
Cursusjaar 2018-2019 

Jaargang 32  |  Nummer 22 

Week 27, 28  |  1 – 12 juli 2019 

’t Wegwijzertje 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@levwn.nl 1 

 

 

AGENDA 

 

Maandag 8 juli 

• Alle kinderen vrij ivm studiedag 

 

Vrijdag 19 juli  

• Laatste schooldag van dit schooljaar 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 12 juli 2019 

LIED 

 

Week 27 

Psalm 23 (groep 4-8) 

 

Week 28 

Ga met God en Hij zal met je zijn (groep 4-8) 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Laatste schooldag 19 juli 

De laatste weken voor de zomervakantie staan op allerlei manieren in het teken van afronden en afscheid 

nemen. Ondertussen gaat het leven in de school gewoon door. Deze week hadden we een bijzondere 

start van de week vanwege het tropenrooster. Hoe dat is verlopen gaan we nog evalueren. We zijn blij 

dat het de laatste helft van de week weer goed te doen was in de lokalen!  

Wat we u graag vast willen vertellen is hoe de afronding van het schooljaar gaat op de allerlaatste 

schooldag, 19 juli. We verwachten alle kinderen op school, ook de kinderen van groep A tot en met E, die 

daarom donderdag 18 juli een vrije dag hebben. 

Op beide locaties gaan we met z’n allen, en met alle ouders die dat willen, het schooljaar afsluiten. 

  

Hoofdland 

Op het Hoofdland is om 8.30 uur de gezamenlijke afsluiting. Alle kinderen komen dan met hun groep 

en leerkracht naar buiten en gaan rond de hoofdingang staan. Alle ouders zijn van harte welkom! De 

afsluiting duurt een kwartiertje. We zingen en bidden samen en nemen afscheid van vertrekkende 

leerlingen. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun klas. Zij zijn om 11.30 vrij. 

 

Van Karnebeekpad 

Op het Pad starten de groepen gewoon om 8.35. Zij hebben om 11.45 uur de sluiting van het schooljaar. 

Deze vindt ook op het plein plaats en ook hier zijn alle ouders van harte welkom. Deze sluiting is om 

12.00 uur afgelopen. En dan is het vakantie! 

We nodigen u graag uit om bij deze afsluiting(en) aanwezig te zijn. 

 

Studiedag maandag 8 juli 

Ook goed om hier te melden is dat de kinderen allemaal vrij zijn op maandag 8 juli. Als team gaan we 

dan samen kijken naar de resultaten van ons onderwijs van het afgelopen half jaar, waarin de uitslagen 

van de afgenomen CITO’s een rol spelen. Daarnaast gaan we ook met elkaar in gesprek over hoe we 

verder gaan met de onderwijstransitie die we in willen gaan zetten en waar u in een vorig Wegwijzertje 

meer over hebt kunnen lezen. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Laat u maar horen! 

Zijn er punten, onderwerpen van zorg, of dingen waar u juist heel blij mee bent, laat u maar horen! Wij 

vinden het belangrijk om te weten waar u mee rond loopt als het de school betreft en gaan graag met u 

in gesprek. Schroom niet om iemand van het management te mailen met vragen of opmerkingen of 

spreek ons aan in de gang. 

Namens het management, Karin van Bruggen 

 

ALGEMEEN 

 

Kernwaarde vertrouwen 

Als groep B waren we aan deze week aan het werk over Vertrouwen. We hebben een groepswerk 

gemaakt over de herder. De schapen vertrouwen op hun herder. Hij leidt ze naar gras en water. Hij 

beschermt ze. Zo mogen wij vertrouwen op onze Heer. Hij zorgt voor ons, hij beschermt ons en helpt 

ons. 

Met hartelijke groet, Yvonne Stegeman 

 

Schoonmaakavond voor groepen ABCDE én de groepen 3 en 4 

Dinsdag 9 juli 2019 19.00 u - 20.30 u 

Ook dit jaar willen we weer een schoonmaak houden. Het hele jaar is er intensief gespeeld met het 

spelmateriaal en met alle voorwerpen in het lokaal. We willen vragen of iedereen een bijdrage wil 

leveren. Als we het samen doen komt het niet op een paar schouders neer. Graag zelf even een emmer 

en handige doekjes meenemen! Er zijn verschillende momenten en manieren om mee te helpen: 

• Dinsdag 9 juli kleuterspelmateriaal/kasten onder schooltijd (in het speellokaal) 

• Woensdag 10 juli kleuterspelmateriaal/kasten onder schooltijd ( in het speellokaal) 

• Dinsdagavond 9 juli van 19.00-20.30 u kleuterlokalen én de lokalen van de groepen 3 en 4. 

