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LIED 

Week 20 

 Opw. 32: ‘Dit is de dag’ (Groep 1 – 8) 

 

Week 21 

  Opwekking 366 (groep 4 – 8) 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 24 mei 

 

AGENDA 

Maandag 20 mei - Woensdag 22 mei 

 Kamp groep 8 

Donderdag 23 mei 

 Groep 8 vrij 

Vrijdag 24 mei 

 Personeelsdag LEVWN; alle kinderen vrij 

Dinsdag 28 mei 

 Paas-/Pinksterviering groep 1 - 4 

Donderdag 30 mei – maandag 10 juni 

 Hemelvaart- en Pinkstervakantie 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

In de laatste periode voor de zomervakantie zijn we altijd druk bezig met alles voor te bereiden voor 

weer een nieuw schooljaar. Ook nu zijn we daar weer mee bezig. Er lopen sollicitatieprocedures, er zijn 

gesprekken rond de formatie van het komende schooljaar. Wie gaat welke groep doen. Welke groep 

heeft welke leerkracht nodig. En we zijn bezig met de planning van het komende jaar. Deze week werd ik 

(en u misschien ook wel) er weer bij bepaalt dat we soms misschien wel een beetje te veel bezig zijn met 

het maken van plannen richting de toekomst. Natuurlijk is het goed om bezig te zijn met een volgend 

schooljaar. Dat moet ook gewoon. Maar door steeds bezig te zijn met zaken in de toekomst en dat het 

anders moet en beter kan vergeet je te genieten van dat wat er op dit moment gebeurt. En het is goed 

om ook zo af en toe even dankbaar stil te staan bij alles wat er nu gebeurt. Wat geeft God ons veel 

goeds. Wat geeft God mij veel moois. En u mag dat voor u zelf invullen. Daar wordt je soms extra bij 

bepaalt als er in je directe omgeving mensen plotseling en nog jong uit dit leven worden weggerukt. Of 

dat een geliefde of misschien jij zelf wel plotseling ernstig ziek wordt.  

Niet zo lang geleden hoorde ik van iemand een lijstje vanuit een onderzoek over zaken waar mensen die 

op hun sterfbed liggen spijt van hebben. Dat lijstje ziet er als volgt uit: 

 

 De moed had om mijn eigen leven te leven, niet dat wat anderen van mij hadden verwacht. 

 Niet zo hard gewerkt 

 De moed had mijn gevoelens uit te drukken 

 In contact was gebleven met dierbaren 

 Mij zelf had toegestaan gelukkig te zijn 

 

Mij zet zo’n lijstje wel even aan het denken. Hoe ben ik hier zelf in bezig? Als ik nu zelf zo’n lijstje zou 

moeten maken. Hoe zou dat eruitzien? En wat geven we hierin mee aan onze kinderen. Wat zien 

kinderen in ons eigen gedrag. Van u als ouders thuis, maar ook van ons als team op school. Laten we ze 

zien waar het in dit leven echt om draait. Leven we ze voor om hun blik vooral gericht te houden op God 
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en te zorgen voor de mensen om hen heen. Of geven we mee dat ze zich vooral om zichzelf moeten 

bekommeren en dat er maar een doel is in dit leven: “er zelf steeds beter van worden”? 

Wij gaan de komende tijd door met het maken van plannen voor het komende schooljaar. En ook voor 

de verdere toekomst van ons onderwijs. Ondertussen willen we regelmatig stil staan bij de grote rijkdom 

die we met onze school hebben en dankbaar onze handen vouwen om God te danken.  

 

Na twee weken vakantie zijn we deze week dus weer gestart. Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad. 

Na twee weken meivakantie moet iedereen er ook altijd weer even in komen. Kinderen en leerkrachten.  

Nog een laatste periode om er nog even stevig met elkaar tegenaan te gaan.  

Een periode die nog wel wordt onderbroken door vrije dagen en een vakantie. Maar dat is voor de 

kinderen wel zo prettig omdat we pas laat vakantie hebben. Daarom hebben we de week tussen 

hemelvaart en pinksteren nog een vakantie gepland. Omdat we ook het komende schooljaar de laatste 

zijn die vakantie krijgen, hebben we later nog een week vakantie gepland. Hieronder vindt u nog een 

keer het vakantierooster voor het komende schooljaar.  

