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AGENDA 

 

Vrijdag 27 september 

• Groep 3 en 4 vrij 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 27 september 

GEZOCHT 

We zoeken het volgende: 

• Coördinatoren schoonmaakavonden 

• Maker Wegwijzertje 

• Twee schoolfietsen voor op ’t Pad 

• Tijdschriften over sport 

Verderop leest u hier meer over. Helpt u mee?! 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Zijn trouw is groot. Hij zorgt voor ons elke dag weer. 

Klaagliederen 3:23 

Start schooljaar 2019 - 2020 

Het bijbelboek klaagliederen is voor mij niet een bijbelboek dat ik dagelijks open sla. Liever lees ik een 

mooie psalm. Deze tekst echter raakt mij erg en past wat mij betreft heel mooi bij de start van een nieuw 

schooljaar. “Zijn trouw is groot”. Met die zekerheid stappen wij een nieuw schooljaar in waarvan wij nu 

niet weten hoe het allemaal zal verlopen. Eén dingen mogen we wel zeker weten. Hij gaat met ons mee. 

Hij zal niet zeggen “vandaag ben ik er even niet, nu moet je het zelf even doen”. Hoe bijzonder is dat! We 

mogen weten dat hij voor ons elke dag zorgt. Hoe dingen ook gaan verlopen.  

Ik ben dankbaar en blij dat we met die wetenschap samen met onze kinderen en met u dit nieuwe 

schooljaar mogen instappen. Iedereen is gezond teruggekomen van vakantie.  Dat is al een zegen op 

zich. Iets waar we misschien makkelijk aan voorbij lopen, maar wat niet vanzelfsprekend is. Ik weet niet 

van iedereen hoe de vakantie is geweest. Voor de één zal de vakantie beter verlopen zijn dan voor de 

ander. Maar het feit dat iedereen er weer was na de zomervakantie is een reden voor grote 

dankbaarheid. 

We zijn nu al weer zo’n twee weken onderweg en het lijkt wel alsof het nooit vakantie is geweest. Zo snel 

zit je weer in het ritme van op tijd uit bed. Je werk doen en druk bezig zijn met de zaken die er van je 

verwacht worden.  

Iedereen draait weer en alle groepen zitten weer op hun plek. Deze eerste periode krijgt het 

groepsvormingsproces veel aandacht. Met elkaar een positieve groep creëren waarin iedereen goed zijn 

werk kan doen. Dat vraagt tijd en aandacht en dan zal er af en toe een reken of taalles niet door gaan. 

Dat komt later wel weer goed.  

Ook u als ouders zijn in de vorming van die positieve groep van wezenlijk belang. Dit wordt wel eens 

onderschat. Daarom ook organiseerden we deze week een ouderavond waarop we graag alle ouders van 

een groep bij elkaar wilden hebben. Hoe u als ouders thuis praat over een ander kind over de leerkracht 

of over andere ouders is cruciaal. Zeker wanneer kinderen daar bij zijn. Het niet positief praten over een 

ander kind, de leerkracht of andere ouders kan een heel negatief effect hebben op het pedagogisch 

klimaat in de groep. Kinderen kijken naar u. Horen u en nemen dat over. Ze nemen dat mee de groep in 

en het heeft daar zijn effect. Positief opbouwend of negatief afbrekend. En dat merkt vervolgens ook 

ieder kind weer.  
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Er zitten in een groep altijd kinderen die meer aandacht vragen dan de ander. Soms ook vanwege hun 

gedrag. Sommige kinderen hebben bijv. meer energie dan een ander en dat is soms merkbaar in de 

groep. Iedere dag zijn onze leerkracht keihard met al die kinderen aan de slag. Die veel aandacht vragen, 

maar ook met die minder aandacht vragen. Het is het vak van leerkracht om iedere dag ieder kind echt 

te zien. En dat is een mooi en soms ook best ingewikkeld vak. Ik ken mijn leerkrachten als mensen met 

een heel groot hart en heel veel liefde voor kinderen. Alle kinderen. Het raakt mij enorm soms te moeten 

merken dat bepaalde kinderen in sommige groepen heel negatief worden bekeken. Vaak vanwege hun 

gedrag. Omdat dit gedrag soms niet past binnen de lijntjes die wij getrokken hebben. Misschien moeten 

we soms die lijntjes eens anders trekken waardoor ze er binnen passen. Het is mijn grote wens en gebed 

dat juist ook die kinderen een fijne plek bij ons op school hebben. Soms is het beter om een plek op een 

andere school te zoeken omdat een dergelijke school meer geschikt is. Maar soms zijn het ook gewoon 

kinderen voor wie we af en toe de lijntjes anders moeten neerleggen. Laten we vooral vol liefde over 

deze kinderen blijven praten. En help elkaar als ouders. Opvoeden is echt heel ingewikkeld. Zeker van 

een kind waar het net even wat anders loopt dan dat je had gehoopt. Help elkaar. Bevraag elkaar. Laten 

we als school in dit schooljaar vooral ook zo een gemeenschap zijn met elkaar. Waar door iedereen heel 

veel geleerd wordt. Een oefenplek voor het leven.  

