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LIED 

Week 15 

 Oefenen Paasfeest (Groep 1 – 8) 

 

Week 16 

  Oefenen Paasfeest (groep 1 – 8) 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 19 april 

AGENDA 

Donderdag 11 april 

 Groep 1 en 2 zijn vrij 

Vrijdag 12 april – Koningsspelen 

 Groep 1 - 4 ’s middags vrij 

Donderdagmiddag 18 april 

 Studiemiddag, alle leerlingen zijn vrij 

Meivakantie incl Goede Vrijdag en Pasen 

 Vrijdag19 april – Vrijdag 3 mei 

 

 

ALGEMEEN 

 

Parkeren Hoofdland 

Beste ouders, 

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende: van een buurtbewoner 

van het Hoofdland kregen we telefonisch de melding dat haar auto 

beschadigd was door het portier van een andere auto. Die auto zou van 

één van onze ouders zijn. Het portier van die auto had een deuk gemaakt 

in haar auto en er was geen briefje achter gelaten. De buurvrouw vroeg ons 

aan u te vragen om voorzichtig te zijn en dat geven we graag aan u door, 

omdat we weten dat het de intentie van onze ouders is om voorzichtig om 

te gaan met de spullen, en dus ook auto’s, van anderen. 

Dank u voor uw aandacht hiervoor! 

 

 

ewasterace 

Hebt u nog ergens een kapotte laptop, doos met snoeren, mobieltjes of oude stofzuiger staan die u best 

graag kwijt wilt? Dit is uw kans. In het lokaal groep 8a kunt u al uw elektrische apparaten of kabels 

inleveren. Mocht het een probleem voor u zijn om het zelf te brengen, dan kunnen wij het ook voor u 

ophalen. U kunt uw apparaat dan aanmelden via de website www.ewasterace.nl. Klikt u dan onze school 

aan (de Wegwijzer).  

We helpen u graag van uw oude en/of kapotte elektrische spullen af; wij hopen zo een steentje bij te 

dragen aan hergebruik én er een schoolreisje voor de groep mee te winnen naar NEMO. Deel dit bericht 

daarom gerust met al uw bekenden uit de buurt. 

Alvast enorm bedankt namens groep 8a 

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

Ook dit jaar zamelen we weer oude mobiele telefoons in voor Stichting 

Opkikker. Deze stichting organiseert verrassingsdagen voor kinderen die 

langdurig ziek zijn. 

De telefoons kunnen worden ingeleverd op beide locaties. Op Hoofdland staat de box vlakbij de 

hoofdingang in het kamertje van de conciërge. En op het Pad kunnen ze worden ingeleverd in het lokaal 

van groep 8b, Evans Klas (Meester Gert). De inleverboxen staan er t/m 10 mei. 

Hartelijke groeten fam. Altena 

 

 

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 11 april.  

Locatie: personeelskamer Hoofdland, 09.00 (vanaf 8.30 inloop met koffie/thee). 

 

 

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019 

De voorbereidingen zijn in volle gang, kleurplaten voor de kleurwedstrijd zijn uitgedeeld, groepjes 

worden ingedeeld, de tompoucen zijn besteld, kortom het Oranje comité is er bijna klaar voor. 

Net als voorgaande jaren zijn alle vaders, moeders, 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. 1 Doosje van 4 stuks kost 6 euro. Wilt u zeker 

zijn van een doos tompoucen, stuur een mail naar: jeroen.kamsteeg@icloud.com of stuur een app 06-

54337803. Wij zoeken nog hulp bij de verkoop aan de kraam, wilt u helpen, geef u op bij bovenstaande. 

 

Kledingadvies kinderen onderbouw: Oranje (naar weersomstandigheden). 

 

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. Zoals u heeft kunnen lezen is de bovenbouw 

rond 14 uur klaar en mag dan of zelfstandig naar huis of met de begeleider terug naar school. Lees de 

mail van de leerkracht voor de verdere instructies. 

 

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

Groetjes vanuit het Oranjecomité 

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
http://www.koningsspelen.nl/
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Koningsspelen vrijdag 12 april 2019 

OPROEP: HULP GEZOCHT!!! 

