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LIED 

Week 29 

 

 “Ik zegen jou in Jezus naam” (groep 1 - 5) 

 

 Sela zegenlied (groep 6 – 8) 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 19 juli 

AGENDA 

Woensdag 17 juli 

 Wenochtend nieuwe groep, groep 8 is vrij 

 

Donderdag 18 juli 

 Groep 1 en 2 zijn vrij ivm de jaarsluiting 

 

Vrijdag 19 juli 

 Jaarsluiting; groepen Hoofdland vrij om 11:30, 

 Het Pad vrij om 12:00; 

 Extra schooldag Groep 1 en 2  

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 
Dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de kinderen van uw slavin 

en vreemdelingen op adem komen 

Exodus 23:12 

 

Op adem komen 

Ik begin dit laatste Wegwijzertje van dit schooljaar met een klein stukje uit Exodus. We hebben een God 

die het beste met ons voor heeft en altijd al heeft gehad. Vanuit die zorg heeft Hij aan zijn volk de 

opdracht gegeven om na tijden van hard werken rust te nemen. Op adem te komen. Na een druk en 

intensief schooljaar is het goed om 6 weken te stoppen met werken en op adem te komen.  

Nog 1 week en dan is het echt zover. We sluiten dit schooljaar af en gaan uitrusten. Dankbaar kijk ik 

terug op het afgelopen jaar. In deze weken kijken we met elkaar terug op het afgelopen jaar. Denken we 

na over wat er allemaal goed ging en wat er beter had gekund. Bovenal ben ik dankbaar dat we met 

elkaar de gelegenheid hadden om iedere dag kinderen in rust en veiligheid te ontvangen in een school 

waar de dag wordt begonnen met een open bijbel. Niet voor niets staat bij de naam van onze school 

“Onderwijs met de bijbel als basis”. Die basis is er het hele schooljaar geweest. In de mooie momenten, 

maar ook in de verdrietige momenten.  

Deze week nemen we afscheid van twee groepen 8. Bijna 60 kinderen die na 8 jaar basisschool een 

nieuwe stap gaan maken. Naar een nieuwe school. Naar een school die bij hun past. Als ik die kinderen 

op een afscheidsavond zie staan ben ik dankbaar dat er weer een groep 8 door mag stromen. Dankbaar 

voor alles wat wij samen met u als ouder voor deze kinderen mochten betekenen. En ook juist dan is die 

basis zo belangrijk. De bijbel meenemen bij de volgende stap in je leven. Ik hoop en bid dat onze 

jongens en meisjes vooral dat meenemen in het vervolg van hun leven. Maar besef ook dat wij alleen 

kunnen zaaien en dat we ze dan mogen loslaten om zelf vrucht te gaan dragen.  

 

Ik wil u als ouders heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen schooljaar. Voor de 

samenwerking die we met u mochten hebben om uw kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.  
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Ik wil u bedanken voor uw dagelijkse gebed voor onze school. Voor onze leerkrachten en kinderen.  

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw hulp en ondersteuning bij zoveel activiteiten. 

Ik wens u allemaal een hele fijne vakantie. Maandag 2 september pakken we de draad weer op.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

 

Laatste schooldag 19 juli 2019 

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. 
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ALGEMEEN 

 

Feestje op Hoofdland, groep 1 – 4, 16 juli 2019 

 

  
 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We stevenen samen af op de vakantie: afronding van het laatste thema, opruimen van de dierentuin en 

Grote Schoonmaak (bedankt allemaal, poetsers! Ik moet er niet aan denken dat ik dit allemaal alleen zou 

moeten doen zoals op sommige scholen gebeurt………….!).     