Met hartelijke groet, Erik van Pijkeren 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Lisette stelt zich voor 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Lisette Egas. Ik ben 22 jaar oud en zit in leerjaar 4 van de Praktijk Pabo: een opleiding vanuit 

LEV-WN in samenwerking met Hogeschool Viaa te Zwolle.  

Ik loop al wat langer rond op de Wegwijzer. In het eerste jaar van de Pabo liep ik stage bij juf Rianne in 

groep 1/2 en bij juf Marlies in groep 6. In mijn derde jaar ben ik rond februari weer teruggekomen in 

Zwijndrecht en heb ik stage gelopen bij opnieuw juf Marlies, toen in groep 7. Dit jaar geef ik les in groep 

6A, samen met juf Wendy. In de tijd voor de herfstvakantie werk ik op maandag, dinsdag en de woens-

dag wisselt om de week met Wendy. Na de herfstvakantie zal ik er elke maandag, dinsdag en woensdag 

zijn. 

D.V. 26 september aanstaande hoop ik te trouwen met Bradley van Welie. We kijken enorm uit naar deze 

dag en we zijn God dankbaar dat Hij zo voor ons zorgt. We hebben een huisje in Spijkenisse, daar woon 

ik momenteel ook (nog thuis) en daar ben ik ook opgegroeid. 

Wanneer ik niet bezig ben met lesgeven en alles wat daarbij komt kijken, vind ik het leuk om te sporten. 

Ik doe aan CrossFit en ik probeer mijn hardloop-skills wat te verbeteren (dat vraagt alleen wel enige 

discipline, die ik niet altijd op kan brengen). Ik doe graag aan handlettering. Ik maak daarbij regelmatig 

kaartjes voor mensen uit mijn omgeving, ter bemoediging of voor een felicitatie. In het weekend probeer 

ik genoeg rust te pakken en te genieten van de natuur of van een goed boek op de bank. Op zondag 

bezoeken we Gods huis, om daar weer opgeladen te worden voor de werkweek die op maandagmorgen 

weer aanbreekt! 

Dat was even genoeg informatie over mij. Graag leer ik u ook kennen! Maak gerust een praatje met mij 

voor of na schooltijd en zoek mij ook zeker op wanneer u een vraag heeft. U kunt mij tot 26-09-2019 

bereiken op het mailadres l.egas@levwn.nl, daarna wordt dat l.vwelie@levwn.nl. 

Met hartelijke groet, Lisette 
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Ilse stelt zich voor  

Ik ben Ilse Voorhorst, getrouwd met Jos, moeder van Sem, Jaël en 

Boaz en wij wonen in Hendrik-Ido- Ambacht. Sem zit op ’t Hoofdland 

in groep 2, dus misschien heb je me al eens gezien. 

Ik heb 12 jaar in het onderwijs gewerkt en ben daarna (de afgelopen 

2 jaar) gestopt. In die periode heb ik o.a. samen met een vriendin 

Christelijk Kindertheater Onwijz (www.kindertheateronwijz.nl) 

opgestart en uitgewerkt. Heel erg leuk om te doen! Daarnaast houd 

ik van gezelligheid, muziek en zingen! Ik kan me vaak verwonderen 

over Gods grootheid en Zijn genade. 

Dit jaar sta ik dus op woensdag voor groep 3a. Ik hoop op een hele 

fijne tijd met de kinderen en met jullie als ouders! 

 

Jennifer stelt zich voor 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben Jennifer Kamp en mag sinds 1 augustus deel zijn van dit team. 

Even wat over mijzelf. Ik ben 44 jaar, 22 jaar getrouwd en we hebben 

een zoon van bijna 11 jaar. Ik kan genieten van lezen, en in vakanties 

staat een museumbezoek veelal op de planning. Gelukkig is onze tuin 

nu na een ‘verbouwing’ af, zodat ik ook daar lekker mijn gang in kan 

gaan. Inmiddels ben ik 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Daarvoor 

heb ik nog gewerkt bij de Douane, maar ik merkte dat deze richting 

niet goed bij mij paste. Ik heb mijzelf daarom omgeschoold en daar 

nooit spijt van gekregen. Na 11 jaar in het speciaal basisonderwijs 

met groep 3, 4, 5 leerlingen gewerkt te hebben, heb ik de stap 

gemaakt naar het regulier onderwijs. Dat mag ik nu voortzetten op De Wegwijzer. Ik ga met zin en 

vertrouwen een nieuwe periode tegemoet! 