Ook dit jaar staat de Oranjekraam er weer. Hier worden overheerlijke tompoucen koffie/thee limonade, 

chips en broodjes knakworst verkocht. Om alles goed te laten verlopen zijn we op zoek naar vrijwilligers 

die willen helpen: 

Ronde 1)  8:00-10:00 uur:  opbouwen, inrichten en verkopen  

Ronde 2)  10:00-12:30 uur:  verkopen, opruimen  

 

Deze indeling houdt rekening met de ouders die eventueel ook willen helpen bij de spelletjes. Die starten 

namelijk om 10:00 uur na de aubade. Wil je helpen? Stuur dan een mail naar 

jeroen.kamsteeg@icloud.com of app me op (06)54337803. Vermeld hierin je naam, telefoonnummer en 

voorkeur voor welke ronde. Kies 1 en 2 als je geen voorkeur hebt. Ik kijk uit naar je aanmelding.  

Vriendelijke groet, Jeroen Kamsteeg 

 

Dordtse Avondvierdaagse 2019 van 4 – 7 juni 

Ja, het is weer bijna zover, de Dordtse avondvierdaagse! Als leerlingen van de 

Wegwijzer lopen we natuurlijk weer mee. We lopen met z’n allen de 5 km. Als het goed 

is hebben alle Dordtse kinderen vanaf 6 jaar een uitnodiging gekregen voor de 

avondvierdaagse via de mail. Zo niet stuur dan nog even een mail of bel naar: 

Esther Niehof: reniehof@hotmail.com of bel: 06-17982556 

Aangezien de Zwijndrechtse avondvierdaagse niet doorgaat, zijn jullie ook van harte 

welkom om met Dordrecht mee te doen! Let op: in de week van de avondvierdaagse 

heeft de Wegwijzer vakantie! Opgeven kan tot 12 april.   

 

Groepswerk - vertrouwen 

Veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid; de drie waarden van onze lessen over gedrag. 

Deze week heeft groep 4b een groepswerk gemaakt over de waarde Vertrouwen. In de groep zingen we 

vaak het lied; God van licht: https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Wat doe je met een orka die met een enorme golf op het strand is aangespoeld en zo snel mogelijk weer 

het water in moet om te overleven? Een onderzoeksvraag van deze weken. Dat leverde creatieve 

oplossingen op, zo blijven de radertjes draaien! 

Waarom moest de Here Jezus zoveel moeilijke en gemene dingen meemaken en onschuldig sterven aan 

het kruis? Dat is voor de kinderen een lastig gegeven, en dat is ook niet makkelijk uit te leggen. 

Hoofdzaak is in deze verhalen steeds dat Hij zijn Vader wilde gehoorzamen en dat Hij het ook deed voor 

ons! Indrukwekkend. We leven zo toe naar Pasen met verhalen, liederen en platen over dit onderwerp.  

Koningsdag komt ook snel in zicht vrijdag, 12 april. Met ontbijt, zingen en spelletjes. Heel fijn dat ouders 

zich inzetten om dit te organiseren of om te begeleiden. Dat spaart een hoop geregel en tijd! 

We mogen weer een “nieuwe” jongen verwelkomen in onze groep, nl Thiago Mol, welkom!  Z’n broer 

Christian zit aan de overkant, in groep 3, altijd handig.  

Er wordt veel geëxperimenteerd in de watertafel met buizen, trechters en ballonnen: hoe vul je bijv. de 

ballon met water d.m.v. de buizen? De komende weken gaan we heerlijk bellen blazen in deze zeer 

geliefde hoek! 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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We testten ook de zwaartekracht door allerlei voorwerpen uit de lucht te laten vallen, wat gaat snel en 

wat waaiert rustig naar beneden en hoe komt dat? En we keken naar de materialen in de klas : wat is 

gemaakt van hout (erg veel!), van ijzer (dat kun je testen met magneten) en plastic (hard of zacht)? 