• Donderdag 4 juli kleuterspelmateriaal meenemen naar huis en daar schoonmaken/wassen 

• Leerkrachten van de groepen 3 en 4 geven het spelmateriaal mee naar huis. 

Bij de lokaaldeur hangt een intekenlijst!  

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!! Leerkrachten Hoofdland 

 

Groep 9 

Een keer in de 2 weken zijn er op woensdagochtend een paar moeders aanwezig  op het Hoofdland, die 

helpen bij allerhande klusjes. Je kunt hierbij denken aan kopieer werk, boeken kaften, plakboeken 

bijwerken. Voor deze gezellige ochtenden zijn wij op zoek naar een paar handige handen.  

Er zijn 2 groepjes. Je bent dan 1x per 4 weken aan de beurt. Dit gebeurt in de personeelskamer dus een 

kind meenemen is geen probleem. Koffie en thee is natuurlijk aanwezig.  

Lijkt het je wat en heb je wat tijd over, dan horen we dat graag. Stuur een mailtje naar 

administratiedewegwijzer@levwn.nl.  

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Pffff… voor het eerst in m’n loopbaan met een tropenrooster gewerkt. Wel fijn om dan op tijd te 

beginnen en ook op tijd af te ronden. Gelukkig bleef het bij 2 dagen. We hebben wat kleine berichten : 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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• Hester Brik loopt nu bij ons een “snuffelstage” voor 3 weken. Dat betekent voor haar een blik in de 

dagelijkse praktijk van een kleuterklas met al z’n ups en downs. En voor mij extra handen in de klas, 

voor de kinderen een lieve, jonge juf als gezelschap ( en ze kan heel goed troosten als je pijn hebt 

of verdrietig bent!). 

• We hoorden deze week bij de Bijbelvertellingen het verhaal van Jona; wat kon die man boos en 

dwars zijn en dan met zo’n liefdevol, vergevende God als Werkgever. Volgende week gaan we 

verder over de tijd van de apostelen, na Pinksteren. 

• Esmee van Stenis is een morgen bij ons in de klas geweest om alvast een keer te wennen op 

school. 

• Elke dag is het nog druk in de dierentuin : de kassa is erg geliefd, maar ook dierenverzorgers zijn 

altijd wel bezig, deze week moest er veel water ververst worden! 

• We zagen ook prachtige filmpjes over dierentuinen in ons land en hoe de dierenverzorgers daar 

echt bezig zijn om bijv. zeekoeien te voeren, aardvarkens, giraffes en zebra’s, noem maar op. Er 

worden heerlijke gezonde smurries gemaakt en met sma(a)k opgeslurpt. 

• We hebben juf Marian gemist deze week vanwege een dubbele oogoperatie. Maar gelukkig was 

daar juf Toos en natuurlijk juf Christine, dus niks te klagen. Beterschap, juf Marian, we hopen u 

gauw weer te zien en u ons ook, met twee nieuwe lenzen! 

• Volgende week woensdag, 3 juli, hopen we dan toch echt naar het Jeugdspeelpark te gaan. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat was het warm de eerste dagen van deze week. De kinderen hebben het heel goed gedaan! We 

hebben het wat rustiger aan gedaan en heerlijk dat maandag en dinsdag de kinderen wat meer rust 

hadden. 

Wat wordt er met veel plezier gespeeld in de dierentuinhoek. 

Er worden kaartjes ver/gekocht, eens goed bekeken hoeveel geld je nu toch moet vragen als er twee 

kinderen komen. DE kassa mevrouw verzet steeds de klok een uur. Dan moet je zoeken welk dier aan 

beurt is om gevoerd te worden. 

