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AGENDA 

 

Diverse data 

• Ouder vertelmoment met leerkracht 

 

13 maart 

• Informatieavond voor belangstellende 

ouders 

 

29 maart 

• Groep 3-4 vrij 

LIED 

 

Week 11  

• Zoek eerst het koninkrijk van God (GK 38) 

(groep 3-8) 

 

Week 12 

• Psalm 87: 1 (groep 4-8) 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 12 maart 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Na een heerlijke vakantie zijn we deze week weer gestart. Ik hoop dat u ook heeft kunnen genieten van 

een aantal heerlijke lentedagen. En terwijl ik dat schrijf giert hier de wind rond de school en slaat de 

regen tegen de ramen. Gelukkig, het is nog gewoon winter… 

Deze week is ook de 40 dagen tijd begonnen. De periode dat we naar pasen toeleven. Ik weet niet of u 

hier heel actief in bent. 40 dagen geen alcohol of social media of geen extraatjes zoals snoep, chips en 

andere lekkernijen. Ik doe zelf niet aan zoiets, maar ik vind het wel heel mooi dat we zo’n periode 

hebben om toe te leven naar pasen. Ik probeer in deze tijd wel iedere dag net even wat meer tijd vrij te 

maken voor mijn momenten met God. Om juist ook stil te staan bij dat wat Hij voor mij heeft gedaan. 

Zijn lijdensweg en de tijd daarvoor waarin hij al veracht werd. En dat allemaal voor mij. In ons werk op 

school zijn we dagelijks bezig met het overbrengen van ons geloof aan kinderen. Onze leerkrachten zijn 

identiteitsdrager en willen vanuit hun eigen leven met God kinderen voorleven wie Jezus is en wat hij 

voor hen betekent. Dagelijks daar ook zelf bij stil staan is daarvoor heel wezenlijk. Maar net als ieder 

ander heeft ook een leerkracht wel eens een dip in zijn/haar geloof. En dan nog wordt er van je verwacht 

dat je het uitdraagt en voor leeft aan kinderen. Dat kan soms best ingewikkeld zijn. Eigenlijk hebben we 

het daar niet zo vaak over. Vinden we misschien wel dat dat niet mag? Een geloofsdip? Hoe goed zou 

het zijn als we het daar eens wat vaker over zouden hebben. Op school, maar ook op andere plekken 

met elkaar. Hoe mooi is het als het jou, om wat voor reden dan ook, even niet meer lukt om te bidden 

dat een ander zegt dat hij/zij voor je bidt. En bovenal mogen we weten dat onze Hemelse Vader het ziet. 

Hij is er wel altijd. Hij heeft geen dip. Misschien mag ik u vragen om juist ook in deze tijd extra voor onze 

leerkrachten te bidden. Het is hun passie om dagelijks over Jezus te vertellen. Maar dat lukt ze niet altijd 

vanuit zichzelf. Hoe mooi is het juist dan om te weten dat er een hele groep biddende ouders om je heen 

staan. Bidden voor elkaar bijft dus echt nodig.  

 

15 maart landelijke staking 

Op vrijdag 15 maart is er weer een landelijke staking van onder andere het primair onderwijs. Op de 

Wegwijzer heeft geen leerkracht aangegeven ook te gaan staken. Wij werken dus gewoon door die dag. 
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Dat neemt niet weg dat ook wij nog steeds achter de punten staan waarvoor gestaakt wordt. We willen 

echter andere middelen ter hand nemen om die punten op de agenda te houden bij de politiek.    

 

Mailadressen gewijzigd 

Een heel aantal maanden geleden is de naam van GPO WN gewijzigd in LEV WN. Dat heeft u 

ongetwijfeld meegekregen. Tot voor kort werkten ook alle @GPOWN mailadressen nog. Nu niet meer. 

Dus alle @GPOWN adressen zijn @LEVWN adressen geworden. Mails die u nog naar GPOWN adressen 

stuurt komen niet meer aan bij bijvoorbeeld leerkrachten en op school.  

Erik van Pijkeren, directeur 

 

ALGEMEEN 

 

Gebedsgroep 

Eén keer in de maand komen we met ouders bij elkaar om te bidden voor de school. We hebben een 

trouwe God en geloven dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, doordat er kracht aan 

verleend wordt! Iedereen is van harte welkom! 