In het speellokaal hadden we weer een leuk circuit: lopen over brede en smalle bruggen, al dan niet met 

een stok in je hand en een pittenzak op je hoofd. Klimmen op kasten, klimrek en naar beneden springen 

en tussen de krokodillen door weer naar de kast. Mikken met pittenzakken in 3 verschillende werpbakken 

en een schat wegkapen voor de neus van de politie en er als haas mee vandoor gaan. U snapt: het is dan 

niet stil in het speellokaal, maar er wordt veel bewogen op allerlei manieren bewogen en dat is de 

bedoeling! Zeker een hoogtepunt in de week voor veel kinderen. 

Groet van Ada de Wolf 

 

 

Groep B 

Wat een uitvindingen zijn er al gemaakt zeg. Een mandarijnenpeller, een robot die alles voor je doet, een 

chocolade machine. We zien prachtige creaties ontstaan! We gaan de laatste machines afmaken en dan 

hebben we nog genoeg andere uitvindingen te doen. 

De kinderen zijn druk bezig om geld op te halen voor het goede doel. Zo leuk om te zien dat de  

geldthermometer steeds een stukje stijgt. 

Volgende week donderdag hebben de kinderen vrij om vervolgens op vrijdag Koningsdag te vieren. We 

zijn dan om 12.10 uit. De kinderen nog natuurlijk prachtig verkleed komen. Om 8.30 gaan we eerst 

ontbijten in de klas. Daar zijn genoeg helpers voor. 

Voor de spelletjes van 9.50 tot 11.30 kunnen we nog wel twee vaders/moeders/opa's of oma's gebruiken. 

Het is altijd een hele gezellige ochtend waar het plezier voorop staat! 

Op school hebben we een nieuwe techniek geleerd, monoprint. Dat hoort bij onze lijn beeldende 

vorming. Op een glazen plaat wordt heel dun verf uitgesmeerd, daarna gaat er een wit vel papier op. Dan 

mogen we er met bijvoorbeeld een prikker een tekening op maken. Maar.... die zie je dus niet. Zodra we 

het vel papier eraf trekken zien we aan de andere kant het resultaat. Zo doen we het in de klas. Er zijn 

nog meer technieken mogelijk maar eerst maar eens een keertje uitproberen. 

De afgelopen weken zijn we met de e bezig geweest. Het cijfer 15 hangt al op in de klas en zo leren we 

elke keer weer wat bij. 

In de klas hebben we vanmiddag vogelkrabbels gemaakt. We kregen allemaal een blaadje papier waar al 

wat lijnen op stonden en daar hebben we allemaal een prachtige vogel van gemaakt. Mooi om te zien 

dat er zoveel verschillende vogels ontstaan. Iedereen doet het anders en alle tekeningen waren prachtig! 

Daar kunnen we ook van leren. Met de Bijbelverhalen zijn we begonnen met de lijdenstijd. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

 

Groep C   

Wat een leuke en gezellige dingen hebben we de afgelopen weken allemaal gedaan. 

Vorige week maandag naar de uitvindfabriek in Breda en op woensdag naar het Weetpunt in 

Zwijndrecht. Van beide uitjes hebben we genoten. Afgelopen week kwam de vader van Timo langs om 

over zijn uitvinding de Zee robot te vertellen en gisteren vierden we de verjaardag van Gabrysia. Foto’s 

van al deze gezellige en leerzame dingen staan op Klasbord.  

De komende weken gaan we ons thema uitvinders afronden en werken we over Koningsdag en Pasen. 

Met de Bijbelverhalen hebben we hier afgelopen weken al een begin mee gemaakt. Ook werken we aan 

een geheim……. En we hebben een nieuw jongetje erbij in onze groep. Hij heet Santiago en hij is 6 jaar. 

Van harte welkom. We hopen dat je snel gewend mag zijn. 

Volgende week hebben we elke dag 2 juffen want dan komt juf Roelinde bij ons stagelopen. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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Nog een reminder: volgende week donderdag 11 april zijn de kleuters vrij. Ze worden vrijdagochtend 12 

april verwacht voor ontbijt en spelletjes voor de Koningsdag. 

We starten deze ochtend op de gewone tijd en de school gaat uit om 12:10. 