 

Herfstvakantie Ma. 21-10-2019 vr 25-10-2019. 

Kerstvakantie ma 23-12-2019. vr. 3-1-2020 

Voorjaarsvakantie ma 24-02-2020. vr 28-02-2020. 

Goede vrijdag Pasen Vr. 10-4-2020 Ma. 13-4-2020 

Meivakantie (incl Pasen) Ma. 27-4-200 Vr. 08-05-2020. 

Hemelvaart Do. 21-5-2020 Vr. 22-5-2020 

Pinkstervakantie Ma. 1-6-2020 Vr. 05-06-2020 

Zomervakantie ma 22-07-2019. vr 30-08-2019. 

 

Verder is de middag van 5 december voor groep 1 - 4 een vrije middag en hebben alle kinderen de 

vrijdagmiddagen voor de kerstvakantie en de zomervakantie al vrij 

We zijn nog bezig met het inplannen van 4 studiedagen. Wanneer deze zijn vastgesteld zullen we die 

uiteraard ook aan u communiceren.  

 

 

ALGEMEEN 

 

Paas-/Pinksterviering groep 1-4 

Over enkele weken hopen we die viering te houden in de Maranathakerk, nl. op dinsdag 28 mei.              

Het belooft een mooie avond te worden en u bent van harte uitgenodigd. Nogmaals wijzen we u er op , 

dat er per gezin maximaal 2 bezoekers kunnen komen. Dan zal het zelfs nog krap zijn vanwege het 

aantal stoelen in de kerk. Daarom meteen een vraag: wilt u uw kind op schoot nemen als het nog een 4-

jarige is en dat geen problemen geeft? Alvast bedankt! 

 

Verkeersles groep 1 - 4 

Woensdag, 15 mei Verkeersles groep 1-2, fiets meenemen! 

Vrijdag, 17 mei Verkeersles groep 3-4 , fiets meenemen! 
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Vanuit de Activiteiten Commissie: 

 

Verkerkloop – woensdag 15 mei: 

LET OP: Dit spektakel wordt niet vanuit school georganiseerd of begeleid. In de begeleidende brief wordt 

verwezen naar een boom met de naam van de school erop waar de kinderen zich kunnen verzamelen, 

deze actie vervalt. U moet uw kind zelf bij de start brengen en ophalen op de tijd die aangeven staat op 

het startnummer. Voor alle vragen verwijzen wij u naar de organisatie van de Verkerkloop. Uiteraard kan 

uw kind tijdens de loop het Wegwijzer shirt dragen. 

 

Schoolkorfbal: 

Aanmelden voor het schoolkorfbal toernooi op zaterdag 6 juli in Zwijndrecht voor de groepen 4 tm 8, 

kan tot en met 21 mei, meer info in de bijlage. 

 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Een nieuwe start na een heerlijke vakantieperiode van twee weken. Maandag begon met goed nieuws: de 

vader van Nathan is met succes geopereerd, waar we heel dankbaar voor zijn.  

We begonnen met geheimzinnige moeder-activiteiten, die dit weekend boven water zullen komen, de 

kinderen hebben er erg hun best op gedaan om er wat moois van te maken!                                            

En toen vroeg Vicks onze aandacht. Vicks is een ijsbeertje, die in 2010 in Blijdorp is geboren. Er is een 

heel mooi boekje over hem uitgekomen en we hadden hem ook zelf in knuffelvorm in de klas (Jonathan 

bleek z’n tweelingbroer thuis te hebben!). Vicks vertelde z’n verhaal, vanaf z’n geboorte in een donker 

holletje tot z’n prestaties als stoere ijbeerknul, die vanaf een rots het water induikt en met stevige slagen 

naar de bodem zwemt. Er was zelfs een filmpje over hem te zien. Op deze manier zijn we het onderwerp 

