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LIED 

Week 13 

Psalm 15:1 (Groep 4 – 8) 

 

Week 14 

  Oefenen Paasfeest (groep 1 – 8) 

 

AGENDA 

Vrijdag 29 maart 

 Groep 3 en 4 zijn vrij 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 5 april 

VAN HET MANAGEMENT 

 

In dit schooljaar zijn er al drie avonden geweest waarop wij op school belangstellende ouders hebben 

ontvangen die graag meer over onze identiteit en ons onderwijs wilden weten. Heel leuk overigens dat 

daar soms ook ouders komen die al een ouder kind op school hebben, maar nu er weer een kleuter naar 

school zal gaan, toch nog graag weer een keer deze avond willen bezoeken! Op deze avonden vertellen 

we heel veel over onze school en er ís veel te vertellen! Ik blijf me erover verbazen en ik blijf er dankbaar 

voor dat we de mogelijkheid hebben om christelijk onderwijs te geven, met de bijbel als basis, op de 

manier die wij goed vinden voor uw kinderen en waar u voor hebt gekozen. Wat bijzonder dat we die 

mogelijkheid hebben in ons land!  

 

Met alle ouders die hun kinderen willen inschrijven op De Wegwijzer heeft iemand van het management 

een gesprek vooraf. In dat gesprek hebben we het over waarom ouders voor de Wegwijzer kiezen en 

over hoe wij onze identiteit vormgeven. Het blijft prachtig, een cadeau, om elkaar te herkennen in de 

diepste basis van ons bestaan: dat we kinderen van God zijn! 

Binnenkort, 3 april, hebben we weer onze Open Dag. We merken dat niet alle christelijke ouders uit de 

omgeving De Wegwijzer kennen en we laten hen graag kennismaken met onze school. Wilt u ons helpen 

hen te bereiken, zodat zij ook De Wegwijzer mee kunnen nemen in hun keuzetraject voor een 

basisschool? Als het goed is heeft uw oudste kind onlangs een envelop met twee flyers mee gekregen 

om uit te delen in uw buurt. Vorig jaar heeft dat echt mensen bij ons binnen gebracht! Natuurlijk 

proberen we op meer manieren onze Open Dag onder de aandacht te brengen, door posters op te 

hangen in kerken, de bieb, winkels, via FB. Als u huis-aan-huisbladen krijgt, kunt u ook daar een 

persbericht en/ of onze poster in zien staan. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hebt u 

nog ideeën, dan horen we dat graag! 

Vriendelijke groet, Karin van Bruggen 

 

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

 

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019 

Wij zijn blij dat er enthousiaste ouders zich hebben aangemeld om de Koningsspelen voor de 

onderbouw te organiseren! Van de leerkracht ontvangt u een mail voor hulp in de ochtend bij de 

spelletjes. Met uw hulp kunnen we er met elkaar een gezellige ochtend van maken.  

Net als voorgaande jaren zijn ook de opa’s, oma’s, ooms, tantes, grote (kleine) broers en zussen welkom 

op het plein op het Hoofdland om te starten bij de aubade, aan te moedigen bij de spelletjes en om wat 

te snoepen bij de Oranjekraam. De organisatie van de kraam is net als vorig jaar in handen van Jeroen 

Kamsteeg. De winst van de kraam gaat naar het goede doel van de school: de Kledingbank. 

Wilt u zeker zijn van een doos tompouces, stuur een mail naar: jeroen.kamsteeg@icloud.com 

 

Het programma voor groep 1 t/m 4 is als volgt: 

8:30             Koningsontbijt  

9:50                Aubade en opening op het plein (Hoofdland), Oranjekraam 

10:00 - 11:30 Spelletjes in en rond de school 

11:30 - 12:10 Eigen invulling in de klas 

12:10        Naar huis 

 

Groep 5 t/m 8 heeft ontbijt in de klas en gaan daarna meteen door (zoveel mogelijk) op de fiets naar 

het Develpark. Daar is de opening van de Koningsspelen. De kinderen van de bovenbouw zitten die dag 

gewoon tot 15:00 uur op school. Als de Koningsspelen zijn afgelopen gaan zij allemaal weer terug naar 

school. 

