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AGENDA 

 

30 mei - 10 juni  

• Hemelvaart- en Pinkstervakantie 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 14 juni 

LIED 

Week 22 

Ten Hemel opgevaren (LvK 228) (groep 4-8) 

 

Week 24 

Ik zegen jou in Jezus naam (groep 4-8) 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Volgende week dinsdag, 28 mei, vieren groep 1 – 4 ’s avonds het feest van Hemelvaart en Pinksteren in 

de Maranathakerk. Ik verwacht een hele volle kerk met allemaal vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere 

mensen die belangrijk zijn voor de kinderen. Prachtig om samen daar God eer te geven! We zijn met 

allerlei verschillende mensen bij elkaar: verschillend in thuissituatie, verschillend in leeftijd, verschillend in 

kerkelijke achtergrond, verschillend in hoe we op dit moment onze relatie met God ervaren en juist 

samen laten we iets zien van wie en hoe God is. Let maar eens op hoe de kinderen op het podium staan: 

heel vrij of heel bescheiden. Let maar eens op hoe de kinderen om je heen in de kerk zitten: heel rustig 

of heel beweeglijk. Let maar eens op hoe de ouders om je heen op hun kind reageren: heel serieus of vol 

humor. Let maar eens op hoe de leerkrachten rondlopen: zich vrij voelend in de grote groep of meer op 

hun gemak in een één op één gesprekje. En iedereen laat iets zien van de grote, creatieve, liefdevolle, 

genadige, geduldige, humoristische, barmhartige, zorgvuldige, doortastende, vriendelijke, goede Vader 

die we samen hebben. En hoe mooi is het, wat een prachtig cadeau is het dat we elkaar mogen 

ontmoeten en dat we samen mogen gaan zingen en genieten omdat we broertjes en zusjes/ broers en 

zussen zijn van elkaar doordat Hij ons met elkaar verbindt. 

 

Na deze viering is er nog één dag school en hebben de kinderen weer een poosje vakantie. Als team 

gaan we 3 en 4 juni ‘de hei op’ om ons samen te bezinnen op ons onderwijs. We hopen op fijne, 

inspirerende en motiverende dagen! 

 

Hek dicht op het Hoofdland: DANK! 

Heel fijn dat er zo goed gelet wordt op het dichtdoen van de hekken bij het Hoofdland. Veel dank 

daarvoor. Elke keer weer prettig om te merken dat, als ik even om het hoekje van de deur kijk of de 

hekken dicht zijn, dat vrijwel altijd het geval is! 

 

Vakantierooster volgend schooljaar 

In het vakantierooster van volgend schooljaar stond een kleine fout: ipv maandag 20 juli stond er 

woensdag 20 juli als start van de zomervakantie. Hieronder het schema nog een keer. 

• Herfstvakantie    maandag 21-10-2019 - vrijdag 25-10-2019 

• Kerstvakantie    maandag 23-12-2019 - vrijdag 3-1-2020 

• Voorjaarsvakantie   maandag 24-02-2020 - vrijdag 28-02-2020 
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• Goede vrijdag/Pasen   vrijdag 10-4-2020 - maandag 13-4-2020 

• Meivakantie    maandag 27-4-200 - vrijdag 08-05-2020 

• Hemelvaart    donderdag 21-5-2020 - vrijdag 22-5-2020 

• Pinkstervakantie   maandag 1-6-2020 - vrijdag 05-06-2020 

• Zomervakantie    maandag 20-07-2019 - vrijdag 30-08-2019 

 

Ik wens u alvast hele fijne en gezegende dagen met Hemelvaart en Pinksteren. 

Vriendelijke groet, Karin van Bruggen 

 

ALGEMEEN 

 

Kernwaarde: Verantwoordelijkheid 

Dit zijn de 3 waarden die de basis zijn van onze lessen over gedrag: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. 