de dierentuin ingerold, een thema wat meteen leeft bij de kinderen, want dieren leven nu eenmaal ook 

en zijn boeiend in hun uiterlijk en optreden. We zijn alvast met het verven van verschillende dieren 
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begonnen en gaan hierna van het platte vlak naar ruimtelijk werken. Want wat is er leuker dan een 

dierentuin te gaan bouwen in de klas? En hoort daar dan ook een varken en een koe bij? Dit sorteren van 

tamme en wilde dieren is nog niet zo gemakkelijk en logisch als dat voor een volwassene is.  Het zou 

leuk zijn als alle kinderen die dat willen een kleine knuffel van een wild dier mee naar school nemen, 

die daar dan ook mag blijven om in onze dierentuin ingepast te worden.                                                                                                              

Wat staat er de komende tijd nog meer op de rol? De verkeersles met onze fiets op woensdag, 15 mei. 

De dag erna komt Krijn Bons bij ons in de groep wennen, want hij is ook bijna 4 jaar.  

Ook de Paas-/Pinksterviering in de kerk komt steeds dichterbij. Met de Bijbelvertellingen ben ik weer 

teruggegaan naar het oude testament: deze week de rechters met Debora en Gideon, volgende week het 

verhaal van Ruth.     

Groet van Ada de Wolf     

 

Groep B 

Wat hebben we al weer veel leuke dingen gedaan. We hebben iets leuks gemaakt waarover we lekker 

niets vertellen. Maar donderdagochtend zijn we naar het Jeugdspeelpark geweest. Wat een prachtig 

weer hadden we! We zijn bij alle dieren wezen kijken. Hoe wonen ze, wat eten ze, wat ligt er op de vloer? 

De ouders die hebben gereden: hartelijk bedankt! 

Dat sluit mooi aan bij onze speelhoek. Die gaan we over de dierentuin doen. Daarom mag elk kind een 

dierentuindierknuffel meenemen. Heeft u nog boeken over deze dieren of andere voorwerpen die we 

goed kunnen gebruiken? Dan lenen we ze graag van u. 

We hebben weer mooie bijbelverhalen gehoord deze week. De jongeling van Nain, de vier vrienden en 

de storm op het meer. Deze en komende week besteden we aandacht aan de ie en de 17. 

We willen veel hokken maken voor dieren. Wilt u aan uw kind een doos meegeven? 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C   

En daar zijn we weer na de vakantie. Leuk om elkaar weer te zien. Maar ook wel even weer wennen…. 

Tijdens kringmomenten vertellen we elkaar over dingen die we meegemaakt hebben in de vakantie. We 

horen van mooie dingen maar ook van verdrietige. We bidden voor Abel. Het baby'tje in de buik van zijn 

moeder bleek niet meer te leven. Dat is erg verdrietig. Het kleine zusje van Abel mag nu al bij Jezus in de 

hemel zijn.  We bidden om troost voor Abel, zijn zusje Nim, zijn papa en mama.   

We heten Elodie van harte welkom bij ons in de klas. We hopen dat je snel gewend mag zijn! 

De komende weken gaan we werken over de dierentuin. Het is een thema wat de kinderen erg 

aanspreekt.  

Er zijn inmiddels al heel wat dieren knuffels binnengekomen. Alle dieren zitten nu nog bij elkaar. De 

ijsbeer bij de leeuw. De slang bij de tijger. Gaat dat wel goed? Op de foto’s ziet u al wat van de oplossing 

die we hiervoor willen maken voor onze dierentuin in de klas. 

Volgende week woensdag hebben we een verkeersles. We gaan op het plein oefenen met onze fiets. Wilt 

u uw kind dan op de fiets naar school laten komen? Als dit lastig is dan mag uw kind op een fiets van 

school. De fietsen van onze groep mogen die ochtend achter de appelboom op het plein worden 

neergezet. 