 

Francis stelt zich voor  

Hoi allemaal, ik zal me even voorstellen! Ik ben Francis Scholma, 24 

jaar oud, en leerkracht van groep 3a. Voor de zomer heb ik samen 

met mijn vriend een huis gekocht in Zwijndrecht, en om die reden 

werk ik nu hier. Binnenkort gaan we trouwen en dan ook echt in ons 

huis te gaan wonen. Oorspronkelijk kom ik uit Haarlem, maar na een 

aantal jaar ben ik met mijn ouders naar Zwolle verhuisd. Tijdens mijn 

studie heb ik in Ede gewoond, daar studeerde ik aan de Christelijke 

Hogeschool. Nu sta ik voor het derde jaar voor de klas en dat bevalt 

erg goed. 

Er zijn verschillende dingen die ik leuk vind om te doen. Zo breng ik 

graag tijd door met familie, speel ik spelletjes, houd ik van 

watersporten (als het mooi weer is), lees ik een boek, ben ik bezig 

met handletteren of bak ik iets lekkers. Daarnaast vind ik het ook 

heerlijk om gewoon even op de bank te zitten. 

Mochten jullie nog meer willen weten, trek dan maar aan mijn mouw!  

 

Hans stelt zich voor 

Beste allemaal 

Even kort voorstellen. Mijn naam is Hans Ellens. Getrouwd, kinderen, kleinkinderen en inmiddels zo’n 39 

jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Ik ben deze week op de Wegwijzer (locatie Van Karnebeekpad)) aan de slag gegaan als vakleerkracht 

Beeldende Vorming. Tekenen, handvaardigheid e.d. De lessen worden gekoppeld aan de diverse thema’s 

en ga ik geven in de groepen 5 t/m 8. Op maandag de groepen 7 en 8 en op donderdag de groepen 5 

en 6.  

Het is een nieuwe functie en we gaan er (samen met de collega’s) voor de leerlingen een mooi "Beeldend 

jaar" van proberen te maken.  

Met vriendelijk groet, meester Hans 

 

Lydia stelt zich voor 

Aan iedere basisschool in Zwijndrecht is een schoolmaatschappelijk 

werker (SMW) verbonden die werkt bij het CJG Zwijndrecht. Dus ook 

aan de school waar jouw kind op zit. Soms kan het zo zijn dat je je 

zorgen maakt om je kind of je wilt gewoon iets bespreken. Je kunt 

hierbij denken aan opvoedingsvragen, ontwikkeling van het kind, 

gedragsproblemen, informatie over hulpverlenende organisaties en 

zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van je kind 

(echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten).  

Bij het school maatschappelijk werk kun je terecht voor kortdurende 

begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders, school en aan 

de kinderen zelf. Soms is een gesprek voldoende om weer verder te 

kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met ouder(s), het kind en/of de 

leerkracht. 

Voor informatie en aanmelden kan je contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider van jouw 

kind. Ook kan je een kijkje nemen op de website: www.cjgzwijndrecht.nl.  

De schoolmaatschappelijk werker van basisschool de Wegwijzer: 

Lydia van der Blom, lydia.van.der.blom@vivenz.nl, 06- 46843550 

 

GEZOCHT 

 

Coördinatoren schoonmaakavonden 

Voor de schoonmaakavonden van dit schooljaar, zijn wij op zoek naar ouders die deze avonden willen 

coördineren. Deze ouders zullen de avonden organiseren en het aanspreekpunt zijn voor andere ouders 

tijdens de schoonmaakmomenten. Zij hebben in beeld wat er op de planning staat voor de verschillende 

klassen of ruimten en houden het overzicht. We zoeken zowel iemand die deze verantwoordelijkheid op 

zich wil nemen voor het Hoofdland als op het van Karnebeekpad! Opgeven kan bij Marlies Zwaan 

(m.zwaan@levwn.nl) of bij Karin van Bruggen (k.vbruggen@levwn.nl). 

 

Maker WW’tje 

We zijn op zoek naar een ouder die elke vier weken het Wegwijzertje in elkaar wil zetten. Afgelopen jaar 

is één van onze twee redacteuren gestopt. We zijn heel blij dat al jaren lang het Wegwijzertje elke keer 

weer zo mooi en netjes vorm geven door ouders die zich daar vrijwillig voor inzetten. 

Maar… nu missen we iemand daarvoor en daarom zoeken we een andere ouder die hierbij graag wilt 

helpen. Wat houdt het in? Het Wegwijzertje verschijnt om de week. Op vrijdag voor 10 uur moeten de 

stukjes door de leerkrachten opgestuurd zijn naar een speciaal mailadres en degene die aan de beurt is 

voor het maken, plakt elk stukje op de goede plek in het format. De agenda wordt bijgewerkt. Ook 

worden het TSO-rooster en de Huiswerkbijlage altijd klaar gemaakt. Als deze drie dingen klaar zijn, 
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worden die als bijlagen gemaild naar iemand van het team die het via Parnassys naar alle ouders, 

verzorgers en teamleden stuurt. 