 

Deze maand is de waarde verantwoordelijkheid aan de beurt. Groep E heeft dit groepswerk erbij 

gemaakt. We hebben gekozen voor het stukje uit de Bijbel waarin God aan Adam de opdracht geeft om 

elk dier een naam te geven. We hebben allemaal een dier gekleurd en we hebben de naam van het dier 

erbij geschreven zoals Adam die bedacht heeft. 

 

Paas-/Pinksterviering onderbouw 

Dinsdag a.s , 28 mei is dan eindelijk onze viering in de Maranathakerk. U bent van harte welkom met 2 

personen. Wilt u uw auto parkeren bij de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg? Tot dinsdag! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We zitten al stevig in het thema dierentuin. Elke morgen brengt nieuwe verrassingen in de vorm van 

kleine wilde dierenknuffels. We hebben al heel wat exemplaren een plaatsje kunnen geven in onze 

dieren, kom zelf maar eens kijken. Omdat sommige dieren wat meer bewegingsruimte nodig hebben 

is er ook een dependance gekomen in de bouwhoek. We hebben zelfs een struisvogel en een lama, 

heel origineel. De muren hangen ook al vol met dierentaferelen. En wat weten de kinderen er al veel 

van; en nieuwe feiten worden gretig verslonden. Het is een onderwerp wat eigenlijk alle kinderen 

interesseert. En geweldig dat er zoveel mooie boekjes over gemaakt zijn, met mooie, “persoonlijke” 

dierenverhalen om voor te lezen. 

Een verkeersavontuur was de les op het schoolplein, leuk om op terug te zien! En wellicht heeft het 

kinderen ook de ogen geopend voor bijvoorbeeld verkeersborden die je dagelijks kunt tegenkomen. 

We treffen de laatste voorbereidingen voor de Paas-/Pinksterviering van a.s. dinsdag. De liederen 

zitten er nu goed in, het is wel altijd afwachten of dat er ook uitkomt als ze eenmaal op het podium 

van de kerk staan! 

De Bijbelvertellingen gingen deze week over de profeet Elisa, die veel wonderen mocht doen als 

profeet van God. Volgende week gaan we over de hemelvaart van Jezus vertellen en de komst van de 

Heilige Geest met Pinksteren. 

Intussen is Krijn aan het acclimatiseren in onze groep en heeft ook Mees de Wit z’n eerste morgen bij 

ons er al opzitten. 
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Woensdag, 29 mei komt de andere groep 8 (dus niet die van de verkeersochtend) nog een keer een 

uurtje spelletjes in de klas met de kinderen doen. 

Ik wens u alvast een goede vakantieweek toe tussen hemelvaart en Pinksteren. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een gezellige dierenboel in de klas. Het ene na het andere dier meld zich aan om in onze dierentuin 

te komen wonen. Het wordt een drukte van belang. 

Na een apenhok, een vlindertuin en een plek voor de olifanten was het vandaag tijd voor een aquarium. 

We hebben visjes gevouwen, planten geknipt, zeesterren en orka's. En nog hebben we genoeg ideeen. 

Dozen hebben we inmiddels genoeg, bedankt voor het meenemen. 

We vertellen over de wonderen die Jezus deed. 

Komende week hebben we drie dagen les. Op woensdag komt groep 8 gezellig spelletjes met ons doen. 

Vorig jaar was dat erg leuk! 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Alweer bijna vakantie….de afgelopen weken zijn we bezig geweest met het maken van onze dierentuin. 