Hartelijke groeten van juf Marian, juf Barbara en juf Tjitske 

 

Groep D 

Een fijne vakantie levert ook weer een heleboel gezellige verhalen op. De kleuters bleven maar vertellen 

wat ze allemaal hadden gedaan en gezien. Leuk om al die verschillende verhalen te horen. Yfke vertelde 

dat ze jarig was geweest. Zij is 6 jaar geworden. Gefeliciteerd meid! Dinsdag hebben we het gevierd met 

lekkere spekjes en popcorn. Ook Jheddy mag nu elke dag naar school, want hij is 4 jaar geworden. 

Gezellig dat je bij ons in de groep bent gekomen! We hopen dat je het naar je zin hebt. We hebben 
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alvast een begin gemaakt met ons nieuwe thema. We gaan werken over dieren. En dan denken we vooral 

aan de dieren die wonen in de dierentuin. De kinderen mogen allemaal één lieve knuffel meenemen naar 

school en het is leuk als die dan een poosje op school mag/kan blijven. In onze themahoek willen we 

graag een dierentuin gaan maken. Ook onze werkjes, liedjes, verhalen gaan over dieren.   

Dinsdag 21 mei hopen we met onze groep naar een boerderij te gaan van een tante van Giuseppe. We 

hebben gelukkig al een paar moeders die voor ons willen rijden. Maar we zoeken nog meer vervoer! 

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we gewerkt aan een geheimpje . (We zijn allemaal heel blij 

met onze moeders en we konden samen wel 23 verschillende dingen bedenken die onze moeders altijd 

voor ons doen!). We zijn de laatste periode van het schooljaar ingegaan. Dat betekent dat we heel graag 

de plakboeken en/of snelhechters, rapporten en groene tasjes graag weer op school terug willen 

hebben. Willen jullie de spullen weer meegeven naar school? (volle plakboeken mogen thuis blijven!!) 

Alvast bedankt! Ook kleine doosjes (van theezakjes, koekjes, hagelslag…) en bakjes etc kunnen we weer 

goed gebruiken.  

Groetjes van de Vissengroep (D) en juf Grietje en Annemieke 

 

 

Groep E 

We hebben allemaal genoten van de heerlijk vakantie!  

De kinderen zijn uitgerust en we zijn meteen met het nieuwe thema gestart. Er komen veel knuffels mee 

naar school. We praten erover. Welk dier hoort nu bij de dierentuin en welke niet. Wat is je lievelingsdier. 

Kun je iets vertellen over een dier. We tellen de dieren en kijken hoeveel hokken we nodig hebben. 

Kunnen alle dieren bij elkaar in een hok? In de bouwhoek bouwen we een dierentuin en we maken er 

daarna een plattegrond bij. Een paar kinderen zijn aan de slag gegaan met een dierentuin met 

plasticdieren. We hebben de letter ie geleerd zodat we nu het woord dier kunnen schrijven (de d en r 

hadden we al geleerd). We lezen veel boeken met elkaar en daar staan heel veel weetjes in. We willen 

een keer naar het jeugdspeelpark (zie mail,) om daar te kijken naar de dieren, welke soorten verblijven 

zijn er voor dieren, wat ligt er op de grond en wat eten ze. We kunnen dan in de klas de overstap maken 

naar de dieren in een dierentuin. We hebben helaas niet genoeg geld meer om naar de echte dierentuin 

te gaan.  

Deze week kwam Ezra bij ons in de klas en nu hebben we 26 kinderen in de klas.  

De kinderen mogen dierentuinknuffels blijven meenemen. We kunnen daar veel mee doen in de klas. 

Ook mag het dier weer mee naar huis, maar het leukst is als hij een tijdje mag blijven. 

Hartelijke groeten Swanice 

 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Na een heerlijke vakantie, konden de kinderen afgelopen maandag weer uitgerust van start gaan op 

school. De laatste periode tot de zomervakantie. Wat hebben veel kinderen thuis geoefend met lezen, 

tijdens de vakantie. Heel knap! Iedereen had daar een sticker voor verdiend. Deze week zijn we verder 

gegaan met hoofdstuk 10 van Lijn 3. Daarin staan: samengestelde woorden, woorden met eeuw/ieuw/uw 

en woorden met een dubbele medeklinker centraal. Hier gaan we de komende tijd ook mee oefenen. 