Dus, ben je goed en precies in het werken met Word en vind je het leuk om elke vier weken op vrijdag 

het WWtje in elkaar te zetten, neem dan contact op met Marlies (m.zwaan@levwn.nl) of Karin 

(k.vbruggen@levwn.nl). 

 

Schoolfietsen 

Wij zijn op zoek naar twee schoolfietsen voor de leerkrachten op het Pad. Heeft u een fiets over die 

prima functioneert en die u kwijt wilt? U maakt ons er heel blij mee.  

Alvast hartelijk dank! 

 

Oude tijdschriften over diverse sporten 

Voor de crea-thema lessen SPORT&SPEL zou ik een oproep willen doen om allerlei oude tijdschriften 

over diverse sporten naar school mee te geven/nemen. U kunt ze inleveren bij mij op maandag en 

donderdag en anders bij de leerkracht van uw kind. 

Alvast mijn hartelijke dank. Met vriendelijke groet, meester Hans 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Het schooljaar is alweer in volle gang. Na een lekker lange vakantie zijn we met nieuwe energie 

begonnen. En met een nieuwe groepssamenstelling. We missen onze “oudsten” wel een beetje, die nu 

hard aan het werk zijn in groep 3 aan de overkant van de gang (af en toe zwaaien kan nog net….). Maar 

we hebben ook nieuwe maatjes : Marten, Haley, Mikai en Naomé. Voor Naomé is de stap naar onze 

groep het grootst ; ze komt net uit Frankrijk, waar ze met haar ouders en zussen woonde en ze had nog 

nooit op school gezeten. Een extra welkom voor jou, Naomé. 

We hebben samen eerst teruggekeken naar de vakantie : waar ben je geweest, hoe ging je op reis? En 

daarmee zaten we meteen in ons eerste thema van dit jaar : hoe ga je op reis? We kwamen er samen 

achter dat dit op heel veel verschillende manieren kan : op 2 , 4 of nog meer wielen, over het water of 

door de lucht. Maar ook op een dier : een paard, kameel, ezel of olifant! 

Leuk onderwerp, en als themahoek om in te spelen kozen de kinderen voor de trein. Die is nu 

opgebouwd en geverfd. En dan moeten alle bijbehorende attributen nog klaargemaakt worden, voordat 

het echte spel kan beginnen. 

Intussen zijn er ook al twee wat uitgebreidere contactmomenten geweest met u als ouders. De 

nieuwjaarsreceptie, waarbij veel ouders aanwezig waren, die (opnieuw) contact met elkaar en elkaars 

kinderen konden leggen. Dat was een gezellig samenzijn. En de informatieavond-nieuwe stijl, die we 

samen voor het eerst beleefden, nog wat onwennig. 

Wat het programma verder betreft : met de Bijbelvertellingen zijn we begonnen met Samuël en Saul. We 

hebben ook al een nieuw lied geleerd : In het begin lag de aarde verloren over het eerste licht wat God 

schiep en waar we nog steeds van mogen genieten. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een fijne weken hebben we achter de rug! Nu de oudste kinderen naar groep 3 zijn en er twee 

nieuwe kinderen bij zijn gekomen zijn we met een kleinere groep gestart. 18 kinderen. Dat geeft een stuk 

rust, de jongere kinderen zijn nu opeens ‘ouder’ geworden. Iedereen zoekt weer naar een plekje binnen 

het groepsgebeuren. En de juffen doen veel spelletjes om elkaar weer goed te leren kennen. Er is veel 
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aandacht voor de regels in de groep. Hoe zetten we onze tas neer op de gang, hoe loop je rustig in 

school? Wanneer we een boek lezen letten we op hoe we het vasthouden en ook waar we het weer 

terugzetten. De kinderen doen heel goed mee! 

We werken over reizen en vervoer. Samen met de kinderen hebben we ervoor gekozen om te werken 

over de garage. Wat als je pech hebt met de auto? Wat moet je dan doen? Wat als dat gebeurt langs de 

snelweg? Veel kinderen konden daar wel wat over vertellen. 

Nu zijn wij nog op zoek naar iemand die daar over wil vertellen of dingen wil laten zien. Is er iemand die 

werkt in een garage of iets dergelijks? En daar over wil vertellen in de klas of dat we langs komen op de 

werkplek? Vaders, moeders, opa of oma? Wij horen het graag! 

Verder zijn wij nog op zoek plastic/ houten speelgoedgereedschap. Dat kunnen we goed gebruiken in 

onze themahoek. We zijn al druk bezig geweest om auto’s te maken. Als werkje vouwen we een auto. 