De vlindertuin, het aquarium, de pinguïns, apen, beren en andere dieren krijgen een plekje in onze 

dierentuin. We denken na over het eten wat we ze gaan geven. De dierentuin is soms open en soms 

dicht, maar we hebben speciale kaartjes voor ouders en kinderen, daar is goed over nagedacht. Een leuk 

thema, de beebot mat en het bijbehorende spel is ook heel erg leuk! We hebben de letter ie geleerd en 

komende week leren we letter aa….ieaa….gelijk een raadseltje, welk dier maakt dit geluid? Het zijn best 

moeilijke letters, de dubbelklanken of tweelingletters, maar vooral de oudere kinderen vinden het wel erg 

leuk. We zingen veel voor de komende viering, de kinderen doen enorm hun best en we kijken uit naar 

de viering om aan jullie te laten horen hoe mooi de liedjes zijn. En vooral ook hoe fijn het is om samen te 

zingen voor God. Na komende week is het alweer de junivakantie. Voor iedereen een fijne vakantie!  

Hartelijke groet van alle juffen 

 

Groep D 

Onze dierentuin wordt steeds groter. Wat fijn dat er zo veel (verschillende)knuffels meegenomen zijn. We 

werken en spelen over de dieren. We hebben slangen en schildpadden en vissen gemaakt. We hebben 

samen bedacht wat de verzorgers van de dieren doen:  eten en drinken geven, hokken verschonen, stro 

of hooi in de hokken leggen, de dieren schoonmaken, …. Het was erg leuk om naar de boerderij te gaan. 

Daar mochten we ook helpen verzorgen: hooi aan de koeien geven, de kalfjes een fles geven.  We 

mochten ook een rondje rijden op de wagen achter de tractor. En daarna lekker spelen in de hooiberg.  

Vorige week mochten we allemaal op de fiets naar school voor de verkeersles. We hebben van alles 

geleerd: stoppen voor een voetganger op het zebrapad, stoppen voor het stoplicht, de fiets over een 

obstakel tillen, hand uitsteken als je de bocht om wilt, stoppen voor de stopstreep. De kinderen van 

groep 8 hebben ons geholpen bij alles. Het ging fantastisch! Dank je wel groep 8 en juf Anita!  

We zijn ondertussen ook druk aan het oefenen voor de Pinksterviering a.s. dinsdag. En volgende week 

woensdag komen de kinderen van groep 8 en meester Gert met ons spelletjes in de klas doen.  

Hartelijke groeten van alle dierenverzorgers met hun juffen Annemieke en Grietje 

 

Groep E 

Wat een leuke morgen hadden we jeugdspeelpark! Fijn dat er genoeg ouders die konden rijden! We 

hebben veel dieren gezien en we hebben goed bekeken hoe alle hokken eruit zagen. In de klas hebben 

we verder gewerkt aan onze dierentuin. Inmiddels kunnen we er in gaan spelen. We oefenen 

ondertussen voor de viering op dinsdagavond! We hopen op een mooie viering waarbij we stilstaan bij 
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het lijden en sterven van Jezus, Zijn opstanding en Hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest! We 

hebben op dinsdag een workshop. En op woensdag komt groep 8 spelletjes doen. Op Klasbord zal ik de 

foto’s zetten. Geniet van de vakantie! En na de vakantie gaan we verder met de dierentuin.  

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week hebben we hoofdstuk 10 afgerond van lijn 3. Wat hebben de kinderen knap gelezen en wat 

gaan ze goed vooruit. We hebben een start gemaakt met hoofdstuk 11 en daar zullen we volgende week 

weer mee verder gaan. De kinderen hebben gelijk alweer een nieuwe letter geleerd (ook al kenden we de 

letter al wel een beetje) 'de c'. Deze letter mocht ook weer op ons klankbord hangen. We zijn ook bezig 

met het lezen op tempo en dit oefenen we door regelmatig even met de stopwatch erbij te lezen. Met 

rekenen zijn we bezig met het maken van de sprongetjes van 10 en 5 en ook oefenen we de getallen tot 

en met 100. Dit gaat al erg goed. Afgelopen week zijn we ook bezig geweest met het tellen van geld 

(biljetten, euromunten en centen). Erg leuk om te zien dat kinderen dit erg snel oppakken.  