Ook zijn we weer wat vaker aan het oefenen met het lezen op tempo (klok erbij). Dit gaat al erg goed.  

Met rekenen zijn we druk bezig met het herkennen van de getallen tot en met 100. Ook hebben we het 

gehad over het tellen van sprongetjes. Dit is best wel lastig, want sprongetjes tellen is weer anders dan 

losse getallen tellen. Hier hebben we dus even mee moeten oefenen. De klok komt ook regelmatig even 

aan bod en ook zullen we de komende tijd rekenen met geld.  

Deze week hebben we ook een start gemaakt met het thema: dieren. De kinderen zijn enthousiast 

gemaakt door leuke startactiviteiten deze week (zie klasbord). Vanaf volgende week zal de 
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'dierentuinhoek' ook wat meer vorm gaan krijgen in de hal. Fijn dat er al zoveel dozen worden gespaard 

voor ons. Daar kunnen we hokken van maken voor de dieren.  

Volgende week vrijdag zullen we verkeersles hebben. Dit is een les waarbij de kinderen een fiets nodig 

hebben. Wilt u zorgen dat uw kind a.s. vrijdag een fiets op school heeft, zodat we de les op de juiste 

manier kunnen aanbieden? Alvast bedankt! 

Groetjes juf Tamara 

 

 

Groep 3b 

We zijn begonnen met onze nieuwe thema! Wij gaan naar de dierentuin. 

We hebben zelf een woordweb gemaakt over welke dieren en diersoorten we kennen. Meester Ron heeft 

ons veel verteld over de verschillende leefgebieden waar de dieren leven, bijvoorbeeld woestijn of 

regenwoud. In de klas hangt ook een grote wereldkaart, waar regelmatig op wordt gekeken. We maken 

zelf een dierentuinhoek. Met rekenen oefenen we veel met tellen tot 100 en terug. Ook geven we op een 

kralenketting met 100 kralen of een getallenlijn tot 100 aan waar een getal ligt. 

Morgen gaan we naar de bieb om weer nieuwe boeken op te halen. Fijn dat de kids zoveel hebben 

gelezen in de vakantie! Ik kon heel wat kaartjes uitdelen. Met gym hebben de kinderen onder andere met 

een rugbybal gegooid en over een parcours geklommen en geklauterd. Vrijdag hebben we verkeersles 

op het plein. Neemt iedereen zijn eigen fiets mee? 

Groeten van de kriebelbeestjesklas en juf Annemiek 

 

 

Groep 4a 

We komen heerlijk tot rust komen in de twee weken vrij, nu zijn we al in de laatste periode tot het zomer 

wordt! Na de vakantie zijn we weer met een nieuw thema begonnen: Dieren. 

Om te starten hebben we informatie verzameld over wat we van enkele dieren al weten. 

We hebben allemaal wel een lievelingsdier, waar we behoorlijk veel feiten over kennen. Ook nemen we al 

boeken over dieren mee naar de klas. Het is de bedoeling om de tafels die we in de klas leerden, ook 

thuis te oefenen. Ook blijven we op school aandacht geven aan het steeds vlotter kennen van de keer-

sommen. Met spelling zijn we al aan de laatste spellings-categorieën bezig . . .  We hebben veel oefening 

gedaan en merken dat het goed lukt om de juiste letters te kiezen. 

Op dit moment oefenen we de lange klank aan heet einde van een klank-groep: 

bo-ten, ma-ken, be-zem. 

Ook bij taal zijn we nog veel bezig met het goed leren hoe je de taal-oefening in het schrift kunt maken. 

Voor een aantal kinderen blijft dit een lastig werk-proces. Hier besteden we in de klas dan ook goed tijd 

aan. Heel fijn, dat we na de meivakantie weer heerlijk samen kunnen spelen buiten. Dit is met het lente-

weer prachtig! We genieten ervan. Na de pauzes merken we dat we fijn met elkaar buiten waren. Dat 

geeft ook een fijne sfeer in de klas. 