Hartelijke groeten van juf Marian, Barbara en Tjitske en van alle kinderen van groep C 

 

Groep D 

De weken vliegen voorbij! Het is al april! De uitvinders zijn nog niet klaar met hun ontdekkingen en 

uitvindingen. Deze week hebben we ontdekt en onderzocht hoe je kunt bellen blazen met een 

bellenblaas gemaakt van een rietje, pijpenrager, ijzerdraadje en een echte bellenblaas. Zo weten we nu 

welke bellenblaas de mooiste bellen kon blazen! In de afgelopen weken stonden de letters e en r 

centraal. Het is leuk om te zien hoe de kleuters nu steeds meer woorden kunnen maken met de door hen 

geleerde letters. Ook het hakken/plakken en rijmen met woorden gaat steeds beter. Met de 

Bijbelverhalen en de liedjes gaan we richting Pasen. We zijn inmiddels al aan het oefenen voor de 

paas/pinsterviering op 28 mei. Dinsdag kregen we een lekkere traktatie van Jurre. Want Jurre heeft een 

broertje gekregen! Hij heet Thijn! Gefeliciteerd!! We kregen er deze week ook weer een nieuw vriendje 

bij. Hij heet Jeftha! Gezellig dat je bij ons in de groep komt. We hopen dat je het heel gauw naar je zin 

hebt bij ons op school. We hebben nu 22 kleuters in groep d: 7 meisjes en 15 jongens.  

Groetjes van ons allemaal en van juf Grietje en Annemieke  

Hieronder: onze jongste uitvinders zijn hard aan het werk! 

 

Groep E 

Wat hebben we het leuk gehad in de uitvindfabriek! Dank aan alle ouders die gereden hebben! 

Inmiddels zijn er ook genoeg ouders die mee kunnen helpen met de Koningsspelen, fijn! We zijn in de 

klas al druk aan het oefenen met het dansje van het lied. De verhalen uit de Bijbel gaan richting het 

Paasfeest. Elke dag komt er een item bij op het tafeltje voor in de klas. We hebben al een mooi lied 

geoefend voor de viering. Lucas en Faithisha zijn al even in de klas komen kijken. Zij komen vanaf 15 april 

elke dag bij ons in de klas. Ook komt Ezra nog wennen voor de meivakantie. Er komt regelmatig 

speelgoed mee naar school. Speelgoed wat past binnen het thema is van harte welkom! Soms willen 

kinderen iets laten zien omdat ze het net gekregen hebben. Soms helpt het kinderen om te durven 

vertellen in de grote kring. Daarom wil ik er een vaste dag voor nemen nl. de woensdag. Het is geen 

verplichting om speelgoed mee te nemen!!  

Er komt steeds meer geld binnen via de flessengeldactie! We werken nog even aan een paar uitvindingen 

en dan sluiten we het thema weer af.  

Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen week zijn we druk bezig geweest met thema/hoofdstuk 9 van lijn 3. De kinderen hebben 

geleerd om woorden te lezen met ge-, be- en ver ervoor. Daarnaast zijn we ook verder gegaan met de 

samengestelde woorden. Dit gaat al erg goed. Het nieuwe opschrijfbordje, wat de kinderen hebben, is 

erg leuk en de kinderen vinden het fantastisch om hier woorden op te schrijven. Volgende week zullen 

we hoofdstuk 9 alweer afsluiten en de week erop zullen we gaan starten met hoofdstuk 10. Regelmatig 

kijk ik ook even terug met de kinderen: wat konden we eerst nog niet en wat kunnen we nu al wel.  

Met rekenen zijn we nog steeds bezig met de getallen tot en met 100. Vorige week hebben we even een 

tussenweek gehad en hebben we geoefend met sommetjes boven de 10, de klokken en met geld. 

Volgende week zullen we ook weer blok 2 afsluiten van rekenen.  

