarin we emoties konden uitbeelden en een 

klein toneelstukje. Verder hebben we meegelopen in een superlange polonaise van 200 kinderen, met 

ons zelfgemaakte muziekinstrument. Dat was heeeeel leuk! En bedankt voor alle leuke en lekkere en 

mooie cadeaus! Ik ben enorm verwend! 

Met lezen hebben we thema 7 afgesloten. Het was een heel leuk thema over de ruimte. We oefenden 

met zingend lezen, het lezen van woorden met een d of een b op het eind ( zoals woord en web) en 

samengestelde woorden (zoals speeltuin, speurneus). Met spelling schreven we woorden met de j en met 

de ng. 

Na de vakantie heet het thema "Ik ben een uitvinder". Boeken met proefjes, over uitvindingen, robots zijn 

van harte welkom! En heeft iemand een knikkerbaan die we mogen lenen? Ook zouden we 

laboratoriumjassen en professorhoeden goed kunnen gebruiken. 

Fijne vakantie! 

Annemiek en de kriebelbeestjesklas 

 

Groep 4a 

Deze week was wel heel afwisselend: 

• Maandag school, 

• Dinsdag het juffen-&meesterfeest 

• Woensdag "halve dag" 

• Donderdag vrij wegens studiedag 

• Vrijdag weer school… 

• En daarna een weekje voorjaars-vrij !! 

Genieten van het begin van nieuw leven in de natuur. 

De rapporten zijn mee maar huis. Daarmee gaan we naar deze voorjaarsvakantie verder aan de slag.  

Ook hebben de kinderen huiswerk om de tafels te gaan leren. 

Ook na de vakantie blijven deze tafels van rekenen in de aandacht staan. 

In de groep is het ook nodig om rond de pauze-momenten kinderen te wijzen op Kanjer-gedrag. In 

pauzes gebeuren nogal regelmatig nare dingen, waarbij emoties hoog oplopen. We leren daarbij hoe 

ieder kind zo kan reageren, dat dat kind zelf "de witte pet opdoet", het gewenste positieve gedrag laat 

zien. Hier zullen we na de vakantie mee doorgaan. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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We hebben het thema muziek afgerond en alle dingen daarvan gaan weer mee naar huis. Het volledige 

volgende thema (uitvinden) zal minstens zo creatief zijn als het muziek-thema. 

Voor iedereen een fijne vakantie en groeten uit groep 4 a 

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

zo vlak voor de vakantie mogen we terug kijken op een hele fijne, leerzame en gezellige periode. 

Afgelopen week de juffendag, wat een feestje! Alleen maar blije en stralende gezichten (ook van de 

juffen). 

Met rekenen hebben we nu de tafel van 4 aangeboden. https://www.youtube.com/watch?v=gVhzIfgB9zs 

Dit is de link met ons tafel van 4-lied. De kinderen oefenen nu met de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. 

Ingewikkelde sommen staan ook op het program. Zoals de som: 53 - 8 = … We leren de kinderen aan om 

eerst naar het tiental te gaan, dus eerst 3 er af en daarna pas de rest er af. 

Met een + som werkt dat op dezelfde wijze: 68 + 5 = … Eerst naar het tiental toe +2 en daarna pas de 

rest er bij optellen. Bij deze sommen maken de kinderen veel denkstappen. Hierbij hebben ze het nodig 

om goed te kunnen splitsen en ze moeten ook de verliefde harten paraat hebben. 

Na de vakantie willen we starten met het thema UITVINDINGEN. Heeft u zelf een leuke uitvinding gedaan 

of heeft u een leuk idee voor een bezoek of les? We horen het graag. 

We wensen jullie een fijne vakantie toe en tot snel! 

Hartelijke groet, Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

et is weer vakantie! En wat hebben wij er zin in.. Even geen school, geen juf die van alles aan je vraagt 

over ingewikkelde sommen of spellingsregels. De afgelopen week hebben we hard gewerkt aan onze 

stad. Een stad met een bioscoop, een museum, een dierentuin, huizen en zelf een Italiaans restaurant.  