Eerstvolgende keer donderdag 14 maart. Locatie: personeelskamer Hoofdland, tijd: start 09.00 (inloop 

met koffie/thee vanaf 8.30). 

Hopelijk tot dan! 

 

TSO 

Doordat sommige ouders door hun werk de ingeplande momenten van de (vaste) TSO niet kunnen 

invullen én doordat er nog wat gaten in het rooster zaten, willen de coördinatoren van de TSO u vragen 

of u misschien op één of meerdere van onderstaande momenten TSO zou willen lopen als vrijwilliger of 

als vast vrijwilliger. Als vaste vrijwilliger krijgt u een vrijwilligers vergoeding. 

Zou u hen daarover dan een berichtje willen sturen op tsowegwijzer@levwn.nl? We hopen op voldoende 

reacties, zodat er een veilige opvang mogelijk blijft op beide locaties. Het gaat om deze data: 

 

Vaste vrijwilliger op dinsdag op 

het Hoofdland 
Vrijwilliger op het Hoofdland 

Vaste vrijwilliger op maandagen 

op het Pad  

• 12 maart 

• 26 maart 

• 10 april 

• 7 mei 

• 21 mei 

• 11 juni 

• 25 juni 

• 9 juli 

• 19 maart 

• 21 mei 

• 16 juli 

 

 

 

 

 

• 18 maart 

• 1 april 

• 15 april 

• 13 mei 

• 27 mei 

• 24 juni 

• 15 juli 

 

Alvast onze hartelijke dank! 

 

Avondvierdaagse Zwijndrecht 

De voorbereidingen voor de (Zwijndrechtse) Avondvierdaagse zijn in volle dag. In de bijlage lees je hier 

alles over. Hieronder een korte samenvatting van een aantal belangrijke punten: 

• Datum: Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 

• Kosten: € 5 per persoon, dan krijg je ook een medaille :). Hoef je geen medaille? Dan kost 

deelnemen € 1 voor alle vier de avonden 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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• Wil je meelopen als begeleider? Dat kan. De kosten zijn € 1 

• Startlocatie: volgt nog 

• Opgeven (per e-mail) en betalen voor woensdag 3 april 

PS: lees alle informatie in de bijlage goed door! 

 

Hekken goed sluiten 

Vorig Wegwijzertje hebben we een stukje geplaatst over het sluiten van 

de hekken op het Hoofdland. Dank iedereen die hierbij heeft geholpen 

deze week! Graag maken we u er nog een keer op attent, omdat de 

hekken ook nog regelmatig open staan. 

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 peuterspeelzaalleidsters 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! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We zijn alweer volop in beweging na een heerlijke vakantieweek! Het nieuwe thema “Ik ben uitvinder” 

blijkt meteen aan te slaan. We onderzoeken en experimenteren met nieuwe materialen: 

we hebben een heleboel gekleurde verbindingsstukjes voor doppen en deksels aangeschaft en zijn 

daarmee aan het verbinden. Er zijn al spinnen en kevers gemaakt, een koningsdraagstoel en armbanden. 

Leuk om elkaar te inspireren, de één heeft wat sneller een idee dan de ander. 

Ook erg leuk zijn de takkenbinders : rubberen verbindingsstukken met 2 of 3 ogen om van takken iets 

samen te stellen. Geweldig dat er meteen een grote voorraad geschikte takken op school waren. De ene 

na de andere tent werd gebouwd : takken verbinden en een doek erover en je huisje is klaar! Heel 

geschikt werkje om te leren doorzetten, want die tent is echt niet in één keer stabiel genoeg! 

We hoorden het verhaal van Roza Rozeur, de ingenieur. Ook zij hield erg van experimenteren, maar was 

bang om haar uitvindingen te laten zien. Ook moest ze leren steeds weer opnieuw te beginnen als haar 

helikaaskopter weer neerstortte. Successen werden gevierd! 

We hadden ook 2 feestjes deze week : Roan is 5 jaar geworden en Xavi is nu 6 jaar, gefeliciteerd! En 

woensdag kwam Naud Haaksema bij ons in de groep wennen, welkom! 

Met de Bijbelverhalen zijn we verder gegaan met de verhalen van Jezus, die met z’n discipelen door het 

land reist, veel verteld aan de mensen en hen ook met wonderen versteld doet staan. Lazarus liet Hij zelf 

uit het graf weer opstaan, Hij is de Heer van het leven! 