Groeten van groep 4a 

 

 

Groep 4b 

Na de vakantie zijn we er weer vol er tegenaan gegaan! Deze week maken we 

rekentoetsen van het afgelopen blok. Ze bestaan uit sommen als: 37+56, 96-88, 

tafel van 3,4,5, kwartieren aflezen analoog, bepalen uit hoeveel blokken een 

bouwsel is gemaakt. Nou, ze hebben zitten zweten en zwoegen. Wat spelling 

betreft hebben we deze week vooral 2 afspraken aandacht gegeven: woorden 

met twee verschillende medeklinkers in het midden; trompet en woorden met 

eind ‘d’ / ‘t’ zoals:    
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Met taal hebben we het waar-deel en de 

voorzetsels herhaald. Misschien kan uw 

zoon/dochter in deze zin het waar-deel en het 

voorzetsel vinden? Kom ‘tie: Voor het huis waakt 

de hond. 

Verder zijn we bezig geweest met een geheime 

missie, maar goed dat is geheim, dus kunnen we 

verder niets over zeggen. Waar we wel wat over 

kunnen zeggen is onze stoere Joshua! Hij is woensdag geopereerd en gisteren kwam hij al even langs op 

school! Wat een verrassing! We zijn blij dat alle goed gegaan is en hopen dat alles verder goed mag 

genezen. We moeten hem nog wel even missen, maar hebben vast nog wel contact. 

Oh ja, voor de verkeersles van volgende week vrijdag hebben zich al 2 ouders aangemeld om te helpen, 

we hebben er nog één nodig. Wie helpt ons? (10.30-11.15) 

Groeten van ons allemaal. 

 

Groep 5b 

Beste ouders, 

Na een heerlijke vakantie zijn we weer uitgerust en enthousiast aan de slag gegaan. Het laatste stukje tot 

de zomervakantie. Met de bijbelverhalen vertellen we verder over het volk Israël en het veroveren van 

Kanaän. Dat ging niet zonder slag of stoot en soms zelf met list en bedrog. 

We zijn een nieuw thema gestart. Het gaat over kunst en wij behandelen Joan Miró. De kinderen 

onderzoeken zijn leven en werk en presenteren dat aan elkaar. Ze geven ook hun mening over zijn 

schilderijen. 

Over 2 weken gaan we met het thema "het menselijk lichaam" aan de slag. Dit thema zal wat langer 

duren. Als u nog leuke suggesties/gastlessen weet bij dit thema, zijn deze van harte welkom! 

Vandaag hebben we een buitenles rekenen gedaan (zie foto's). Vraag uw kind er maar naar. De 

betrokkenheid van 100% dus een zeer geslaagde les! ;-) 

Hartelijke groet uit groep 5b! 

 

Groep 7b 

Hallo allemaal, 

De eerste week na de vakantie zit er weer op. Wat hebben we genoten van de twee heerlijke 

vakantieweken. Zeker nadat we twee weken daarvoor hard hebben moeten werken aan de entreetoetsen. 

We hebben het afgesloten met een heerlijk pannenkoekenfeest met als toetje een ijsje. Nogmaals dank 

aan alle bakkers. Zodra we de uitslag binnen krijgen hoort u van ons.  

Deze week hebben we weer een start gemaakt met alle vakken. Met spelling hebben we het gehad over 

het voltooid deelwoord. Met taal hebben we het over dubbelzinnig taalgebruik gehad. Dat was nog best 

wel een uitdaging. Bijvoorbeeld: Mijn oudste zus is gelukkig getrouwd. Dat kan je op twee manier 

oppakken. Vraag uw zoon of dochter maar.   

Met rekenen hebben we het blok afgesloten met toetsen. Komende week beginnen we met ons een na 

laatste blok.  

Komende twee weken hebben we de kunstweken. Aan dit thema werken we `s middags. Groep 5, 6, 7 en 

8 doen mee aan dit project. Groep 7 werkt over Henri Matisse. We zijn begonnen met een filmpje en het 

bekijken van verschillende werken van hem. De kinderen mochten kiezen uit twee opdrachten. Ze zijn 

begonnen met het maken van een schets. Hier gebruikten ze een stappenplan voor en een kleurencirkel. 