Afgelopen donderdag zijn de mensen van Toppie Cultuur weer geweest en zijn de kinderen verder 

gegaan met hun vogel van foamklei. Wat zijn de resultaten mooi geworden. Kom ze gerust even 

bewonderen.  

Afgelopen donderdag heeft ook Elke afscheid genomen van ons. Ze vindt het erg leuk als jullie haar een 

kaartje zouden sturen. Het adres is bij mij te halen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

We maken samen met groep 3a een mooie dierentuin waar je straks echt in kunt rondlopen. Natuurlijk 

moet je dan wel eerst een toegangskaartje kopen. Bij de dieren komen bordjes met informatie over dat 

dier. Met 2 juffen van Toppie-cultuur maken we prachtige vogels. De kinderen hebben verteld wat ze 

graag willen leren bij het thema. Die vragen hebben we verzameld op de vragenmuur. Regelmatig 

bespreken we een vraag en zoeken we het antwoord op, bijvoorbeeld op de vraag: hoe kan een vogel 

vliegen? 

De gymles was donderdag buiten. Heerlijk hoor!  

Meester Ron is komende woensdag voor het laatst. Hij heeft onze leuke lessen gegeven, onder andere 

over de kameleon, de televisie, sommen als 4-14-24-34- ....  en sommen als 8+5.Eerst maak je dan het 

tiental vol ( 8 +2). Daarna doe je er nog 3 bij. (10+3=13) We zullen hem missen! 

Regelmatig krijgen we een les over mediawijsheid. Deze keer ging het over wat je voelt als je iets ziet op 

televisie of het internet. En over wat je moet doen als je iets ziet waar je je bang of verdrietig of boos bij 

voelt. Dan doen we een andere zender op, klikken we het plaatje of filmpje weg, gaan iets anders doen. 

Natuurlijk kun je het ook altijd even met je ouders of de leerkracht bespreken. Ook hebben we de 

verschillende kijkwijzer pictogrammen besproken. 

We maken ook redactiesommen. Dat zijn verhaaltjes waar een som in verstopt zit. Op de chroomebooks 

hebben we via de de site https://www.redactiesommen.nl/ dat soort sommen geoefend. Misschien ook 

leuk voor thuis? 

De bijbelverhalen gingen over de uittocht uit Egypte. Ook hebben we besproken hoe de tabernakel eruit 

ziet en er filmpjes van gezien. Verder ging het ook over wat er gebeurde toen God de 10 geboden gaf. 

Noah gaf daarna een spreekbeurt over de Sjofar.  

Groeten van meester Ron, juf Annemiek en de kriebelbeestjesklas 

 

Groep 4a 

In de groep zijn we druk bezig met het thema dieren. We hebben elke week een leestekst waarin een 

diergroep centraal staat. Zo hebben we het al over zoogdieren, reptielen en vissen gehad. 
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Ook maakten we prachtige vogels van foam-klei. Hiermee oefenden we weer nieuwe technieken die we 

nog niet kenden. Heel leuk om te doen! 

Verder werken we aan het in elkaar zetten van 3d-dieren met bouwplaten en gebruiken we sjablonen om 

dieren te tekenen. Al met al heel gevarieerd hoe we met het thema bezig zijn, en dan beginnen we nog 

maar net… 

Met taal zijn we bij het laatste onderdeel van dit jaar. We leerden over voorzetsels: “De vogel is . . . de 

kooi" . 

Voor rekenen staan nog steeds de tafels centraal. Het is erg belangrijk dat uw kind de keer-sommen vlot 

uit het hoofd kent (nu de eerste vijf tafels). 

Tot slot: de gymlessen buiten met meester Wouter, daar genieten we erg van! Heerlijk dat het nu zo 

mooi lente weer is! 