Met het thema zijn de kinderen enthousiast bezig met het maken van hun eigen uitvinding. Er ontstaan 

nu al echte robots, knikkerbanen en machines. Ook leuk om te zien dat de kinderen de proefjes, die ik in 

de klas laat zien, ook thuis uitproberen. Ook hebben we al een moederdagcadeau gemaakt. Dit zullen de 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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kinderen al voor de meivakantie mee naar huis nemen. Let op: het is breekbaar en het is voor de sier (dus 

niet om echt te gebruiken).  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Deze week hebben we het klokkijken verder geoefend. Eerst ging we 

even de hele en halve uren herhalen. Daarna hebben we uitgerekend 

hoe lang iets duurt. Ook hebben we ons voorbereid op tafelsommen 

uit groep 4 en deelsommen uit groep 5. Dat deden we door fiches 

eerlijk te verdelen. Bijvoorbeeld: 15 fiches verdelen over 3 groepjes. 

We waren aan het eind van de les heel trots dat we dat al heel goed 

kunnen! 

We doen ook mee met “de kunstweken”. Andy Warhol heeft mooie kunst uitgevonden. Van heel gewone 

voorwerpen en van foto’s maakte hij kunstige schilderijen. Wij maken nu ook een kunstwerk in zijn stijl. 

De schilderijen worden opgestuurd en zijn straks zichtbaar in een digitaal museum.  

Met de muziekles hebben we met de boomwackers een toonladder gespeeld en ook een liedje daarmee 

gemaakt. We hebben ook een paar blijvende gasten in de klas: Pietje Precies, Petra Precies en Stippe. Zij 

leggen ons uit dat het handig is om eerst een plan te maken (bedenken wat heb ik nodig, wat moet ik 

doen?), om precies je werk te doen (dus goed de opdracht lezen, netjes schrijven en alles maken) en aan 

eind even je werk te controleren (heb ik alles ongevuld? Heb ik geen letter vergeten?) Dat kun je bij alles 

toepassen: bij het lezen van een tekst, bij spelling, bij het maken van een blad in je rekenschrift, bij het 

opruimen van je spullen, bij het omkleden voor gym. Waarschijnlijk zijn die 3 gasten thuis ook welkom ;))  

Regelmatig werken we nu op een chromebook. We doen dan oefeningen met lezen, rekenen en spelling. 

Op 1 april hoorden de kids dat het nieuwe digibord een leuke extra functie heeft: je kunt er ook een foto 

mee maken. Ze stonden al snel klaar voor de groepsfoto. De juf duwde op de grote rode knop op het 

digibord en toen….kwam er een heel bijzondere foto….! 

Groeten van de kriebelbeestjesklas en meester Ron en juf Annemiek 

 

 

Groep 4a 

We werken in de klas volop aan het thema 'ik word uitvinder'. Hierbij lezen we steeds teksten over 

uitvindingen en allerlei nieuwe dingen. Ook bekijken we filmpjes die ons weer nieuwe ideeën geven. 

En er is al zoveel bedacht en gemaakt, dat we de eerste serie uitvindingen al mee naar huis hebben 

genomen. Ook merk je goed dat kinderen erg veel van elkaar leren: Verschillende uitvindingen worden 

herhaald en uitgebreid, waarbij het tweede kind iets toevoegt aan wat het eerste kind al had bedacht.  

Verder is er enorm werkplezier: iets zelf bedenken en maken geeft grote voldoening. Kinderen zijn blij en 

trots met hun zelfbedachte vindingen! 

De bijbellessen gaan nu over de Lijdenstijd en Pasen. We kennen vaak al wel de verhalen en horen er 

weer nieuwe dingen in. Ook oefenen we liedjes voor het vieren van dit feest.  

Maar eerst wordt het Koningsdag . . .  Het lied, de Pasapas, valt bij veel kinderen goed in de smaak. We 

bewegen en zingen het lied al vaak en kennen er al hele delen goed van. 

Nog even doorgaan met oefenen en dan is et al zover: de Koningsdag! 

Met hartelijke groet, Hendrik Jan Both 

 

 

Groep 4b 

We zijn al druk bezig met het leren van de liederen voor Pasen. Dat gaat al best goed. Regelmatig 

gebruiken we instrumenten tijdens het zingen; gitaar, djembé of cajon. Leuk hoor, de kinderen zijn er erg 

enthousiast over. En ze kunnen zingen als de beste….. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met taal werken we over theater en film. De kinderen hebben allemaal een prachtige film poster 

gemaakt, die heeft u vast al bewonderd. We leren woorden als: hoofdrol, bijrol, figurant, dwars, 

meegaand, liefhebber, verfilming en nog veel meer. 