Afgelopen maandag hebben we de dansuitvoering gehad. We zijn op wereldreis gegaan met een aantal 

dansen. Deze dansen hebben we opgevoerd voor onze ouders. Het ging heel goed. Van te voren waren 

we een beetje zenuwachtig, zouden we de danspasjes nog weten, zou het allemaal goed gaan en wat 

zouden de ouders ervan vinden? Gelukkig waren die zorgen er voor niets. We hebben genoten van de 

uitvoering.  

 Binnenkort is ook de kangoeroewedstrijd. Daar hebben we veel zin in! De kangoeroe wedstrijd is een 

wedstrijd met een soort van rekentoets. Spannend is het wel. Wij hebben het vertrouwen erin dat het 

goed gaat!  

Bij gym leren we verschillende spelletjes. Een van de leukste spellen is de winkel van Sinkel. Het is een 

soort van trefbal waarbij je punten kan verdienen. Met deze punten kan je iets kopen in de winkel. 

Bijvoorbeeld een kast, matten, een lange mat en een paal. Met deze spullen kan je je team beschermen. 

Maar je kon ook een speler uit het andere team kopen.  

Dat was het weer voor nu. Wij wensen jullie een fijne vakantie! 

Groeten van groep 5a 

 

Groep 5b 

De laatste week voor de vakantie zit erop. Wat hebben we de afgelopen weken hard gewerkt. De 

rapporten zijn mee en we zijn ook trots op alle kinderen! De komende tijd gaan wij als leerkrachten weer 

kijken hoe we verder aan de slag gaan in de groep.  

We hebben vandaag de plekken gewisseld. Na of vlak voor elke vakantie doen we dat. We hebben de 

kinderen hierin betrokken en we kijken vooral: welke plek past het best bij welk kind. Ook hebben 

besproken dat je soms op een plek zit waar je heel tevreden over bent en soms is de plek een uitdaging 

en ben je er niet gelijk helemaal blij mee. Het is goed om naast verschillende kinderen in de klas te zitten 

door het jaar heen om elkaar zo te helpen en ook elkaar steeds een stukje beter te leren kennen.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met taakspel zijn we ook nog steeds bezig in de klas. We hebben dinsdag de hele middag taakspel 

gedaan. Super knap, want alle groepjes hadden het zo goed gedaan dat we zelfs een extra beloning 

hebben verdiend. 

Met rekenen merken we echt dat klokkijken nog heel lastig is. Oefent u het thuis ook af en toe? Vraag af 

en toe eens hoe laat het is aan uw kind en wat dan de digitale tijd is.   

Met spelling merken we dat de woorden nog beter gecontroleerd moeten worden. Zeker ook als we een 

vrij verhaal schrijven. Daar zijn we dan ook lekker mee bezig.  

Nu is het heerlijk vakantie! Geniet ervan wat jullie ook gaan doen. Na de vakantie hopen we iedereen 

weer uitgerust en in goede gezondheid te zien.  

Groetjes uit groep 5b! 

 

Groep 6a 

Afgelopen maandag hebben we ons dansoptreden gehouden. Dit ging erg goed. Leuk dat er een aantal 

ouders kwam kijken. Gaaf om te zien dat er zoveel danstalent is in de klas.  

We hebben deze week het thema Nederland afgerond. Per twee- of drietal hebben we een provincie 

gekregen. Hier hebben we informatie over opgezocht. We hebben dat aan elkaar gepresenteerd. 

Uiteindelijk kiezen we vandaag welke provincie ons het leukste lijkt om op vakantie te gaan en welke 

provincie dus het beste gepresenteerd is.  

Na de vakantie gaan we werken over het thema tweede wereldoorlog. 

Met spelling hebben we het deze week gehad over ei-woorden. Met rekenen hebben we sommen 1050:7 

behandeld. Dit zijn pittige sommen. We oefenen hier na de vakantie mee verder. 

Inmiddels hebben we alle toetsen geanalyseerd. We hebben ons onderwijs hier en daar aangepast. 