Groeten van groep 4a 

 

Groep 5a 

We hebben met elkaar een sneeuwballengevecht gehouden. Niet een echte maar een met papier. Op de 

blaadjes stond een woord die je op moest schrijven. Je had maar drie tellen om te kijken welk woord het 

was en dan moest je het woord opschrijven. Was je klaar dan maakte je weer een prop en op het teken 

van de juf mocht je hem in de klas gooien. Zo'n les willen we wel nog een keer!  

Deze week hebben we ook een dramales gehad. Dat was een verrassing voor ons. We waren bezig met 

de taalles toen de juf van drama binnenkwam. Het was een leuke les.  

De spreekbeurten zijn ook al een tijdje aan de gang. Deze week hebben we verschillende spreekbeurten 

gehad. Zo hadden we er twee die met water te maken. Lieke heeft ons veel verteld over 

wedstrijdzwemmen. Sommige kinderen wilden na deze spreekbeurt ook op wedstrijdzwemmen. Ralph 

heeft ons verteld hoe je iemand in het water kan redden. Als je geen reddingsvest hebt dan kan je ook je 

broeksriem gebruiken om iemand uit het water te redden! 

Het thema waar we nu over werken is het menselijk lichaam. We gaan ontdekken hoe ons lichaam in 

elkaar zit en waarom je bijvoorbeeld nieren hebt.  

Dat was weer het nieuws uit onze groep. Fijn weekend!  

Groetjes van groep 5a 

 

Groep 5b 

Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema. We werken over Gods schepping en wij werken dan 

over het menselijk lichaam. Na twee dagen zijn we er al achter dat God ons zo mooi heeft gemaakt. Er 

zitten zoveel mooie dingen in en aan ons lichaam met allerlei verschillende functies. Deze week hebben 

we het gehad over het skelet. Er zitten heel veel botjes in ons lichaam. Daarna hebben we ons lichaam 

omgetrokken op een groot vel behang. Elke keer als we weer over een bepaald onderdeel hebben 

geleerd in de klas gaan we dat onderdeel ook toevoegen aan ons lichaam op het vel papier. Deze week 

dus alle botjes, nou daar ben je wel even mee bezig.  

Met de Bijbelverhalen hebben we het gehad over het eerste wonder van Jezus op de bruiloft te Kana. 

Maria werd er toen weer aan herinnerd dat Jezus niet zo maar iemand was, maar de Redder van de 

wereld.  

Donderdag hebben we de verjaardag van juf Wendy gevierd. Wat een feest en wat hadden de kinderen 

hun best gedaan om allerlei leuke optredens te bedenken voor de juf. We hebben heerlijke 

pannenkoeken gegeten. Bedankt voor alle bakkers! Het smaakte erg goed! 

Vandaag waren de kinderen lekker vrij. Volgende week drie dagen naar school en dan alweer vrij. 

Daarom zal het huiswerk soms iets anders gaan. Zo hebben we deze week het spellingsblad wat normaal 

op vrijdag ingeleverd moet worden al gemaakt op school. Misschien heeft u het wel gehoord van uw 

kind. Verder hoeven de kinderen aanstaande woensdag maar 1 bladzijde van rekenen. Met Engels leren 

de kinderen de woordjes van het blad dat ze afgelopen tijd al hebben geleerd. Het leek eerst heel veel 
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zo'n hele kolom, maar toen we even met elkaar gingen oefenen bleek natuurlijk dat we bijna alle 

woordjes nog wisten.  

Op 12 juni is er sportdag, zie de mail hierover. Tot nu toe hebben we nog maar 1 aanmelding voor een 

begeleider van een groepje en 1 iemand die heen wil rijden. We hebben er nog een heel stuk meer 

nodig om er te komen en ook om de dag tot een succes te maken. Wilt u er nog even goed over 

nadenken of u ons wilt helpen? U maakt ons er erg blij mee!  U kunt zich aanmelden bij juf José via de 

mail. 