Ook zijn we bezig met de Beebot. Kijk maar eens op de foto. Uw kind kan er vast meer over vertellen. 

Wat jammer dat het bij juf Yvonne in de rug schoot. Gelukkig wilde juf Rianne en juf Diana op woensdag 

en donderdag werken.  

Woensdag was de receptie. Fijn dat er zoveel ouders waren. Donderdagavond was de ouderavond. Fijn 

dat we zo met elkaar kunnen praten, vragen stellen en dat Rianne veel over het hoe en waarom in de klas 

kon vertellen. Deze week hebben we het over de letter v gehad. Daar moeten we echt goed naar 

luisteren! Ook het cijfer 0 en 1 kwamen langs. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Wat went het weer snel om gewoon naar school te gaan. Hoewel sommige kinderen er ook wel moe van 

worden ☺ We zijn lekker bezig met ons thema vervoer. Alle vakantie vervoer foto’s hebben een plekje 

gekregen in de groep en het was een mooie, brede start van het thema. Want vroeger reisde de mensen 

met een koets en paard. Er zat een boot bij, foto’s van een dakkoffer. Want ja, wat neem je mee las je op 

reis gaat en waar doe je je spullen in? De letter v van vervoer, verkeer, vrachtwagen, vliegtuig en van lieve 

hebben we aangeboden. De komende weken gaan we in de groep de themahoek maken n.a.v. het boek 

de grote, rode bus en straks (Kinderboekenweek) met muisje Gijs op wereldreis. We leren het in en 

uitstappen, in en uit checken met je eigen ov kaart. En dat je in de bus chauffeur kunt zijn of reiziger. Zo 

starten we klein en in de loop van de komende weken pakken we steeds iets nieuws erbij om te spelen in 

die hoek. De Bijbelverhalen gaan over Samuël en Saul. Het is leuk om elkaar wat beter te leren kennen op 

de “nieuwjaarsreceptie” en de informatie avond. En zo zijn we met zijn allen enthousiast begonnen in 

groep C en weten we ons ook de rest van dit cursus jaar dag voor dag afhankelijk van Hem die voor ons 

zorgt. We zingen het elke dag, Jezus is de goede Herder!  

Hartelijke groet, Tjitske en Barbara  

 

Groep D 

De eerste twee weken zitten erop! We raken weer gewend aan het ritme en de gewoontes die bij de klas 

horen. Voor sommige kinderen is dit een nieuwe groep, voor andere kinderen was er ook een nieuwe juf 

te zien. Maar ze hebben het goed doorstaan. Wat een leuke vakantieverhalen hebben de kinderen aan 

ons verteld! We hebben mooie foto’s ontvangen, zodat we daar ook goed over konden praten. Nu weten 

we al een hoop over hoe we kunnen reizen of welke vervoersmiddelen we allemaal tegen kunnen komen. 

De foto’s hebben een goed plekje op de muur gekregen. Het thema tot aan de herfstvakantie is 

reizen/vervoer. Met de kinderen hebben we nagedacht wat hierbij past en waarover we graag meer 

willen weten. Hieruit is gekomen dat we gaan werken over “de trein”. De eerste knutsels zijn al gemaakt. 

Verder hebben we deze weken veel aandacht besteed aan kennismaken met elkaar. Dat zal de komende 

tijd nog vaak terugkomen. Op die manier willen we werken aan het vormen van een goede, leuke groep. 

We zien uit naar een goed en gezegend jaar. 

Hartelijke groet, Grietje en Jennifer 
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Groep E 

Na alle vakantieverhalen zijn we gestart met het thema over :"hoe gaan we er naar toe?" We hebben 

gekeken hoe we op vakantie zijn gegaan en waar we naar toe zijn geweest. We hebben een grafiek 

gemaakt en op een hele grote kaart staan onze bestemmingen. We hebben met elkaar bedacht dat in 

onze klas een vliegtuig komt. En inmiddels hebben we met elkaar een vliegtuig gemaakt in de klas Ook 

bedenken we wat er allemaal bij een vliegtuig hoort en wat we dus nog verder moeten regelen. Mocht u 

nog iemand kennen die piloot of stewardess is dan zouden we dat wel heel leuk leuk vinden om hen in 

de klas te hebben om te vertellen over hun beroep. Ook hebben we een heel aantal vragen. Samen gaan 

we opzoek naar antwoorden.  In de klas doen we allerlei spelletjes met elkaar om elkaar goed te leren 

kennen. We hebben het weer over de petten gehad. We bespreken welke pet hoort bij het gedrag dat ze 

laten zien. De klas heeft al 3 jarigen gehad en maandag vieren we de verjaardag van Felize. Gefeliciteerd 

allemaal! Volgende week komt David wennen. Fijn dat er zoveel ouders waren bij de nieuwjaarsreceptie 

en introductieavond waren. U krijgt het informatieblad over de klas en de lijst met telefoonnummers nog.   