Sommige kinderen zullen wat extra uitdaging krijgen en andere kinderen wat extra hulp. Tijdens de 10-

minutengesprekken lichten we dit graag toe.  

Nu eerst een lekkere week vakantie. Fijne vakantie allemaal! 

Groeten uit 6a 

 

Groep 6b 

De afgelopen 2 weken hebben we meester Wilco als stagiair in onze klas verwelkomd. Hij doet de 

opleiding tot klassenassistent en heeft het plan om daarna door te gaan naar de Pabo om meester te 

worden. De bedoeling is dat hij tot de meivakantie bij ons in de klas is. Hij heeft bijvoorbeeld mooie 

foto's gemaakt van groepjes kinderen, zodat ze die op hun campagneposter konden plakken voor de 

provincie, waarvan ze 'burgemeester' waren. Inmiddels zijn alle presentaties gehouden, waarbij kinderen 

hebben verteld wat ze allemaal hebben ontdekt over hun provincie. Sommige kinderen hadden ook 

prachtige reclameleuzen voor hun provincie bedacht en sommige trakteerden op een typische lekkernij 

uit hun provincie. Erg leuk! En spannend op welke provincie de kinderen gingen stemmen met hun echte 

stembiljet en het rode potlood! 

 

De juffen hebben zich op de studiedag alweer helemaal voorbereid op het thema voor maart en april. 

Maar nu eerst: vakantie!! 

Heel veel plezier en rust en ontspanning toegewenst aan iedereen. 

Kinderen en juffen van groep 6B 

 

Groep 7a 

Wat doen we toch veel leuke dingen, naast al het harde werken. Want we leren echt wel veel en moeilijke 

dingen. Wat is een voegwoord, het voltooid deelwoord, maar ook de betekenis van 'prototype'. En 

daarnaast genoeg moeilijk rekenopgaven, maar ook over het menselijk lichaam hebben we weer heel wat 

ontdekt dankzij de lessen seksuele vorming van de methode 'wonderlijk gemaakt'. We hebben ook 

gezien welke invloed foto's en berichten die je op sociaal media plaatst hebben op je beeld op iemand, 
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of hoe iemand naar jou kijkt. Je denkt iemand al een beetje te kennen aan de hand van de geplaatste 

foto's, maar klopt dat beeld? Heel leerzaam, want zelf posten we immers ook genoeg. 

En dan afgelopen woensdag het schaatsen. Op Klasbord hebt u wat foto's voorbij zien komen. Wat 

geweldig was dat. En vandaag dan het afscheidsfeestje van juf Christi. Natuurlijk maken we, ondanks dat 

we er echt van balen, wel een feestje van! We brengen een bezoek aan het gemeentehuis waar foto's 

hangen van 'wat beweegt Zwijndrecht'. Bente van Winden staat op één van deze foto's. We bakken en 

we verzorgen nog een spetterende dansoptreden. Wat zullen we moe, maar voldaan de vakantie ingaan! 

Bedankt voor uw vertrouwen. Ik heb erg genoten van uw kinderen en met veel plezier gewerkt in deze 

groep. Gods zegen voor u en uw gezin!  

Een hele fijne vakantie! namens groep 7a! 

 

Groep 8b 

Wat was het leuk om te doen en heel gaaf om naar te kijken!! We hebben het natuurlijk over onze 

dansvoorstelling woensdagochtend. Tof dat er ook een aantal ouders waren die onze 4 dansen hebben 

bewonderd. Heel knap hoe deze dansen in 3 lessen zijn geleerd door de klas. Deze weken hebben we 

een aantal lessen gehad van Wonderlijk Gemaakt. De methode voor seksuele ontwikkeling. Er kwamen 

mooie, maar ook wel heftige thema’s aan bod. Het is fijn als er thuis gelegenheid is om er over door te 

praten. Deze week hadden we stage juf Louise van Houdt bij ons. Het was leuk en gezellig met haar. 

Iedereen een hele fijne vakantie! 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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