Donderdag, 14 maart (volgende week dus) is de excursie naar de Uitvindfabriek in Breda gepland. Dat 

bezoek lijkt me een mooie stimulans om verder te gaan experimenteren! De begeleiding is geregeld en 

we zien uit naar een boeiende morgen! 

Groet van Ada de Wolf 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep B 

We zijn weer begonnen met het nieuwe thema. Fijn dat er al een aantal spullen mee zijn genomen maar 

we kunnen nog veel meer gebruiken! 

We lezen boeken over Karel en Boris zijn hond. Ze komen allerlei problemen tegen die ze onderweg 

moeten oplossen. Hoe steek ik het water over? Hoe bouw ik een auto? Elke dag gaat een groepje 

kinderen aan de slag. Ze bedenken dan een plan. Daarna proberen ze een tekening te maken en daarna 

maken ze met het materiaal dat meegenomen is naar school een boot, een auto etc. Leuk om te zien hoe 

de kinderen aan het leren zijn, hoe ze iets maken en als iets niet lukt... een andere oplossing proberen te 

bedenken. 

Deze week herhalen we de geleerde letters. 

We hebben deze week niet alleen een bijbelverhaal maar ook hebben we gesprekken over hoe het er in 

de kerk aan toe gaat. Wat is het werk van de diakenen? Waar is het collectegeld voor? Waarom is het 

rustig in de kerk? Waarom zingen we in de kerk? Leuk om met de kleuters eens over na te denken en 

over door te spreken. 

Met  de kanjertraining hebben we het over Max gehad. Hij helpt de bange konijntjes om te doen als de 

tijgers. We leren ook het kanjerlied. 

Woensdag was Jana jarig, dat was een gezellig feestje. Komende maandag Elske. Een gezellige tijd in de 

klas dus. 

Donderdag waren er wel zes! zieken. Beterschap voor jullie allemaal. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Fijn om elkaar weer te zien na de vakantie!  We zijn gestart met ons nieuwe thema: wij zijn uitvinders!  

Komende weken gaan wij nieuwe dingen uitvinden. Wij leren hierbij om eerst te ontwerpen op papier en 

dan lekker aan de slag. Onderzoeken, experimenteren, creëren, uitvinden. 

Dat dingen soms mislukken is niet erg hoorden we in het boek van Roza Rozeur ingenieur. Dat hoort er 

bij. Niet opgeven maar weer verder gaan en  opnieuw uitproberen. 

Afgelopen woensdag kwam professor Kikker langs in de klas. Hij deed een proefje met water en olie en 

verschillende kleuren tabletten. We leerden dat olie lichter is dan water. Ook zagen we hoe de 

verschillende kleuren zich mengden en zo weer een nieuwe kleur ontstond. We zijn benieuwd naar de 

volgende keer als hij weer langskomt. 

Voor  ons thema zijn we verder nog op zoek naar oude (elektrische) apparaten die gesloopt mogen 

worden.  Wij hebben er zin in! 

Hartelijke groet van ons allemaal en tot volgende week! 

 

Groep E 

Na een heerlijke vakantie zijn we deze week begonnen met het vieren van de verjaardag van Sam. Hij is 6 

geworden, gefeliciteerd! En Nova is deze week gestart in onze groep, van harte welkom! Leuk dat er 

zoveel dopjes en takken zijn verzameld. We konden meteen aan de slag. We hebben een boek gelezen 

over uitvindingen en we hebben met elkaar nagedacht wat er vroeger niet was en nu wel. Bij de 

watertafel liggen spullen die drijven of zinken en dat zoeken we uit. Hoe een wip evenwijdig blijft staan is 

nog een lastige opdracht en daarmee moeten de kinderen doorzetten, best lastig. Je ziet een groot 

verschil tussen de kinderen. De kinderen zijn enthousiast met het thema aan de slag gegaan! We hebben 

een boek gelezen over roza rozegeur ingenieur. Zij is een meisje die van alles bedenkt en in elkaar 

knutselt, maar ze wordt uitgelachen. Hoe ga je daar mee om. We combineren dit thema met trots zijn op 

je eigen gemaakte dingen, ervaren dat dingen mogen mislukken en dat je kunt verbeteren! We hebben 

met elkaar ervaren dat niet iedereen dezelfde dingen leuk vindt . We gingen steeds bij een smiley staan 

die blij keek of verdrietig. Wie vindt Dora leuk, houdt er van spruitjes, een poes, als je bent gevallen, etc. 