Verder natuurlijk de dag van de Groene Tasjes, dat betekent rapport en plakboek mee. In zo’n tasje zitten 

ook veel werkuren gestopt van observeren, registreren, foto’s maken, uitprinten en inplakken en noem 

maar op. Gelukkig hebben we daar ook assistentie bij van de onderwijsassistenten, schoonmaakjuf Ada 

en de laatste weken ook van Hester, onze stagiaire. Bedankt, Hester, we hadden een gezellige tijd met je 

deze weken dat je in onze groep stage liep. Ik hoop dat de inhoud van het rapport herkenbaar is voor u 

als ouders.                                                                                                                

Er gaat na de vakantie van alles gebeuren met de samenstelling van onze groep. 10 kinderen gaan naar 

“de overkant”, naar juf Annemiek van groep 3. Dat is een spannend gegeven, daarom mogen ze 

woensdag a.s. al een uur bij juf Annemiek in hun nieuwe groep gaan wennen. Over wie gaat het dan? 

Over Emily, Lotte, Xavi, Marijn, Hugo, Julia, Floris, David-Jan, Isabel en Eva. Een aantal kinderen gaat naar 

een andere kleutergroep. Joël en Krijn gaan naar groep C, Evi gaar naar groep D en Jasmijn naar onze 

buurvrouw in groep E. We krijgen ook 2 leerlingen uit andere groepen erbij: Marten komt uit groep B en 

Haley uit groep C. Als nieuwkomer meteen na de vakantie komt Mikai Kooistra. Deze samenstelling gaan 

we alvast zien op dezelfde tijd als groep 2 a.s. woensdag tussen 9 en 10 uur.   

Maar eerst hebben we dinsdag het Grote Jubileumfeest! Er staan alleen maar leuke (en lekkere!) dingen 

op het programma, we houden het nog een beetje geheim.   

Groet van Ada de Wolf     
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Groep B 

Wat rook het weer heerlijk in de klas toen we van de week binnenkwamen. Fijn dat er zo veel is 

schoongemaakt. Er werden emmers grijs water weggegooid hoorden we al. Vandaag zijn de laatste 

tassen meegegaan en dan is alles weer schoon. 

Vandaag zijn de rapporten meegegaan. Deze hoeven pas na de zomervakantie weer ingeleverd te 

worden bij de eigen juf(fen). 

De kinderen die naar groep 3 gaan mogen hun plakboek houden. De kinderen die we terugzien in groep 

B mogen het plakboek houden als het VOL is, anders graag terug naar school want we gaan er nog veel 

meer werkjes in plakken.  

Als het kind al een mapje heeft voor de werkjes dan mag die weer mee terug naar school. 

Ook de gymschoenen zijn mee naar huis. 

Past u ze even in de vakantie of het nog  de goede maat is? 

Vandaag kwam juf Annemiek even de klas kennis maken. Later zijn we veen in haar klas wezen kijken en 

zijn we gaan passen op welke stoel we het beste passen. Woensdag gaan we dan een uurtje wennen bij 

haar in de klas(de kinderen die naar groep 3 gaan). 

Afscheid nemen we volgende week ook van Sarah. In de vakantie gaat zij verhuizen en start na de 

zomervakantie daar op school. 

Dinsdag wordt een echte feestdag! Juf Yvonne werkt dan (ik heb gehoord dat juf Rianne het ook niet wil 

missen). Donderdag lekker een vrije dag en dan vrijdag nog een ochtendje tot 11.30. 

In de klas herhalen we de letters en cijfers, doen we spelletjes en proberen we ons een beetje aan te 

passen aan wat de kinderen nog lukt. Soms merk je dat ze wat vermoeider zijn. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

 

Groep D 

Nog één week en dan krijgen we vakantie! Dat is goed te zien in onze lokaal. Het spelmateriaal is 

meegegeven naar huis en komt lekker schoon weer terug. Dinsdagavond is ons lokaal gesopt en 

geboend. Ook dit is weer lekker fris. Hartelijk bedankt vaders en moeder voor jullie hulp! Het was fijn én 

gezellig om het zo samen te doen!  En dan bijna vakantie. Nu het dichterbij komt beginnen we er ook al 

zin in te krijgen. Maar eerst hebben we nog een hele leuke week met allerlei verschillende activiteiten. 

Dinsdag hebben we feest met het hele Hoofdland! Het wordt vast een hele leuke en gezellige dag! 

Woensdagmorgen mogen we een uurtje gaan kijken in onze nieuwe groep van volgend jaar. Ook daar 

hebben we veel zin in. De afgelopen week hebben we al even in het lokaal van groep 3a gekeken. 