 

Wilt u mee kunnen dansen bij de aubade, kijk op www.koningsspelen.nl voor de dansinstructie. 

Groetjes vanuit het Oranjecomité 

 

PAAS-/PINKSTERVIERING ONDERBOUW – 28 mei 2019 

In de eerste jaarplanning van de school stond een Paasviering gepland op 18 april. Later hebt u een 

wijziging gekregen, die we hier nog een keer willen herhalen: 

 

De geplande Paasviering van 18 april wordt vervangen door een Paas-/Pinksterviering voor groep 1-4 op 

dinsdag, 28 mei van 18.30-19.30 uur in de Maranathakerk in Zwijndrecht. 

 

Later hoort u hier meer over, legt u de datum vast? 

Team van het Hoofdland. 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING M.B.T. AVOND4DAAGSE 2019 

Onderstaand bericht is van de Stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht: 

Hierbij delen wij jullie mede dat de Avondvierdaagse Zwijndrecht 2019 helaas NIET door zal gaan. 

Net als heel veel sportclubs en verenigingen hebben wij te maken met een tekort aan vrijwilligers. Wij 

zijn vorig jaar de organisatie van ons evenement begonnen met een kleine club heel enthousiaste en 

betrokken vrijwilligers. Dit is echter niet voldoende om de veiligheid van onze wandelaars te garanderen 

tijdens dit omvangrijke vierdaagse evenement.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
http://www.koningsspelen.nl/
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De vrijwilligers, die wij inzetten als verkeersregelaars, dienen niet alleen aanwezig te zijn op de avonden 

van het evenement. Zij moeten bekend zijn op het moment van aanvragen van de vergunning bij de 

gemeente Zwijndrecht, een online cursus volgen en belangrijker nog: oefenen met elkaar en instructies 

krijgen van de politie. Verkeersregelaar word je niet zomaar! 

Met de deadline voor de vergunningsaanvraag in zicht moeten wij vaststellen, dat er op dit moment te 

weinig vrijwilligers zijn om als verkeersregelaar ingezet te worden. Als bestuur vinden wij het dan ook 

onverantwoordelijk om de Avondvierdaagse Zwijndrecht door te laten gaan. 

Dit is een moeilijk besluit geweest, omdat we beseffen dat we heel veel wandelaars teleurstellen. Wij 

hopen op jullie begrip, omdat we juist de veiligheid van deze wandelaars hoog in het vaandel hebben. 

Help ons in 2020, meld je aan als vrijwilliger!  

Bestuur Stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht 

 

NB: De reeds gemaakte betalingen zullen zo snel mogelijk worden teruggestort. 

 

Groepswerk - Veiligheid 

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 D heeft een werkstuk gemaakt 

n.a.v. het lied over de dwaze en de wijze man. Zij bouwden allebei een huis: de ene man bouwde  

zijn huis op het zand. De andere man op een rots. Toen het heel hard ging regenen, zakte 

het huis op het zand helemaal scheef.  

Maar het huis op de rots stond stevig! Als je dicht bij de Here blijft en op Hem vertrouwt, ben je altijd 

veilig en sta je stevig! 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Via Klasbord hebt u al gezien dat we een geslaagde excursie naar de Uitvindingsfabriek hebben gehad. 

We konden heerlijk bezig zijn met een heel afwisselend programma. Echt de moeite waard om eens heen 

te gaan. In de klas bruist het ook van activiteit, wat valt er veel te experimenteren, zeg!  

In de bouwhoek verrijzen dagelijks nieuwe uitvindershuizen en vreemde machines, bijv. om stenen om te 

smelten tot cement(?); er is ook goud ontdekt en opgeslagen. Ook worden er elke dag weer tenten van 

takken en doek in elkaar gezet en vallen bijna even hard weer om. Steeds weer proberen je huis steviger 

te maken levert wel wat op. Deze week kwamen de kartonnen stroken-met-schroeven erbij. Handig dat 

we een meester hadden om ons een beetje bij te sturen. (Super dat je erbij was Vincent, bedankt, we 

gaan je missen!)  