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

We zijn het schooljaar in groep 3a goed begonnen. In de afgelopen twee weken hebben de kinderen al 7 

letters leren lezen! We oefenen veel met woordjes, letters en met het schrijven. Wel even wennen voor 

kinderen, al dat werken in een schrift, maar ze zijn er enthousiast mee bezig. We oefenen de letters ook 

op een andere manier, door bijvoorbeeld te stempelen en met de letterdoos woorden te leggen. 

Naast het leren schrijven en lezen, hebben we ook al geoefend met rekenen.Tot nu toe zijn we vooral 

bezig geweest met het tellen en getallen verbinden aan de hoeveelheden.   

Gelukkig hoeven we niet alleen maar te werken aan onze tafel. We kunnen ook fijn spelen in de klas en 

hebben al twee keer gegymd met meester Wouter!  

Daarnaast hebben we ook al nagedacht over het thema waar we mee aan de slag gaan. Het gaat de 

komende tijd over voertuigen en reizen. Dit sluit aan bij de kinderboekenweek. 

Groet, Francis 

 

Groep 3b 

We zijn begonnen in groep 3! Samen zitten we in de kasteelgroep. We doen heel veel spelletjes om 

elkaar te leren kennen.   

We hebben al heel wat letters geleerd; aa, i, e, r,d,k,n. Overal leren we een klankgebaar bij. 

Met rekenen tellen we heel veel tot 20, vooruit en achteruit. Ook doen we een spel met cijfers herkennen. 

Op het digibord komt dan een cijfer. Wij joggen en zeggen ondertussen de cijfers. Soms komt er een 

brug, dan moeten we bukken. Soms komt er een kikker dan moeten we springen. Zo zijn we lekker in 

beweging. 

De eerste weken in groep 3 spelen we regelmatig. Want al die nieuwe dingen meemaken is best 

intensief. En bij het spelen kunnen we elkaar dan ook weer beter leren kennen. 

Groeten van Annemiek en de kasteelgroep 

 

Groep 4 

Beste ouders, 

Wat is het fijn om een goede start te hebben van een schooljaar. En dat hebben we! Bij nieuwjaars-

receptie zat het helemaal vol. Sommige kinderen durfden zelfs hun vader/moeder voor te stellen! 

Tijdens de informatieavond hebben we het onder andere gehad over onze methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling - de Kanjertraining. De eerste weken van een schooljaar doen we heel veel 

vertrouwens- en kennismakingsoefeningen. Hierdoor leren we elkaar goed kennen. Ze zeggen bij de 

Kanjertraining: 'bekend maakt bemind'.  
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We oefenen ook met het werken op de Snappet en met het maken van een opdracht van taal in een 

schrift. Vooral het eerste vinden de kinderen erg leuk! 

Elke week proberen we een nieuw buiten speel spelletje aan te bieden. Vorige week was dat octopus-

tikkertje en afgelopen week had Donovan ons een spel geleerd: dino-tikkertje! 

Misschien ten overvloede maar mocht er iets zijn, heeft u vragen? Zoek ons op! We gaan er met z'n allen 

een mooi jaar van maken! 

Hartelijke groet, Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

Vorige week zijn we voor het eerst van start gegaan in groep 5. Voor de kinderen was het wel even 

wennen, omdat ze alles op het Hoofdland waren gewend. Inmiddels zijn we een week verder en zijn de 

kinderen al aardig gewend aan groep 5 (en ook de juf).  

Met rekenen hebben we vorige week de tafel van 6 geoefend. Deze week stond de tafel van 7 centraal. 

Beide tafels zijn nog best lastig dus we zullen ze nog regelmatig even oefenen. Met taal hebben de 

kinderen geoefend met: het werkwoord, zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord. Dit was 

ook nog best een beetje lastig en zullen we nog wat vaker oefenen.  

Ook zijn we van start gegaan met het thema: wetenschap. Deze week stond in het teken van de 

startactiviteiten. Zo maken we de kinderen enthousiast voor het thema. De kinderen mochten met allerlei 

materialen een uitvinding maken. Enorm enthousiast zijn ze aan de slag gegaan en donderdag hebben 

ze hun uitvinding gepresenteerd aan de klas. De foto's staan op klasbord. Volgende week zullen de 

kinderen in circuitvorm allerlei activiteiten aangeboden krijgen: producten open maken in de sloophoek, 

presentatie maken, wetenschapsspelletjes en andere ontdekkingen.  