Henri Matisse gebruikte kleuren die recht tegenover elkaar liggen om de vlakken naast elkaar te verven, 

zodat er een groot contrast is. Uiteindelijk komen deze producten in een online museum. U hoort daar 

snel meer over.  
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mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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Donderdag hebben we een dramales gehad van juf Sandra. We hebben gewerkt over dieren die 

samenwerkten. We eindigden met een opdracht van mensen die zich samen sterk maakten tegen de 

vijand. Samen ben je sterk!  

Op de dag van dit schrijven gaan we morgen op excursie naar Oasen. We krijgen daar een rondleiding 

door het zuiveringsstation en we gaan daar spellen en testen doen.  

Tot de volgende keer! 

 

Groep 8a 

Ik krijg toch sterk de indruk dat er enorm genoten is in de vakantie. Heerlijk om de verhalen te horen van 

wat er beleefd is, maar ook van uren in bad zitten met een boek. De Cito was al haast vergeten... totdat 

gisteren de scores binnenkwamen. Toch best wel spannend. Voor de meeste kinderen was het een 

bevestiging qua niveau en was de score/toetsadvies net iets minder, op of net iets meer dan het 

schooladvies. Hoe dan ook, het geeft een beeld van hoe je het op een toetsmoment van drie ochtenden 

kunt reproduceren, maar het geeft niet weer wat je de afgelopen acht jaar op de basisschool aan ons 

hebt laten zien dat jij kunt. Bovendien weten we gelukkig dat we veel meer zijn dan cijfers die ons 

zouden kunnen plussen of minnen. We zijn kostbare parels, kinderen van de allerhoogste God.  

Wat hebben ze genoten van de ontbijtjes op woensdagmorgen in de Hema. Toch wel een troost na de 

verloren e-wasterace. Dank aan een ieder die zo hard met ons mee heeft geholpen om te kunnen 

winnen. Maak voor u zelf gerust een lekker ontbijtje als troost ;-) 

Ook kregen we de kampgids mee. Dat komt nu toch wel erg dichtbij. Donderdag hebben we foto's 

gekeken om zo nog een beter beeld te krijgen van wat er komen gaat, maar het onbekende kan 

natuurlijk altijd een beetje spannend blijven. Dat is ook niet erg. We gaat het vooral ook erg leuk en 

gezellig maken. En daar gaan de kinderen ook een flinke bijdrage aan leveren door een stukje met hun 

groepje voor te bereiden voor de bonte avond. Tof om te zien hoe actief ze hier al mee aan de slag zijn. 

U heeft nog een mail ontvangen over 13 juni, de sportdag. Hopelijk wilt u helpen!  

Woensdag 15 mei mogen alle kinderen op de fiets komen, die ochtend gaan we helpen bij 

verkeerslessen op het Hoofdland. Dat was het weer even voor nu. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben laat u het ons weten!  

Juf Anita en juf Christi 

 

Groep 8b  

Het is al bijna zover!!!! Ja, ons kamp! We hebben er al heel veel zin in en zijn ook al bezig om met ons 

kampgroepje een stukje te bedenken voor de bonte avond. Ook heeft bijna iedereen al een 

prehistorische outfit geregeld! Leuk, we zijn benieuwd hoe dat eruit gaat zien met elkaar! Want we 

vertrekken in vol ornaat naar ons kamp maandag 20 mei!! Inmiddels hebben we ook informatie over het 

kamp gekregen met het programma en onze paklijst.  

De afgelopen week hebben we ook een planning gemaakt voor de spreekbeurten. Na Pinksteren krijgen 

we bijna elke dag een spreekbeurt te horen. Donderdag 23 mei is groep 8 vrij (dag na kamp). 

Donderdag 13 juni hebben we sportdag. We zijn nog op zoek naar begeleiders hiervoor. Vrijdag 21 juni 

hebben we een excursie naar de HVC afvalcentrale in Dordrecht. Begeleiders mogen zich ook hiervoor 

aanmelden. Het is van 9.00 tot 12.00 uur. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 

 

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