Het resultaat was een huis waar je echt in kunt zitten en mooi gekleurde ramen, waar je bijvoorbeeld 

robotten doorheen kunt laten kijken. Robotten tekenen is een nieuwe rage.                                                                                                  

De oudste kinderen kregen ook schrijfbladen van brandende lampen en tandwielen, alvast een beetje 

oefenen voor het schrijfonderwijs in groep 3. En wat doen de jongere kinderen? Ze maken het gezellig in 

de huishoek, gaan op stap met de buggy, of picknicken middenin de klas. Soms moeten ze een puzzel 

maken of bouwen ze een mooi Duplo-huis. Ze maken hun familie van klei of verven een kleurig schilderij. 

En dan is er natuurlijk de watertafel, zeer geliefd bij jong en ouder! Lekker experimenteren met drijven en 

zinken, gieten en stromen…. Als uw kind met een natte trui thuiskomt weet u waar dat van komt!                                      

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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Met de Bijbelvertellingen zijn we bezig met het leven van Jezus op aarde, ook is er regelmatig een 

gelijkenis aan de beurt. Afgelopen weken ging het over de vrienden van Jezus: Maria, Martha en Lazarus 

en de gelijkenissen van wat verloren is.  

Op biddag hebben we speciaal stilgestaan bij het gebed; we konden niet begrijpen dat God zoveel 

mensen tegelijk kan horen over de hele wereld die aan het bidden zijn.                                                                                                                                                                           

Vorige week is een nieuw digibord opgehangen in onze klas, daar kunnen we ook van genieten: alles is 

nu weer duidelijk te zien en te horen! Intussen is Jonathan 5 jaar geworden. Onze Amerikaanse 

klasgenoot kan steeds meer verstaan wat de juf of de kinderen tegen hem zeggen, heel mooi om te zien. 

En knap! En we hebben er 2 stoere jongens bij gekregen in de groep: Naud en Bram. Welkom!                                       

We leren deze week de letter e van Emily en Evelyne. Maar ook van Evi en Eva, maar waarom klinkt die 

letter daar anders? En hoe zit dat met Veerles naam? Rare letter, hoor. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep C   

Ons thema we zijn uitvinders begint goed op gang te komen. We hebben het boek Roza Rozeur gelezen 

en ons motto is; is mislukken is niet erg, het is pas erg als we het opgeven en niet opnieuw beginnen. De 

letter r van Roza en robot past heel goed bij deze woorden.  

In de ontdekhoek hebben de afgelopen weken allerlei materialen gelegen om ontdekkingen mee te 

doen, kurken, stokjes, wattenstaafjes, veertjes ed. Daar hebben we van alles meegemaakt. We zijn bezig 

geweest met verbindingen, hoe maken we de materialen aan elkaar vast? Wasknijpers, klei, schilders 

tape..? We hebben ook verschillende robots geknutseld en die hopen we komende week nog verder af te 

maken. De komende weken gaan we bezig met het uit elkaar halen van oude apparaten. We gaan 

proberen om van stokken een tent te maken. 

De ontdekhoek ziet er dus weer wat anders uit, En we gaan een andere letter leren, de letter e. Dat is een 

letter die veel kinderen in hun naam hebben. En als we die letter kennen, kunnen we ook weer meer 

woordjes maken met de andere letters die we kennen.  Komende maandag gaan we naar de uitvinders 

fabriek in Breda en woensdag naar het weetpunt. Heel hartelijk bedankt voor alle hulp die we daarbij van 

jullie krijgen. De Bijbelverhalen gaan over de wonderen die de Here Jezus heeft gedaan, de zieke mensen 

die Hij heeft beter gemaakt. We praten over God als de grootste uitvinder van alles en dat Hij ons 

gemaakt heeft om ook weer van alles te maken en uit te vinden.  