(Groepen 3 en 4 waren op excursie). En hebben we geprobeerd of we daar al goed passen op de stoeltjes 

en bij de tafeltjes van groep 3. En dat ging eigenlijk prima!  

Volgend jaar krijgen we een tafeltje met twee eigen laadjes ! En een echt etui met allerlei spulletjes! De 

kleuters die volgend jaar in groep D zitten kunnen op hun “wenuur” alvast kennis maken met kinderen 

die na de vakantie bij ons in de groep D komen. Dat zijn een paar kinderen uit andere groepen en een 

paar kleuters die deze maanden 4 jaar hopen te worden. Komende donderdag zijn alle kleuters vrij. Zij 

mogen vrijdagmorgen naar school komen. Dan hebben we nog een fijne morgen waarin we het jaar 

gaan afsluiten, afscheid nemen en nog even genieten van elkaar. De rapporten zijn allemaal meegegeven 

evenals de plakboeken/snelhechters.  

En als jullie de rapporten bekijken zien jullie hoe goed we ons best hebben gedaan en hoe hard we 

hebben gewerkt! Na de vakantie willen we de rapporten, plakboeken én groene tasjes graag weer terug 

hebben. De kinderen die naar groep 3 gaan mogen hun groene tasje inleveren bij groep D ! (dan zien we 

jullie nog eventjes !).  

Groetjes van juf Grietje en juf Annemieke en de 25 kleuters 
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Groep E 

Wat ruikt het heerlijk schoon in de klas. Alle ouders weer hartelijk bedankt voor al het soppen! Graag al 

het speelgoed voor de zomervakantie graag weer mee naar school geven! Wilt u ook het schoolshirt 

gewassen weer meegeven. De rapporten en het plakboek zijn mee naar huis! Mooi om de groei bij elk 

kind te zien. Graag na de zomervakantie de rapporten, plakboeken en het groene tasje weer mee naar 

school. De kinderen die naar groep 3 gaan mogen het plakboek thuis houden. Wilt u wel het groene 

tasje nog bij mij weer inleveren. Maandag geef ik de gymschoenen mee. We hebben de verjaardag van 

Elke gevierd want zij is 6 geworden, gefeliciteerd! We hebben nog een hele week met elkaar. Maandag 

zal een gewone dag zijn. Dinsdag gaan we feest vieren. De kinderen moeten gewoon 2x drinken 

meenemen en fruit. Voor het middageten wordt gezorgd! iedereen mag verkleed komen maar dat hoeft 

niet. Op woensdag gaan de kinderen van 9:00-10:00 wennen in groep 3. Aron en Sam komen die morgen 

wennen bij ons, want zij worden 4 in de zomervakantie. Donderdag zijn de kinderen vrij en vrijdag is het 

een korte morgen. We hebben het thema van de dierentuin afgesloten maar we doen nog wel wat kleine 

activiteiten rondom het thema. Ook lezen we het boek van Floddertje die heel vies wordt en dat past 

goed bij het schoonmaken van al het speelgoed en het soppen van de klas. De verhalen uit de Bijbel 

gaan over het volk Israël in de woestijn en op weg naar het beloofde land.  

Fijn weekend en tot maandag! Groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Het einde van het schooljaar nadert en dat merk je aan de kinderen, maar ook aan de boeken. De 

werkboekjes gaan we komende week verder vol maken. Daarnaast hebben we a.s. dinsdag nog een 

groot feest van alle juffen en 1 meester die 25 jaar leerkracht zijn en ook nemen we afscheid van 2 

collega's die met pensioen gaan. De kinderen moeten wel hun fruithap en drinken meenemen. Tussen de 

middag krijgen ze iets lekkers van school. A.s. woensdag gaan de kinderen oefenen in hun nieuwe groep 

4 bij meester Hendrik. Zelf moet ik naar het pad lopen met mijn nieuwe groep. Dit betekent dat de 

kinderen nog extra inval krijgen op het moment dat ik er nog niet ben.  

Wilt u nog denken aan de schoolshirts die weer schoon ingeleverd mogen worden! 