Met spelling hebben we een woorden en zinnendictee gemaakt. Het gaat om woorden die eindigen op –

je, -pje, -tje. Ook woorden met eind –d, zoals vriend en woorden met de ‘ch’. Als uw kind het leuk vindt 

om thuis te oefenen is dit een leuke site: https://www.spellingoefenen.nl/ 

De leestekst ging deze week over de uitvinding; frisdrank. De kinderen kunnen u er vast alles over 

vertellen. Volgende week gaan we lezen over twee onmisbare uitvindingen.  

Onze groep heeft een nieuw kunstwerkgemaakt voor in de hal. Met als thema: Vertrouwen. 

Een heel fijn weekend en tot volgende week! 

Groetjes van ons allemaal; juf Marjolein, juf Hanneke en alle kinderen. 

 

 

Groep 5a 

1 april! Juf Margriet heeft ons goed te pakken gehad. We kregen van haar een neptoets. We begonnen 

eraan en er werden super moeilijke vragen gesteld. Maar onder aan het blad stond dat het een grapje 

was! We hebben er heel hard om gelachen met elkaar. Maar dat waren nog niet alle grappen van de juf. 

Ze had ons een blad gegeven met twee plaatjes waarbij we de verschillen moesten vinden. De grap was 

dat er helemaal geen verschillen waren!  

Deze maand staat er ook weer veel op de planning. Volgende week hebben we de koningsspelen en 

daar hebben we zin in! We worden met de fiets op school verwacht en dan gaan we naar de Devel. Daar 

staat ons veel sportiviteit te wachten.  

In de klas leren we ontzettend veel over het thema Middeleeuwen. Om nog meer te leren over dit thema 

gaan we naar Slot Loevestein. Daar hebben we enorm veel zin in! Ook maken we een muurkrant waarbij 

we vragen over de Middeleeuwen beantwoorden. Al met al hebben we het heel erg druk met allemaal 

leuke dingen. We genieten ervan! 

Een zonnige groet, Groep 5a! 

 

 

Groep 5b 

De spreekbeurten zitten er bijna allemaal op. Wat zijn we trots op onze kanjers. Heel leuk en interessant 

om iedereen te horen en zien vertellen over een onderwerp dat zij interessant vinden.  

Inmiddels komt de meivakantie in zicht. Daarvoor hebben we nog wat leuke dagen. Zo hebben we 

volgende week vrijdag de koningsspelen. Daar hebben we heel veel zin in! We zijn al hard aan het 

oefenen met het dansje. 

Daarna gaan we op excursie naar slot Loevestein. Super dat we dat kunnen doen met behulp van ouders. 

We hebben inmiddels al veel geleerd over de Middeleeuwen en hebben dan ook heel veel zin om op 

excursie te gaan!! 

Daarnaast zijn we volop in voorbereiding op Pasen. We horen bijbelverhalen over de Here Jezus. We 

bereiden ons voor met het zingen van liederen. Juf Sandra komt ons zelfs twee liedjes aanleren met 

bewegingen. Op donderdag voor Goede Vrijdag vieren we dan het paasfeest in de klas. We vieren dat 

Jezus de dood heeft overwonnen voor ons!  

Vorige week hebben we het over de schijf van 5 gehad in de klas. We hebben verschillende dingen 

geproefd en het gehad over gezond eten. Kortom allerlei leuke en leerzame dingen in groep 5b. 

Groetjes van de juffen en de kinderen 

 

 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@levwn.nl  8 

Groep 6b 

Wat maakt het thema over WO II veel indruk in groep 6B. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor de 

lesstof die in allerlei vormen wordt aangeboden: powerpoints waarbij de kinderen zelf aantekeningen 

moeten maken; zo oefenen ze met het opschrijven van de belangrijkste dingen in sleutelwoorden. In 

groepjes werken met opdrachtkaarten en vervolgens presenteren. Excursie inclusief fietstocht naar 

Museum 1940-1945. Gastles van meneer Frans Meijer, de halfbroer van Leo Meijer, een joodse jongen 

die lang in Westerbork is geweest. Met een groepje een vrijheidsdans maken. En we gaan ook nog aan 

de slag met een houtskooltekening en een infografic. Kortom, er wordt veel geleerd in groep 6B! 