Hartelijke groet, juf Tjitske en Barbara 

 

Groep D 

Wat hebben we weer een leuk thema: “Wij zijn uitvinders”! We hebben al heel wat geknutseld en 

uitgevonden. Maandag zijn we met onze groep naar de uitvindfabriek in Breda geweest. We mochten 

een caleidoscoop maken en een vliegertje die zo maar kon zweven. Ook gingen we een luchtkasteel 

maken van allemaal gekleurde blokjes. Verder konden we verschillende raderen aan elkaar maken. Als 

het helemaal goed was kwam er een konijntje tevoorschijn. We mochten ook een licht balletje omhoog 

blazen met een rietje. Daarna mochten we met perslucht een balletje omhoog laten gaan. Heel 

interessant dat we daarbij een koptelefoon op mochten. Op school experimenteren we met magneten en 

ontdekken dat er heel veel aan de magneten blijft plakken: dan is het magnetisch! Ook hebben we 

gekeken wat drijft op en zinkt in water. De watertafel en de bak met water vinden we geweldig! 

 De Bijbelverhalen gingen deze week over de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan. 

Donderdag was er feest bij ons in de klas: Ivan is 6 jaar geworden. Gefeliciteerd hoor! 

Op vrijdag 12 april worden er weer Koningsspelen georganiseerd.  

Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. We hebben al 2 ouders die mee willen helpen.  

Wie wil ook een groepje kinderen begeleiden? Graag opgeven bij g.dees@levwn.nl  

Hartelijke groeten van de uitvinders en hun juffen Annemieke en Grietje 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
mailto:g.dees@levwn.nl
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Groep E 

Donderdag kwam juf Sandra in de klas en we hebben een dramales gekregen met stokken. Wat kun je 

allemaal uitbeelden met een stok? Het kan een staart, lepel, kaars, fluit, etc zijn. Ook mochten de 

kinderen nog een toneelstukje verzinnen met z'n tweeën en daarna voordoen in de klas. Leuk en 

spannend. Deze week was Stef ook bij ons in de klas. Welkom! Woensdag gaan we afscheid nemen van 

Lucas. Hij gaat naar De Wijngaard in Barendrecht. Hij zou het heel leuk vinden om nog met kinderen uit 

de klas te blijven spelen! We vieren op vrijdag 12 april Koningsdag en gaan dan o.a. spelletjes doen. We 

hebben ouders nodig voor de spelletjes 10:00-11:30. graag opgeven bij mij. 

Donderdag gaan we naar de uitvindfabriek. Wilt u daarom een autostoeltje meegeven. We vertrekken 

vanaf school om 8:45 en hebben workshops tot 11:45 daarna rijden we terug en we eten dan op school 

ons brood. Voor drinken en een koekje wordt gezorgd in de Uitvindfabriek dus fruit hoeven de kinderen 

niet mee te nemen. We hebben in de klas een hele grote doos staan. Volgende week gaan we daar een 

machine van maken met letters. De kinderen mogen verzinnen wat er allemaal nodig en spullen 

meenemen van thuis. Ik ben benieuwd wat we gaan uitvinden! Afgelopen week zijn we vooral bezig 

geweest met knikkerbanen.  

Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week hebben we thema 8 afgesloten en zijn we gestart met thema 9 van lijn 3. Wat gaat het snel. 

Donderdag en vrijdag stonden de lessen in het teken van de ge-, be-, ver- woorden. Dit was nog best 

een beetje lastig. We hebben woorden bedacht die met deze letters beginnen, maar dat was best lastig. 

Met rekenen hebben we wat tussenweken en richten we ons op doelen die de kinderen nog lastig 

vinden. Zo zijn we bezig geweest met sommen over het tiental en komende week zullen we ook bezig 

gaan met de vriendjes van 100 (welke getallen zijn samen 100) en de getallen tot en met 100. Afgelopen 

donderdag hebben een aantal kinderen uit de klas, de kangoeroewedstrijd gedaan. Van tevoren hadden 

de kinderen hier hard voor geoefend en donderdag hebben ze hem zelfstandig kunnen maken. In de klas 

wordt er ook hard gewerkt aan diverse uitvindingen. Elke maandag en dinsdag wordt er een proefje 

gedaan in de klas en wat vinden de kinderen dat leuk en interessant. In de bouwhoek, kapla en lego 

worden, met opdrachtkaartjes, de mooiste uitvindingen gemaakt. Daarbij worden de kinderen aan het 

denken gezet over hoe ze hun ontwerp/uitvinding kunnen aanpassen en ze kunnen hun uitvinding 

uittesten. De proefjeshoek is ook erg leuk.  