Wilt u af en toe ook wat kosteloos materiaal voor ons sparen (wc rolletjes, dozen en doosjes, dopjes 

enz.)?  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 5b 

En de eerste twee weken zijn alweer voorbij. De eerste weken in groep 5b. Altijd spannend om te 

beginnen, hoe zijn de juffen en wat gaan we allemaal doen in groep 5. Donderdagmiddag hebben we al 

een hele leuke tekenles gehad van Meester Hans. Wat maakte hij leuke grapjes! De kinderen moesten 

een voedselgevecht tekenen met eten wat 'echt' beweegt. Ook hebben we geleerd hoe we een fiets 

moesten tekenen. We hebben vooral veel uitgelegd en tussendoor spelletjes gedaan. Dat willen wij wel 

heel het jaar doen! De juffen hebben heel veel zin in het jaar met deze leuke, stoere en unieke kinderen. 

Groetjes van groep 5b! 

 

Groep 6a 

Beste ouder(s) van groep 6a, 

We hebben een goede start gehad en zijn inmiddels 2 weken aan het werk. We gebruiken deze weken 

vooral om het groepsklimaat vorm te geven en om te wennen aan elkaar en de nieuwe juffen. 

Gisteravond is de ouderavond geweest. Fijn dat de opkomst hoog was. Er zijn goede vragen gesteld en 

we hebben nog een wedstrijd gespeeld met prijzen ;-) Winnaars: gefeliciteerd! 

Elke week hebben we een uur crea van meester Hans. De kinderen zijn erg enthousiast dus we zijn blij 

met deze extra lessen.  

Het huiswerk komt goed op gang. Voor sommigen was het even wennen of zelfs slikken...Als er extra 

begeleiding nodig is op huiswerkgebied, mail ons even dan gaan we dat regelen. 

De komende weken staan er veel excursies op het programma: natuureducatie, een les over het klimaat, 

de bruiloft van juf Lisette en een bezoekje aan de molens van Kinderdijk. Fijn dat er veel ouders zijn die 

willen rijden/begeleiden. Hartelijk dank daarvoor! 
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In de klas zijn we elke dag aan het oefenen voor de bruiloft van juf Lisette. Spannend, de trouwdag komt 

steeds dichterbij… Binnenkort ontvangt u meer info over de kleding enzo. 

Hartelijke groet van juf Lisette en juf Wendy 

 

Groep 6b 

We zijn weer begonnen! Veel kinderen vonden de nieuwe start best een beetje spannend. Nou, de beide 

juffen vonden dat ook! Wat moeten we veel nieuwe dingen onthouden en leren, over wat er allemaal 

moet gebeuren en ook over wat we moeten weten van elkaar als juffen en kinderen. 

Op de eerste dag hebben we afgesproken dat geduld een belangrijk woord is. We kunnen niet alles 

tegelijk, maar we doen allemaal ons best.  

Fijn om op een poster op de deur al een heleboel dingen te kunnen opschrijven die goed gaan. Goed om 

dat met elkaar te bedenken en te benoemen; Wat aandacht krijgt, groeit ! 

In de eerste week hebben we al puzzelend de naam van ons eerste thema ontdekt: Ik hou van Holland. 

De topolessen over de provincies sluiten mooi aan bij ons onderzoek naar ons eigen land. In groepjes 

proberen de kinderen meer te weten te komen over een bepaalde provincie. 

Er staan alweer 2 excursies gepland voor de komende tijd: op vrijdag 27 september en op maandag 30 

september. Fijn als u in uw agenda wilt kijken of u kunt rijden en begeleiden op een van die dagen. 

Komende week gaan we kennismaken met juf Anouk. Ze komt bij ons stagelopen tot vlak na de kerst. Ze 

heeft al geholpen met het klaarmaken van het lokaal in de laatste vakantieweek en is heel enthousiast. 

We hopen op een fijne periode met elkaar. 

Groetjes van de kinderen en de juffen van 6B 

 

Groep 7a` 

De eerste twee weken zijn alweer voorbij gevlogen. Inmiddels gaan we al naar de derde schoolweek toe 

en zijn we al helemaal gewend aan het nieuwe lokaal, onze plekjes en aan elkaar. Ook hebben we al een 

start gemaakt met rekenen, taal en spelling. We hebben onder andere opgehaald hoe we oppervlakte en 

omtrek ook alweer berekenen. Ook hebben we het gehad over de persoonsvorm en andere 

woordsoorten. Dit was alweer aardig weggezakt, maar na even oefenen wisten we het weer. Daarnaast 

hebben we met elkaar mooie gesprekken gehad over geloven en vertrouwen. Kortom, we zijn dit jaar 

met elkaar positief begonnen en we kijken uit naar de rest van het schooljaar.  

Alvast een fijn weekend toegewenst. 

Juf Willemieke en juf Esther 

 

Groep 7b 

De eerste 2 weken zijn voorbij gevlogen! Wat leuk om (opnieuw) kennis te maken met deze toffe klas. Zo 

aan het begin van het jaar moeten we allemaal weer even wennen aan elkaar en aan het naar school 

gaan. Extra leuk is dat er sinds dit jaar een nieuwe jongen in de klas zit: Geert-Pieter. Fijn om je erbij te 

hebben, Geert-Pieter! 