We leren zien dat vriendjes verschillende dingen leuk vinden en dat je dan toch vrienden kunt blijven. Dit 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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is soms nog erg lastig voor kinderen.  Volgende week staan we stil rond het thema bidden. Op 20 maart 

heb ik een terugkomdag van Specialist Jonge Kind en dan zal juf Marian voor de groep staan. Volgende 

week komt Stef op woensdag wennen en zo wordt de klas steeds een beter groter! Inmiddels heb ik al 

een paar oudergesprekken gehad. Fijn om even met elkaar te kunnen praten over de voortgang van de 

kinderen.  

hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Na een week vakantie zijn we afgelopen maandag weer van start gegaan. Zo zijn we gestart met het 

thema: ik ben een uitvinder. Op maandag en dinsdag stonden de 'startactiviteiten' centraal om de 

kinderen enthousiast te krijgen voor het thema. De kinderen mochten, met hun groepje, een uitvinding 

bedenken en maken. Wat waren ze enthousiast aan de slag! Dinsdag hebben ze hun uitvinding 

gepresenteerd aan de klas.  Een aantal kinderen zijn ook gelijk thuis aan de slag gegaan met het maken 

van een uitvinding en dit wilden ze graag in de klas presenteren. Leuk om dat enthousiasme te zien.  

Met taal/lezen zijn we verder gegaan met thema 8. Dit staat in het teken van verkleinwoorden, woorden 

met als laatste letter een 'd' of 'b' en woorden met 'aai, 'ooi' en 'oei' aan het eind. Volgende week zal dit 

ook centraal staan. Met rekenen zijn we druk bezig met het meten van omtrek en oppervlakte. Dit bleek 

nog erg lastig en gaan we nog even oefenen. Verder oefenen we met de getallen tot en met 100 en met 

het snel maken van de sommetjes tot en met 10.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b  |  Nieuws uit de kriebelbeestjesklas 

Na de vakantie zijn we weer lekker aan de slag gegaan. We hebben bij de rekenles ervaren dat je op een 

ander standpunt heel verschillende dingen ziet. In het midden van de klas stond een tafel met een boek, 

een knuffel en een potlood. De kinderen mochten op hun wisbordje tekenen wat ze zagen vanuit hun 

standpunt. Daarna liet ik een aantal tekeningen zien en mochten de kinderen bedenken wie dat zou 

hebben getekend. Ook mochten we van foto's bepalen waar de fotograaf had gestaan. Die les viel erg in 

de smaak. 

Bij de leesles oefenden we met het lezen van woorden met aai ooi en oei. Je spreekt de i dan uit als j. 

Ook hebben we woorden gelezen met de fopletter r, zoals veer, hoor en deur. 

Bij de spellinglessen leren we woorden schrijven met de nk. Je hoort dan ngk, maar de g schrijf je dan 

niet. 

Meester Ron heeft elke dag een les gegeven. De kinderen zijn muisstil als hij instructie geeft. De stem 

van een meester klinkt dan ook wel heel anders dan de stem van de juf. 

Het thema " ik ben een uitvinder" is van start gegaan. We hebben een leuk filmpje van de keepvogel 

gezien en hebben daarna zelf een uitvinding getekend. Super hoe creatief de kinderen zijn! Bij de 

aankleedmachine hangt een broek aan een hoepel en kun je s morgens zo erin stappen. En je shirt hangt 

zo, dat als je springt hij precies over je hoofd valt en als je meteen iets hoger springt heb je ook nog een 

petje op! Ook zijn er machines bedacht waar je je hamster mee kunt pakken of dat de tas van de kapstok 

zo in de klas bij je tafel komt, zonder dat je 'm hoeft te halen. Geweldig hè! U kunt de uitvindingen 

bewonderen naast de deur. 

Groeten van Annemiek 

 

Groep 4a 

Het voorjaar is begonnen. De eerste bloempjes, al flinke zon en oplopende temperaturen: Kinderen 

vragen zelfs al of ze zonder jas in de pauze naar buiten mogen.  

Ook zijn we deze week begonnen met het nieuwe thema: uitvinden!! 

 Daarbij hebben we goed gekeken naar dingen uit de natuur. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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We gaan proberen om iets uit te vinden, door gebruik te maken van iets moois uit de natuur.  