A.s. maandag gaan we, in het kader van ons thema, op bezoek in de ontdekhoek. De hele ochtend zullen 

de kinderen leuke activiteiten gaan doen in hun groepje. We hebben er zin in. Denkt u nog aan de 

stoelverhoger voor dit leuke uitje?  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

De kinderen van groep 3b zijn echte uitvinders! Ze maken een tijdmachine met heel veel knopjes en 

wijzertjes en een toetsenbord. Je kunt de tijdmachine instellen en dan door de deur naar binnengaan. 

Dan hoor je heel veel ingewikkelde machinegeluiden en dan kom je eruit in een andere tijd, gekleed in 

de kleren van die tijd. Het werkt echt heb ik gemerkt; ik ben al naar de tijd van de hunebedden gereisd. 

Verder worden er lange knikkerbanen uitgevonden en torens die onder smal zijn en boven breed. We 

doen ook veel proefjes, soms met Professor Plinkie Plonkie en z’n assistent, soms zelf in het 

laboratorium. Zo hebben we ontdekt dat als je met een rietje in water blaast er wel wat bellen komen, 

maar dat die snel kapot gaan. Als je zeepsop in het water doet blijven de bellen veel langer! Ook hebben 

we witte rozen van kleur laten veranderen.  

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@levwn.nl  6 

De rekenlessen gingen deze week over plus- en minsommen over het tiental. De som 8+5 rekenen we zo 

uit: Eerst 8 plus 2, dat is 10. Dan nog 3 erbij en dan weten we het antwoord. De som 14-6 rekenen we zo 

uit: Eerst 14-4 dat is 10, dan nog 2 eraf en dan is het antwoord 8. 

Komende week is het de week van het geld. We zullen dan veel geldsommen maken, praten waar je je 

geld aan uit wil geven en ook winkeltje spelen. Soms moet je dan gepast betalen, maar soms mag je 

alleen met een briefje betalen en moet de winkelier voldoende geld terug geven. 

We oefenen met het lezen van woorden met ge-be- en ver- vooraan. De kinderen die in het 3 

sterrenschrift werken, oefenen ook met het lezen van woorden die eindigen op –lijk en –ig. 

Groeten van de kriebelbeestjesklas en meester Ron en juf Annemiek 

 

Groep 4a 

Met het thema uitvinden is ieder in de klas druk aan de slag. We proberen van alles uit en leren daar veel 

van. Met proefjes ontdekken we samenhang van dingen, oorzaak en gevolg. Deze vrijdag gaan we naar 

de ontdekhoek in Rotterdam. Ook daar zullen we met proefjes dingen ontdekken en uitproberen.  

De teksten om te lezen gaan over Leonardo da Vinci. Ook van hem kunnen we veel leren. Ook met 

andere uitvinders uit de geschiedenis maken we kennis. De kinderen zijn enthousiast bij het ontdekken 

en uitproberen. De uitvindingen die ze zelf ontwerpen en bouwen zitten met verschillende constructies 

aan elkaar en in elkaar. Ook dit is weer ontdekken wat stevigheid oplevert en welke materialen en 

verbindingen goed werken. Verder is het opvallend dat kinderen in dit project veel van elkaar leren. Door 

samen te werken en door elkaar tips te geven leert het ene kind spelenderwijs van het andere kind. Ook 

de moderne media (en daarbij nu vooral de nieuwe chrome-books) kunnen de kinderen prima gebruiken 

bij het opzoeken van informatie! Een veelzijdig thema waar ieder kind weer met andere dingen aankomt 

en er samen veel ontdekt wordt. 

Groeten van groep 4a, meester Hendrik 

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

We geven elkaar in de klas graag een compliment. De kinderen 

hebben allemaal een complimenten-strookje van de juf gekregen 

zoals hiernaast afgebeeld. 