Even in het kort wat we aan het begin van het jaar allemaal gedaan hebben. Door foto's te laten zien 

konden we uitgebreid horen over elkaars vakanties, de kids stelden ook veel vragen!  

Verder hebben we met elkaar gesproken over hoe we als klas een positieve klas kunnen zijn waarin 

iedereen te vertrouwen is. Regels en afspraken worden uitgelegd en heel goed nagekomen. We doen 

regelmatig spelletjes en opdrachten in het kader van de groepsvorming, op deze manier voelen we ons 

weer snel een klas met elkaar. 

Natuurlijk zijn we ook bezig geweest met rekenen, lezen, spelling, engels en taal. De gym- en crealessen 

zijn begonnen en dat is genieten, want dat zijn (voor de meesten) toch wel de sprankeltjes in de week. 

Deze en vorige week hebben we stilgestaan bij hoe dicht God bij ons is ook al doen wij dingen verkeerd. 

Het is mooi om met de klas te praten en na te denken over hoe belangrijk ons geloof is en op welke 

manier we God kunnen danken en prijzen in ons gebed. Fantastisch om te merken dat de kids hierin 
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open zijn, durven te vertellen en bijvoorbeeld om hulp te vragen waar je eigenlijk voor kan bidden bij het 

eten. 

Deze week hebben een heel aantal van u met ons het nieuwe schooljaar ingeluid. Het was een gezellige 

ochtend, bedankt! 

Donderdag hadden we een zeer geslaagde ouderavond met elkaar. Fijn dat u er was. Het is goed om het 

één en ander aan praktische informatie te delen en met elkaar te bespreken hoe belangrijk het is dat we 

als ouders en leerkrachten om de klas heen willen staan. 

We hopen op een mooi, gezellig en gezegend schooljaar met elkaar. 

Hartelijke groet, Marleen en Hannah 

 

Groep 8a 

Dit is zo heerlijk. Veel is nieuw, maar veel is ook nog zo vertrouwd hetzelfde. Als groep kennen we elkaar 

enorm goed, maar ook de beide juffen zijn zo bekend. Maar... nu is het wel groep 8 waar we in zitten. En 

dat maakt natuurlijk alle verschil. We praten en fantaseren er al veel over, over straks, de musical, kamp, 

cito enz. Maar we zijn ook gewoon veel bezig in het hier en nu. Na een week van instapopdrachten zijn 

we nu met de eerste blokken van start. We proberen veel te werken op niveau. De kinderen kijken zelf 

hoeveel procent ze scoren op een doel en passen daar hun instructiebehoefte en verwerkingsopdrachten 

op aan. Dit vinden ze heel prettig. Ook het werken met de taakkaart proberen we zoveel mogelijk aan te 

laten sluiten bij hun ontwikkelingsbehoeften. Waar wil je nog beter in worden, ga daar aan werken. 

Wat een spektakel hadden we woensdag tijdens de nieuwjaarsreceptie. Heel leuk dat u met zoveel 

aanwezig was. En wat een talent, dat belooft wat voor de musical. En we hebben nu toch ons eigen 

groep 8 lied lijkt me! :-) 

Dank voor de reacties op mijn vraag voor begeleiders bij het natuuruitje op 27 september. Ik heb 

voldoende aanmeldingen. De kinderen moeten die dag dus op de fiets naar school. 

Het huiswerk vindt plaats volgens een vast rooster; maandag niks, dinsdag rekenen, woensdag spelling 

donderdag Engels en vrijdag LW en bloon. 

Met hartelijke groet, Christi Roose 

 

Groep 8b 

n toen zaten we alweer in het laatste jaar van de basisschool! We zijn lekker van start gegaan vorige 

week maandag. Heel leuk om alle vakantieverhalen te horen. Fijn en dankbaar dat iedereen het ook goed 

had gehad. Met crea hebben we een graffiti tekening gemaakt met onze naam en datum van onze 

verjaardag. Ze hangen al in de klas. Met thema zijn we gestart met gedrag en tradities. We doen veel 

kanjerlessen en spellen om direct een goede sfeer in de groep te hebben. Ook hebben we met elkaar 

besproken wat we belangrijk vinden in groep 8. Hoe we graag willen dat we met elkaar omgaan en hoe 

we werken. Woensdag was het gezellig met de nieuwjaarsreceptie. Leuk dat er een aantal ouders waren. 

Maandagmiddag hebben we het laatste uur altijd creales van meester Hans Ellens. Dinsdagmorgen 

beginnen we altijd in de Walburghal met gym van meester Martijn. 

We hopen op een mooi en gezegend jaar met elkaar! 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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