Laatst hebben we van klei poep gemaakt. Tja, die dieren van ons, die kunnen er wat van! Dus ook poep 

ruimen hoort nu bij de taken. Eigenlijk hebben we tijd te kort om te spelen in de hoek! 

Verder doen de juffen allemaal werkjes en spelletjes om te kijken hoe ver ze nu zijn. Die gegevens 

gebruiken we dan om te kijken hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben. 

We blijven oefenen met de cijfers en als nieuwe letter hebben we de l. Daar hebben we al veel woorden 

van opgeschreven. 

Met hartelijke groet, Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Drink eerst maar een bekertje water…..een veelgehoorde zin afgelopen week in de groep. Wel heel 

grappig, want de kinderen adviseren het elkaar nu ook. Ben je boos of smelt je..….drink eerst een beker 

water. Maar we hebben meer gedaan dan water drinken… :) We hebben de letter l geleerd van leeuw, 

Livia, Lorena. Maar ook van Fleur en Abel.. We hebben de verjaardag van Joas gevierd, van harte 

gefeliciteerd, Joas! Alweer 5 jaar! Verder hebben we veel gezongen, zo hebben we een liedje geleerd van 

een vlinder. En de Engelse versie van, schaapje, schaapje heb je witte wol. Dieren tellen doen we ook 

bijna elke dag, en dan doen we dat op een iets andere manier. We zijn namelijk bezig geweest met 

buurgetallen. Dus wat komt er voor een cijfer en wat komt erna. Bv bij 1 dier leggen we een 5, welk cijfer 

komt er voor de 5 en welke erna en dan kunnen we de cijfers bij de dieren leggen. Dit spel kan ook op 

het digibord. De opbouw van de dierentuin is een beetje in de knel gekomen. We hebben wel nieuwe 

toegangskaartjes voor de dierentuin. Maar het inoefenen van de rollen, verkoper, verzorger en bezoeker, 

gids komen door andere activiteiten, die tussendoor komen, iets minder aan bod dan we van plan waren. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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De komende weken komt het opruimen en schoonmaken van de groep eraan. Op het raam naast de 

deur hangt een briefje waarop u kunt intekenen welke van de vier mogelijkheden het beste uitkomt. En 

zo gaan we laatste weken in, vaak iets anders dan gewoon doordat het speelgoed weg is, maar meestal 

heel gezellig.  

Hartelijke groet, juf Tjitske en Barbara 

 

Groep D 

Het is nu echt zomer! Warm weer, geen jassen, veel zon, lang licht, ….allemaal dingen die we hebben 

bedacht bij de zomer. We kunnen er gelukkig lekker van genieten. Wilt u thuis zo nodig uw kind met 

zonnebrand insmeren? We spelen nog wel in de dierentuin en zorgen ervoor dat de dieren genoeg eten 

hebben. Ook hebben we allemaal een dier geknipt en opgeplakt of een dier getekend. Volgende week is 

de dierentuin voor het laatst open. Daarna gaan we alles opruimen en wordt ons lokaal lekker 

schoongemaakt door onze papa’s en mama’s. Ook het speelgoed krijgt dan een grote schoonmaakbeurt. 

U kunt zich hiervoor opgeven op de lijst die bij ons op de deur hangt. We willen graag dat iedereen 

meehelpt zodat het snel klaar is. 

Giuseppe was deze week jarig en is 6 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd hoor!  Vanaf deze week komt 

Mees ook elke dag bij ons op school. Hij is dinsdag 4 jaar geworden. Gefeliciteerd! Nu zitten er 25 

kinderen bij ons in de groep. We tellen vaak hoeveel kinderen 6 jaar zijn, hoeveel 5 en hoeveel 4.  

De Bijbelverhalen gaan over de Here Jezus toen Hij nog op aarde was met Zijn vrienden (discipelen, 

Lazarus, Maria en Martha). 