De oefenstof van rekenen wordt steeds verder uitgediept. We maken nu sommen zoals 50-36 

Ook oefenen we met de digitale klok. Dat is voor sommigen echt nog een raadsel. 

Met spelling oefenen we de -ch(t) woorden. U had vast wel onze mega lange woorden van Bloon gezien 

vorige week! Sommigen vinden dat echt een leuke uitdaging. Met bijbel zijn we nu overgestapt naar het 

Nieuwe Testament en leren we over de eerste gemeentes. We zullen binnenkort alvast gaan oefenen met 

Paasliederen. Save the date: onze viering van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren we in de kerk graag 

met u. De officiële uitnodiging krijgt u nog, maar hier alvast de datum: 28 mei. 

Fijn weekend vast, hartelijke groet Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

Met de klas zijn we in de Middeleeuwen beland… We hebben verhalen gehoord van Karel de Grote die 

een groot rijk had waarvan hij koning was en later keizer. We hebben het verhaal gehoord van Willibrord 

die naar Nederland kwam om iedereen te bekeren. Maar dat was nog geen makkelijke klus. Deze week 

leerden we hoe de mensen in de Middeleeuwen leefden. In houten huizen zonder wc’s. In een filmpje 

werd verteld hoe de mensen hun ontlasting zo uit het raam gooiden. Daar kregen wij wel een beetje 

kriebels van!  

Met rekenen hebben we de groepen 5 gemixt. De ene groep krijgt les van juf Wendy en de andere groep 

krijgt les van juf Willemieke. Bij juf Wendy hebben we een rekencircuit gedaan en hebben we buiten een 

rekenestafette gedaan. Dat was superleuk! Bij juf Willemieke hebben we geleerd om te rekenen in het 

Ik ben trots op je! 

Bedankt voor de leuke dag! 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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binaire stelsel net zoals een computer eigenlijk doet. Nu zijn we bezig om een escaperoom te kraken. Dat 

kost nog best wel veel denkwerk. De hersenen horen we de hele les kraken! 

Dit waren weer de nieuwtjes uit groep 5. Groetjes! 

 

Groep 5b 

Beste ouders, 

Hier een nieuwsbrief vanuit onze middeleeuwse klas. We hebben schilden/wapens gemaakt en we leren 

over het ontstaan van steden. De komende week gaan we aan de slag met kastelen. Willen jullie lege wc-

rolletjes/keukenrollen bewaren voor school? Ook kleine (schoenen)dozen zijn welkom! We gaan ook een 

écht kasteel bezoeken, de begeleiding is al rond! Hartelijk dank daarvoor! We hebben er zin in... 

Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen weer! In de klas zijn we al druk bezig om het dansje te oefenen. 

We zoeken vaders/moeders die ons willen begeleiden bij het sportveld/sporthal. Lijkt u dat leuk? Mail 

dan even naar w.noel@levwn.nl  

De Bijbelverhalen gingen deze weken over het laatste deel van de woestijnreis en het einde van Mozes 

als leider. God zorgde voor een goede opvolger: Jozua. Ook hebben we het gehad over ons eigen leven 

dat eigenlijk ook wel op de woestijnreis van de Israëlieten lijkt. 

ICT-nieuws: we mochten 15 nieuwe chromebooks (laptops) aanschaffen en iedere klas heeft een nieuw 

digibord en nieuwe beeldschermen! Fantastisch! Daar zijn we erg blij mee. 

De spreekbeurten zijn in volle gang. Knap hoor! We zijn trots op onze kanjers! 

In de klas hebben we meerdere keren per week een paar extra handen zodat we alle kinderen nog beter 

kunnen helpen. Fijn! 

Hartelijke groet uit 5b 

 

Groep 6a 

We werken over het thema tweede wereldoorlog. We hebben al veel geleerd over dit thema. De kinderen 

vinden het een erg interessant thema. Bij het thema lezen we een boek over Leo Meijer. Dit was een 

Joods jongetje uit Zwijndrecht wat gedeporteerd was naar Westerbork. Ook behandelen we Anne Frank 

en staan we stil bij hoe geweldig het is dat wij in vrijheid mogen opgroeien. Aanstaande dinsdag gaan wij 

op excursie naar een museum in Dordrecht. 