En dan hebben we het nog niet eens over de "Grej of the day", waarvoor maandag een "stomme vraag" 

meeging naar huis. Op dinsdagochtend bleek het juist een hele leuke vraag, waar we bij een powerpoint 

van 10 minuten nog veel meer van hoorden. 

Volgende week zijn de Koningsspelen, waarvoor we het lied en de dans al heel goed kennen. En op 

dinsdag 11 juni hebben we de jaarlijkse sportdag, waarop we beeball gaan spelen. Na de meivakantie 

krijgt u daarover meer informatie en de vraag om mee te helpen (op de ochtend). 

Onze stagiair Wilco Timmers helpt mee met allerlei dingen in de klas en geeft soms (een deel van) een 

les aan kleine groepjes kinderen. Ook is het leuk, dat hij regelmatig meedoet met voetbal of een spel op 

het plein. Dat doen de juffen nou nooit! 

Groeten van groep 6B en juf Karin en juf Sari 

 

Groep 7a 

Wat zijn wij trots op alle kanjers van deze groep! Er wordt keihard gewerkt, soms is het echt even 

doorpezen met elkaar omdat er veel moet gebeuren. Maar we doen ook heel toffe dingen! Zo hebben 

we een bijzondere verkeer 

sles gekregen van een politieagent, hebben we het waterzuiveringsstation van Oasen in Langerak 

bezocht en zijn we volop bezig met onze kunstobjecten tijdens thema.  Afgelopen donderdag hebben 

we allemaal het theoretisch verkeersexamen gemaakt, spannend! We hopen dat we allemaal geslaagd 

zijn! In juni volgt het praktisch examen.  

Volgende week gaan we van start met de Entreetoetsen. Aankomende maandag hebben we al de eerste 

toetsen. Spannend voor de kids! We zorgen dat we naast het harde werken ook veel ontspannende 

momenten inplannen, zodat het ook gewoon weer een fijne week wordt! De kids mogen wat te snoepen 

meenemen voor tijdens de toetsen, om de hersenen lekker wakker te houden;). De entreetoetsen zullen 

duren tot en met woensdag 17 april. We hebben ook veel minder huiswerk op de planning staan deze 

twee weken (zie huiswerkbijlage). De topotoets van Slowakije zullen we lekker na de vakantie afnemen! 

Op dinsdag 16 april opent groep 7a de deuren van het lang verwachtte museum in de aula van de 

school. Jullie als ouders zijn meer dan welkom het museum te bezoeken. We zijn open van 13:30 tot 

14:30 uur. Tot dan! 

Goed weekend! Juf Esther en juf Marlies 

 

Groep 7b 

In de afgelopen weken zijn we nog steeds druk bezig met ons geschiedenisthema. Alle groepjes werken 

over hun eigen persoon of gebeurtenis. U kunt hier 15 april alles over zien en horen in ons museum! 

 

  Ons museum is open op maandag 15 april tussen 14.00 en 15.00.  

  U maakt een wandeling door een stukje van de Nederlandse geschiedenis. 

  Om 14.15 of 14.35 kunt u naar een voorstelling van 10 minuten kijken. 

  De entree is gratis ;) 

 

Passend bij ons thema zijn we afgelopen maandag in Delft geweest. We hebben museum de Prinsenhof 

bezocht. Ontzettend leuk en interessant om meer te horen over de geschiedenis van ons koningshuis. 
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Wat natuurlijk ontzettend gaaf was, was het onderzoeken en naspelen van de moord op Willem van 

Oranje. Er schuilt een echte detective, acteur/actrice in uw kind! 

Vervolgens hebben we genoten van de zon en geprobeerd om een speurtocht door Delft te houden. Dit 

deed ieder op zijn eigen wijze.... 

Verder bereiden we ons voor op de maandopening, die deze keer door ons verzorgd zal worden. Onze 

maandopening staat in het teken van Pasen. 