Hartelijke groeten van 25 oppassers en verzorgers uit groep D met juf Annemieke en juf Grietje  

 

Groep E 

De afgelopen week gingen de verhalen uit de Bijbel over afgesproken. We hebben twee verhalen 

gehoord; over Mozes en de regels die hij kreeg van God en een verhaal over Kain en Abel. We hebben 

een leuke rap  geluisterd (https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc). Ook hebben we met elkaar 

en gesprek gehad over regels en waarom die er zijn. De les van wonderlijk gemaakt over samen spelen 

hebben we gedaan. Ook daar ging het over regels en het stop zeggen als je iets niet leuk vindt. Het is 

nog best lastig. De meeste kinderen weten heel goed wat wel en niet mag en vergeten het zodra ze in 

hun spel zitten. We bespreken het regelmatig. In de dierentuin hebben we inmiddels een speurtocht 

gecombineerd met klokkijken. Er wordt nog steeds gewerkt aan de dierentuin en zo komen er ook nog 

dieren bij. We hebben een filmpje gekeken over de poep van dieren. En toen kwam het idee om daar een 

museum van te maken. Er worden naambordje bijgemaakt en je mag komen kijken! De letter n hebben 

we geleerd. Ook hebben we allerlei bewegingen geleerd van dieren; zwemmen, duiken, fladderen, 

scharrelen, pikken etc. We hebben gekeken welke dieren je erbij kunt leggen. We zingen met elkaar over 

de dierentuin. De logeerkoffer van Guusje is terug in de klas en Guusje is bij alle kinderen een weekje 

geweest. De kinderen hebben er van genoten en het dagboekje wordt nu gelezen tijdens de pauzes.  Alle 

kinderen hebben een uitnodiging gekregen voor het feest op 16 juli. In de klas hebben we een kalender 

gemaakt zodat we een beetje overzicht houden. De schoonmaak zit er ook weer aan te komen. Op de 

deur van de klas hangt een lijst. Wilt u daar uw naam opzetten en dan kunnen we de taken een beetje 

verdelen. 

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Wat een prachtige dierentuin ontstaat er in de hal. De kinderen hebben zelf bedacht om een dier te 

maken van papier maché. De juf heeft de vorm gemaakt en de kinderen zijn hard aan het kliederen 

gegaan om alle kranten met behanglijm op de olifant te krijgen. En zo ontstond er een echte olifant. 

Komende week zullen we hem gaan verven.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@levwn.nl
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Met taal/lezen hebben we een start gemaakt met thema 12 (het laatste thema). We hebben de letter X 

geleerd en verder zijn we vooral bezig geweest met woorden die uit 2 klankgroepen bestaan. Daarbij 

gebruiken we ook de spellingregels die bij deze woorden passen. Soms is dit nog best een beetje lastig, 

want sommige letters klinken hetzelfde (g en ch). Hier zijn we hard mee aan het oefenen. 

Met rekenen zijn we bezig met tellen en de getallen tot en met 100. Ook oefenen we met de sommetjes 

tot en met 20.  

Komende week zal ik op donderdag weer voor groep 6 staan. Juf Diana zal weer voor de groep staan. De 

10 minutengesprekken zijn nu op aanvraag. Inmiddels heb ik een aantal gesprekken ingepland. Mocht u 

mij nog willen spreken, dan kunnen we een afspraak inplannen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Deze week hebben we waterdiertjes gezocht in slootwater. Op een zoekkaart konden we opzoeken wat 

voor diertje het was. 

Komende vrijdag geef ik de laatste les van wonderlijk gemaakt. het zou fijn zijn als u het onderwerp met 

uw kind voor bespreekt. 

We hebben deze week een paar keer de muziekinstrumenten gebruikt. . Bij de muziekles moesten de 

kinderen op het juiste moment de instrumenten gebruiken.Dat klonk heel leuk! 

We kennen de dagen van de week al heel goed en oefenen nu met de maanden van het jaar. We kunnen 

op een kalender aflezen op welke datum de woensdag valt of andersom; op welke dag valt 25 juni? De 

kids hebben weer het wachtwoord van gynzykids meegekregen op een strookje papier. In de klas 

hebben we op de chromebooks gerekend via gynzykids. Er staan superveel goede en leuke oefeningen 

op. Ook een leuk idee voor thuis? 

Bij het werken in ons leesschrift mochten we zelf de afloop van een verhaal verzinnen. wat een 

verschillende ideeën hebben de kids! Soms liep het verhaal heel goed af, en soms super verdrietig. 