Vrijdag hebben de kinderen een rondleiding gegeven door de fantastische dierentuin in de hal. Leuk om 

te zien dat het een prachtig resultaat heeft opgeleverd. De kinderen hebben hard gewerkt. De dierentuin 

ruimen we snel op, want a.s. dinsdag hebben we weer het podium nodig voor alle verrassingen van die 

dag. Volgende week vrijdag hebben we de jaarsluiting.  

Alvast een hele fijne vakantie toegewenst en heel veel plezier in groep 4! 

Groetjes juf Tamara 

 

 

Groep 7b 

Afgelopen zaterdag was het schoolkorfbaltoernooi. Ook uit onze groep waren er verschillende 

korfballers, verdeeld over 2 teams. En beide teams vielen in de prijzen! Kampioen groep 7/8 en de Fair 

Play beker! Wat een kanjers, van harte gefeliciteerd!!! 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Dat is aan alles te merken: Soms is het moeilijk om de hele 

dag op te blijven letten, er ontstaan gesprekken over de vakantie, volgend jaar naar groep 8 en de 

rapporten zijn mee naar huis gekomen. 

In het rapport kunt u ontwikkelingen zien op allerlei gebied, resultaten van toetsen en cito's. Daarnaast 

kunt u zien hoe uw kind zich gedraagt in de klas en niet te vergeten het leuke fotoblad! 

Op school zijn wij natuurlijk nog hard aan het werk: taal, lezen, spelling en rekenen. We ronden ons 

thema af over Gods schepping, we hebben veel geleerd over het dierenrijk als het gaat om voedsel, 

kenmerken en voortplanting. Helaas hebben we niet zo lang kunnen genieten van ons vlinderproject, 

waarschijnlijk konden de rupsen het tropenrooster niet aan.... 
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De laatste week staat in het teken van opruimen, afronden en schoonmaken. Met op z'n tijd wat leuke 

verrassingen! Denkt u aan het inleveren van het (schone!) sporttenue?!? 

Hartelijk groet, Marleen en Hannah 

 

 

Groep 8a 

Woorden schieten te kort, en daar heb ik niet vaak last van ;-) Wat ongelofelijk te gék was het 

gisterenavond! Wat hebben deze kinderen gestraald. Zo knap, zo bewonderenswaardig. We hebben 

genoten en zijn enorm trots. 

We zijn ook heel dankbaar. Ook voor u als ouders. Dank jullie wel voor alle lieve woorden. En wat een 

verrassing dat er ook voor ons een gaaf cadeau was met een enorme bos bloemen. Echt heel lief. We 

hebben genoten en het met veel liefde gedaan! 

Ik kan me zo goed voorstellen dat u deze avond graag op beeld wilt hebben. Er zijn dan ook al heel wat 

bestellingen gedaan voor een USB of een DVD. Mocht u het per ongeluk vergeten zijn... Het kan nog. U 

kunt één van ons gewoon mailen, dan zullen wij de bestelling in het document zetten. Vergeet u 

alstublieft niet ook te betalen. €,7,50 per DVD of USB (zelf stickie inleveren van min. 16 G) 

Deze week hebben de kinderen ook een speurtocht verzorgd voor groep 4, zodat zij alvast een beetje 

kennis konden maken met deze locatie aan het Pad. Ook dan is het weer zo leuk om te zien hoe ze dit 

oppakken. Zo verantwoordelijk en zorgzaam. 

Komende week gaan we flink opruimen, alle werkboeken e.d. komen mee naar huis, dus een grote lege 

tas is welkom. Wilt u verder een schoonmaakdoekje en emmer meegeven? Dan kunnen we de kasten 

flink uitsoppen. Maandag komt er een enorme vrachtauto die zich in de breedte helemaal uitbouwt. 

Hierin gaan we allerlei technische proefjes doen. U hoort er vast nog over. 

En dan zijn ze woensdag en donderdag vrij. Vrijdagmorgen is er dan nog het afscheid van alle groepen 

en springen ze de school uit!  

Hartelijke groet, juf Anita en juf Christi 
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