Volgende week start de Entreetoets, u heeft hier het één en ander over kunnen lezen in de mail. Nog een 

kleine aanvulling: de kinderen mogen wat snoep meenemen voor tijdens de toets. Bij voorkeur niet met 

een knisperend zakje/papiertje. 

Wanneer u dit wegwijzertje leest is de verjaardag van juf Marleen al weer voorbij. Wat een heerlijke en 

gezellige dag was dat! 

Een gezegend weekend, Marleen en Hannah 

 

Groep 8a 

Wat hebben we een spektakel beleefd vorige week vrijdag. Daar gingen we hoor, in alle vroegte op weg 

naar het Galgenwaardstadion. Dank aan al die ouders die wilden rijden, begeleiden en coachen! De ene 

wedstrijd ging wat beter dan de andere, maar de sfeer bleef er goed in zitten. Zeker de meiden hadden 

wat teleurstellingen te incasseren, maar petje af voor jullie positiviteit desondanks! We hebben echt 

genoten met elkaar. Leuk ook om te zien hoe de niet-mee-voetballers wel mee genieten en er zijn voor 

hun klasgenoten! 

We zijn steeds meer en meer met oude Cito's aan het oefenen. De Taal en Rekentaken worden al best 

goed gemaakt. Er zitten echter ook begrijpend lezen Taaltaken in en die vallen vies tegen. De klas kiest 

steeds twee antwoorden als mogelijk goede antwoorden en dat klopt natuurlijk niet. Dan moeten we 

flink in de tekst duiken om achter het juiste antwoord te komen. Dit gaan we dus komende week nog 

flink extra oefenen.  

U heeft inmiddels een brief ontvangen over het zwemmen op dinsdag 16 april. Reacties hierover mogen 

naar juf Anita. De reactie over het zelf naar huis fietsen vanuit de Koningsspelen mag naar juf Christi. 

Voor de koningsspelen zijn we nog hard op zoek naar 6 begeleiders!! Oudere broers of zussen mag 

ook... 

Maandag 15 april is de laatste inleverdatum voor het werkstuk. Het is de bedoeling dat het werkstuk 

uitgeprint en in een mapje o.i.d. ingeleverd wordt.  

En dan de musical... oei wat is het spannend. Allemaal hebben we onze eerste drie keuzes opgegeven. 

Ondertussen zijn we al flink aan het oefenen. We doen dat nu zelfs voorin de klas. Er wordt echt al heel 

wat acteertalent zichtbaar. Heel gaaf om te zien. Aan ons als leerkrachten nu de moeilijke taak om de 

definitieve rolverdeling vast te stellen. Op sommige rollen wordt wel 10 keer ingetekend, dus dat wordt 

nog een flinke puzzel. Hier en daar zal er misschien wel wat teleurstelling zijn, maar ik merk ook veel 

flexibiliteit bij de kinderen en dat ze elkaar ook veel gunnen. Dat is gaaf om te zien. Met elkaar gaan we 

er een hele toffe musical van maken. 11 juli, donderdagavond is ónze avond! Dan zullen we schitteren 

in Cascade. Zet de datum alvast vast in uw agenda.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, komt u dan gerust!  

Hartelijke groet weer uit groep 8a 

 

Groep 8b  

Na deze week nog 2 weken en dan hebben we weer lekker vakantie! Maar eerst hebben we volgende 

week vrijdag nog de Koningsspelen en die week erna de citotoets! Voor de koningsspelen zijn nog niet 

alle groepjes voorzien van een begeleider…..het zou fijn zijn als het nog lukt. Ondertussen zijn we flink 

met de werkstukken bezig. Er is al 1 werkstuk klaar en velen zijn al aardig op weg. Maandag over een 

week moeten ze worden ingeleverd. Dinsdag 16 april gaan we in de middag met elkaar zwemmen in de 

Hoge Devel. Dit ter ere van de citoweek! Even lekker ontspannen met elkaar. Met de musical gaat het 
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ook goed. We hebben op een grote lijst aangegeven welke rol we graag willen. Naast nummer 1 hebben 

we ook nummer 2 en 3 ingevuld op de lijst. De meester gaat volgende week deze puzzel in elkaar zetten, 

zodat we weten welke rol we krijgen.    

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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