Groeten van de kriebelbeestjesklas en juf Annemiek 

 

Groep 4a 

De afgelopen dagen waren erg warm . . . We hebben daarmee geoefend om zelf rustig en kalm te 

blijven. In de klas blijft het gelukkig wat koeler door de airco! 

We hebben tiidens de bijbellessen de verhalen rond de ballingschap. Deze week over (Jona en) Ezra. Dit 

zijn veelal onbekende verhalen merk ik. Mooi om dan te merken dat kinderen ook met deze verhalen 

mogen leren dat God altijd dichtbij is. Hier zongen we ook van: "Heer, U bent altijd bij mij". 

Met rekenen maken we zowel herhalingssommen als het afmaken van taken. In het werkpakket op 

Snappet kunnen de kinderen een poos goed aan de slag om sommen op eigen niveau goed te oefenen. 

Hier zie je dan ook goede vooruitgang als er goed door gewerkt wordt. 

Ook bij spelling zijn we op deze manier nu bezig. Enkele kinderen hebben alle Snappet-taken van groep 

4 zelfs af. Zij werken aan "Plus Spelling".  

Verder blijven we aandacht geven aan de Kanjertraining: "de witte pet op" = laat zien wat iedereen fijn 

vindt. Als een ander niet fijn doet, ga daar dan bij weg. Hierdoor kiest het kind het goede en keert het 

zich af van negatieve dingen.  

Zo geven we deze werkweken tot slot veel aandacht aan het positieve gedrag, om op een fijne manier 

het schooljaar af te sluiten.  

Met hartelijke groet, meester Hendrik 

 

Groep 4b 

Deze week hebben wij een tekst over spinnen gehad. En ons thema is over dieren dus hebben wij een 

giraffe gemaakt van papier maché en misschien weten jullie wel dat wij een tropenrooster hebben gehad. 

En bijna iedereen heeft alle tafeldiploma’s gehaald.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Wij hebben ook deze week met spelling geleerd, dat als je een korte klank hoort, bijvoorbeeld bij 

vlaggen en je verdeelt het in twee klankstukken: dan hoor je vla ggen; een korte klank, daarom schrijf je 

twee medeklinkers! We hebben iets moois gemaakt voor Joëlle Lievers, want zij lag in het ziekenhuis. 

Hopelijk komt ze maandag weer op school. 

Groetjes van Thijs K, Thomas-Olivier, alle andere kinderen en de juffen. 

 

Groep 5a 

Nog drie weken en dan is het vakantie! De tijd gaat ontzettend snel als je het naar je zin hebt. De 

afgelopen weken hebben we heel hard gewerkt voor de cito’s maar die zijn nu voorbij. 

Gelukkig is er ook tijd voor feest. Afgelopen woensdag hebben we de verjaardag van de juf gevierd. ‘s 

Ochtends zijn we begonnen met cadeautjes verstoppen die de juf moest vinden. Dat was makkelijker 

gezegd dan gedaan. Zeker als de juf af en toe gefopt wordt door de klas. Na de cadeautjes hebben we 

een aantal spelletjes gedaan. Eerst het spel van ei tot koning. Daarna hebben we nog een knipoog spel 

gedaan. Als je werd geknipoogd dan moest je op de grond gaan slapen. Een iemand kreeg de taak om 

op zoek te gaan naar degenen die de knipogen uitdeelde. Na de pauze zijn we naar buiten gegaan om 

waterspelletjes met elkaar te spelen. Wat een plezier hebben we met elkaar gehad en wat waren 

sommige nat! Na de spelletjes hebben we genoten van een paar zonnestralen en een lekker ijsje.   

Met elkaar hebben we nagedacht wie we willen zijn als klas. Daar kwam het volgende uit: een topklas is 

en heeft respect! Hier gaan we met elkaar de komende weken nog aan werken.  

Nog een paar weken knallen en genieten met elkaar tot de zomervakantie!  

Groeten, Groep 5a 

 

Groep 7a 

Wat zijn de afgelopen weken weer voorbij gevlogen. De CITO's zijn achter de rug en wat hebben we 

enorm hard ons best gedaan. Tussendoor mochten we ook nog genieten van een heerlijke dag in de 

Efteling. Wat was het lekker weer. In de Efteling waren we verdeeld in groepjes, maar het was erg leuk 

om elkaar tegen te komen en zo steeds met een ander groepje in een attractie te kunnen. De dag is te 

snel voorbij gegaan, want om 16.00 uur moesten we alweer verzamelen om terug te gaan naar school. 