Hier kunnen heel verrassende dingen uit ontstaan. We zijn ook materialen aan het verzamelen om tijdens 

dit thema heel praktisch dingen uit te vinden, door zelf te gaan maken. Heeft u doosjes, karton, of ander 

papieren materiaal, dan kunnen we dit goed gebruiken deze weken . . . 

Rond het thema 'uitvinden' gaan we in de klas ook met lezen aan de slag. En natuurlijk is het ook fijn als 

uw kind een eigen leesboek meeneemt, om in de klas te gebruiken. Iedere dag is er tijd om zelf te lezen, 

daarbij is het fijn als uw kind een boek kan lezen, waar het zelf interesse in heeft. Gemotiveerd lezen 

stimuleert de leesvordering.  

Verder oefenen we op dit moment de tafels. De kinderen hebben hiervoor ook een oefenblad mee naar 

huis gekregen. Het zou fijn zijn om dit iedere week een paar momenten goed te gebruiken. 

Met groeten uit groep 4 a, meester Hendrik 

 

Groep 7a 

We zijn, na een heerlijk weekje vakantie, weer flink aan de slag gegaan. Meteen zijn we van start gegaan 

met ons nieuwe thema: "Geschiedenis... een hele kunst!". De kinderen gaan onderzoek doen naar 

verschillende personen of gebeurtenissen uit onze Nederlandse Geschiedenis. In tweetallen gaan zij een 

aantal opdrachten uitvoeren die te maken hebben met deze persoon. Zo gaan we onder andere werken 

aan een kunstobject. Naar aanleiding van dit object zullen de kinderen de betreffende persoon of 

gebeurtenis presenteren. Dit alles zal plaats vinden in ons eigen museum! We nodigen ouders graag uit 

om dit museum te komen bezoeken! Een officiële uitnodiging volgt... 

Deze week is ook juf Esther bij ons in de groep gestart! Ze heeft veel zin om in groep 7 te gaan werken 

en we zien uit naar alles wat we van haar gaan leren en met haar gaan beleven! 

Een heel fijn weekend! Juf Esther en juf Marlies 

 

Groep 7b 

Na de vakantie weer aan de slag gaan, is soms best wel even wennen! Maar de eerste week zit er weer 

op ;). Maandag zijn we met het nieuwe thema gestart: 'Geschiedenis, een hele kunst!'. We gaan ons 

verdiepen in verschillende gebeurtenissen en personages zoals o.a. Erasmus, de Beeldenstorm, de Hanze 

en Piet Hein. 

De groepjes starten dit project zeer serieus door het schrijven van een plan van aanpak, waarin duidelijk 

beschreven moet worden wat er precies gaat gebeuren, waarom, door wie en hoeveel tijd het gaat 

kosten. 

De verschillende opdrachten zullen uiteindelijk resulteren in een museum, u zult nog een uitnodiging 

ontvangen om ons museum te mogen bezoeken. 

De eerste oudergesprekken zijn alweer geweest, fijn elkaar te spreken! 

Een gezegend weekend! Marleen en Hannah 

 

Groep 8b 

We zijn gisteren met elkaar naar het onderwijsmuseum geweest in Dordrecht. Daar hebben we eerst een 

film gekeken over de Dordtse Synode en vervolgens hebben we 2 opdrachten gedaan. We kregen 

stellingen te horen en daar mochten we op reageren. Wat belangrijk daarbij was; elke mening is goed. 

Het was een oefening in luisteren, argumenten bedenken en op een fijne manier op elkaar reageren. Een 

andere opdracht was om samen met je groepje 1 grote tekening te maken, waarbij wel elk persoon een 

gedeelte van de volledige tekening moest maken. Opdracht in overleggen en samenwerken. Hoe beter 

overleg, hoe mooier de tekening uiteindelijk. 

Komende weken hebben we wel wat bijzonder dingen op vrijdag. 15 maart gaan we naar het 

waterzuiveringsbedrijf in Langerak. We worden met een grote bus gereden. Wel moeten we daarvoor om 

8:05 uur op school zijn, omdat de bus om 8:15 uur al vertrekt. 22 maart vieren we met de meester zijn 

verjaardag! En een week later op 29 maart gaan we met elkaar naar Utrecht voor een 
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zaalvoetbaltoernooi. Het begint daar om 8:30 uur, dus we vertrekken vanaf school om 7:15 uur. Dat is 

inderdaad best vroeg. Maar het belooft wel een hele toffe dag te worden.        

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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