Dit was het weer voor nu! Een goed weekend gewenst. Groetjes uit groep 5b 

 

Groep 6b 

In groep 6B hebben we meteen na de meivakantie reuzenzonnebloemen gezaaid. Ze kunnen 2.50 meter 

hoog worden. Dat duurt nog een tijdje. Op dit moment meten we twee keer per week hoe hoog de 

plantjes nu zijn en houden de groei bij in een schema. Helaas hebben sommige plantjes het niet gehaald. 

Gelukkig staan in de tuin van juf Sari reserveplantjes te groeien voor kinderen die nu geen plantjes meer 

hebben. Komende dinsdag komen de plantjes mee naar huis en moeten ze in de tuin worden gezet en 

goed verzorgd worden. Water, zon, steun -aan een muur, schutting of stok- en liefde hebben ze nodig. 

En dan gaat het er natuurlijk om spannen. Wie heeft straks de grootste zonnebloem? Een foto van 

zonnebloem, kind en meetlat moet daarvoor het bewijs leveren. En juf Sari doet natuurlijk zelf ook mee! 

De komende weken staan bol van leuke activiteiten: de verjaardag van juf Sari (tegelijk met Bart), 

sportdag op dinsdag 11 juni, excursie naar Blijdorp op 25 juni, een les over bomen in het Noordpark en 

natuurlijk veel vrije dagen. 

Maar er wordt ook hard gewerkt en veel geleerd, daar kunt u van op aan! 

Groeten van de kinderen en juffen van 6B 

 

Groep 7a 

De derde week na de vakantie zit erop en nu hebben we alweer bijna vakantie. In de tussentijd hebben 

we echter niet stilgezeten. We hebben ontzettend veel geleerd. Na de vakantie hebben we een heel kort 

thema van twee weken gehad. Dit thema ging over kunst en we moesten zelf een kunst tekening 

ontwerpen. Inmiddels zijn we alweer begonnen aan een nieuw thema: Gods schepping.In dit thema 

zullen we aan de slag gaan over dieren in Gods prachtige schepping. Afgelopen week hebben we het 

gehad over eten en gegeten worden. In de week na de vakantie zal het praktische verkeersexamen plaats 

vinden (13 juni). Dit is best spannend, maar het gaat ons zeker lukken! We hebben nog twee weken de 

tijd om te oefenen. Een fijn weekend toegewenst! 

Juf Marlies en juf Esther 

 

Groep 7b 

We zitten midden in een drukke periode: 

Een aantal kids heeft meegedaan met de Verkerkloop, erg leuk! 

Het voetbaltoernooi is afgesloten met een fantastische finaleplaats voor onze jongens. Wat een kanjers! 

De beker schittert in onze klas, de eerdere prijzen die er staan, lijken er niets bij ;) 

Vervolgens waren daar de langverwachte uitslag van de kangoeroewedstrijd en de entreetoets. Wat 

spannend allemaal!  

Natuurlijk hebben we ook gewoon les gehad. Zo zijn de spellingdictees en taaltoets van thema 6 weer 

achter de rug. Direct na de meivakantie hebben we twee weken gewerkt aan de kunstweken. Iedereen 

heeft een kunstwerk gemaakt, geïnspireerd door Henri Matisse. Over enige tijd komen deze kunstwerken 

in ons digitale museum terecht, hier hoort u later nog meer over. 

Afgelopen maandag zijn we met een nieuw thema rondom Gods schepping gestart. We staan stil bij hoe 

bijzonder onze God alles heeft gemaakt! 
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Komende week hebben we een kort weekje school ivm Hemelvaart. Pas na het Pinksterweekend zien we 

de leerlingen weer terug op school.  

Dinsdag en woensdag zijn dan gewone schooldagen. 

Donderdag 13 juni is het praktisch verkeersexamen. Hebt u zich al opgegeven als hulpouder? 

Vrijdag 14 juni starten we met de cito eindtoets.   

Voor nu een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet Marleen en Hannah 
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