Ook hebben we deze week mogen genieten van het tropenrooster. Daardoor waren we twee dagen 

achter elkaar vroeg uit en konden we genieten van het warme weer. Op woensdag hebben we de 

verjaardagen van de juffen gevierd. We begonnen met een korte modeshow, vervolgens zijn er mooie en 

leuke acts opgevoerd. Zo hadden Merel, Katie en Roos een prachtige dans voorbereid en speelden Daan 

en Jasper op de gitaar, waarbij Thijs een lied over de juffen zong. Na de acts hebben we een stukje film 

gekeken en daarna zijn we naar buiten gegaan. Op een voetbalveldje hebben we gepicknickt met elkaar. 

Iedereen had wat lekkers mee om uit te delen. Vervolgens hebben we genoten van een fanatiek potje 

flessenvoetbal. Eenmaal terug op school hebben we nog een kort spelletje gedaan en toen was de 

ochtend alweer voorbij. En nu hebben we nog maar drie weken in het verschiet. We gaan hier nog enorm 

van genieten en ook de laatste weken doen we nog ons best. 

Een fijn en zonnig weekend toegewenst. Juf Marlies en juf Esther 

 

Groep 8a 

Wat is dit genieten zeg; die laatste weken in groep 8. Het is zo gezellig in de groep. We doen bijna alleen 

maar leuke dingen en ja we werken af en toe ook nog wel eens wat. We ontdekken zelfs nog wel eens 

iets wat niet wisten, maar het is vooral herhalen.  

Onze bedrijfjes beginnen nu echt vorm te krijgen. Namen zijn bedacht, slogans verzonnen, er wordt 

reclame gemaakt en social media wordt ingezet om mensen te bereiken. Overigens is dit laatste wel wat 

lastig, omdat de meeste kinderen geen eigen account hebben. Het zou tof zijn als u thuis met uw kind 

eens in kan loggen op uw Twitter-, Linkeldinn- of facebookaccount om ze daar wegwijs in te maken. Het 

zou helemaal tof zijn om een bericht te mogen delen waarin reclame gemaakt wordt voor hun product. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Morgen filmen alle bedrijven hun eigen reclame boodschap. Die zullen we met u delen.  

Vrijdag 5 juli van 11-12 uur vindt er een markt plaats in de aula van de school. De verschillende bedrijven 

presenteren zich daar en verkopen hun producten. Vergeet dus niet cash geld mee te nemen. 

Veel kaarten zijn al gereserveerd voor de musical op donderdagavond 11 juli. De zaal gaat om 19:00 uur 

en begint om 19:30 uur. De kinderen hoeven niet eerder te komen en kunnen met u mee komen naar 

Cascade. 

We hopen dat u zo weer een beetje op de hoogte bent van het reilen en zeilen in groep 8a.  

Hartelijke groet, juf Anita en en juf Christi 

 

Groep 8b 

Het is nu echt nog maar even en dan zwaaien we af. Dag basisschool, dag meester, dag klas! Maar deze 

3 weken gaan we nog flink genieten van de dingen die staan te gebeuren. Eerst hebben we onze 

bedrijven Markt volgende week vrijdag. Het is van 13.00 uur tot 13.45 uur. Het goede doel is de 

Voedselbank in Zwijndrecht. Die maandag daarop hebben we een vrije dag i.v.m. de studiedag van de 

leerkrachten. En dan is het die vrijdag zover; onze Musical!!! We zijn heel hard aan het oefenen en 

regelen. Vandaag hebben we allemaal onze kleding meegenomen naar school. We gaan er vanaf 

volgende week mee optreden. Het oefent heel fijn als iedereen er ook uitziet als zijn personage. Ook alle 

attributen hebben we bijna compleet. De liedjes en de dansjes zitten er bijna allemaal goed in. In deze 

weken hebben we ook iedere dag 2 spreekbeurten. Heel leuk om over allerlei verschillende onderwerpen 

te horen. 
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