Gisteren hebben we de kangoeroewedstrijd gehad. Dit is een rekenwedstrijd. De sommen in deze 

wedstrijd zijn net even anders als die we normaal moeten maken. Het zijn soort rekenpuzzeltjes. Bijna 

heel de klas deed mee. Via deze weg willen we jullie ook bedanken voor het kopen van de paaseitjes. Het 

geld wat daarmee is opgehaald komt op een goede plek terecht. 

Met taal hebben we het gehad over voegwoorden. Ook weten wij wat het gezegde is in een zin.  

Met spelling hebben we woorden als garage behandeld. Je hoort sj maar je schrijft de g. 

Elke week stromen er meer werkstukken binnen. Volgende week moeten de werkstukken worden 

ingeleverd. Vrijdag 5 april viert juf Daniëlle haar verjaardag. 

Groeten uit groep 6 

 

Groep 8a 

Wist u dat... 

- we op excursie naar een waterzuiveringsbedrijf zijn geweest; 

- dit heel leerzaam was; 

- we elektronische apparaten inzamelen, zie ook de afbeelding op bladzijde 8; 

- we hier een schoolreis mee kunnen winnen naar Nemo; 

- u de apparaten door ons op kan laten halen, dus niet zelf in de kliko's in de gang mag doen; 

- u hiervoor via de website www.ewasterace.nl uw apparaat kunt aanmelden. Vinkt u dan de 

Wegwijzer/onze postcode aan of aan één van onze leerlingen meegeven; 

- we over 1,5 maand al op kamp gaan en de eerste vergadering met ouders gepland wordt. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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- we er heel veel zin in hebben; 

- we nu heel hard oefenen voor de Cito en er een infoboekje voor u mee naar huis is gegaan; 

- we veel ontdekken over historische hoogtepunten in de 20e eeuw en hier een ‘les’ over maken; 

- we die lessen elkaar gaan geven en zo onze informatie delen; 

- er donderdag 28 maart er een lunch voor ons verzorgd wordt in het kader van ‘ik eet het beter’; 

- we vrijdag 29 maart naar het Galgenwaardstadion gaan en al om 7.15 uur op school worden 

verwacht. Dank aan alle rijders! 

- die vrijdag er ongetwijfeld flink gescoord gaat worden door onze topvoetballers/sters; 

- we ook erg blij zijn met die kinderen die mee aan gaan moedigen. 

- wanneer u vragen, een ongemakkelijk gevoel of opmerkingen hebt u ons altijd mag aanschieten!! 

Juf Anita en juf Christi 

 

Groep 8b  

Vorige week vrijdag zijn we op excursie geweest naar een waterzuiveringsbedrijf in Langerak. Gaaf om te 

zien welk proces er nodig is om van grondwater drinkwater te maken. Afgelopen dinsdag zijn we bij de 

voedselbank in Zwijndrecht geweest. De komende 3 weken houden we daar als school een actie voor. 

Bijzonder mooi om te zien dat de kledingbank uitdeelt aan mensen in nood. We hopen een mooi bedrag 

op te halen. Gisteren hebben we met 21 kinderen uit de klas meegedaan met de jaarlijkse 

kangoeroewedstrijd. We kregen 24 rekenopgaven die we in 50 minuten moesten oplossen. We zijn 

benieuwd naar onze uitslag. 

Vandaag hebben we flink feest gevierd met de meester. We hebben stukjes opgevoerd en spellen 

gedaan. En Levend Stratego met veroveren van de vlag. Bij de snackbar hebben we lekker een patatje en 

een snackje gehaald. 

Volgende week vrijdag 29 maart gaan we met elkaar naar Utrecht voor een 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. Informatie volgt nog. We zijn nog op zoek naar 

begeleiders voor de Koningsspelen vrijdag 12 april. Graag aanmelden bij de meester. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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