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AGENDA 

 

Donderdag 10 oktober 

• Kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 11 oktober 

GEZOCHT 

• Vormgever identiteit op locatie Hoofdland 

• Coördinatoren schoonmaakavonden 

• Reservekleding 

 

Lees verderop in het Wegwijzertje er alle over! 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Donderdag hadden we op het Hoofdland de sponsorloop voor Maaike Brik en vrijdag op het Pad 

Maaike, een oud-leerling, gaat met Compassion naar Afrika, Tanzania om daar een halve marathon te 

rennen. Fantastisch om hier al die kinderen zo fanatiek te zien rennen om geld te verzamelen voor 

kinderen elders, voor school, eten, medicijnen, leren over hygiëne en om te horen over Jezus. Ze 

leren zo al heel jong om iets voor een ander te kunnen betekenen. En wie niet zo hard kon rennen, 

liep een beetje rustiger of ging zelfs cupcakes bakken! 

Het is een mooie opdracht die Jezus ons zelf heeft gegeven: wees mijn handen en voeten, oren en 

ogen, mijn liefdevolle hart op aarde. Wij zijn Zijn lichaam hier op aarde en al op jonge leeftijd is dat 

op school ook vaak te zien: het meisje dat een ander kind troost als het huilt, het jongetje dat 

belangstellend aan een meisje vraagt hoe oud ze is geworden als zij met een muts op de klas in komt, 

de tekening die wordt gemaakt voor de zieke mevrouw in de kerk, en dus ook de kinderen die hun 

best doen om rondjes te rennen om geld te verzamelen voor andere kinderen. Dat is toch wat je 

leest in Mattheus 25: 34 en verder, waar Jezus zegt dat wat we gedaan hebben voor Zijn kinderen, 

we dat voor Hem hebben gedaan. Prachtig om dat de kinderen te leren en voor te leven. 

Deze week kwam ik daar een ontroerend mooi lied over tegen: “Christ has nobody but yours” dat ik u 

graag meegeef voor dit weekend als luistertip (klik hier voor een filmpje). 

Ondertussen hebben we onze eerste vier weken achter de rug. In de groepen wordt hard gewerkt 

door de kinderen met hun leerkrachten aan natuurlijk de leervakken, maar ook vooral aan het 

groepsproces. De ‘gouden weken’ zijn nu goed op gang en er gebeurd veel in een groep qua 

groepsproces. Ook de komende weken ligt daar nog de focus op. 

Over twee weken, donderdag 10-10 hebben wij met het hele team een studiedag. De kinderen zijn 

dan vrij, wij gaan met elkaar verder praten en denken over de ontwikkelingen in ons onderwijs die 

we vorm willen gaan geven. 

En de afgelopen weken zijn de startgesprekken begonnen en ook die lopen de komende weken nog 

door. Heel fijn om van u te horen hoe het thuis met uw kind gaat. Dat levert altijd waardevolle 

informatie op. 

Hartelijke groet, Karin van Bruggen 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://www.youtube.com/watch?v=w7ymxW3rndk&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR2nuUYn8a-lsg-kpokFS2tYHtplEcy8qLSXWjo0hf7UFwbfiCcXHEssdKU
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ALGEMEEN 

 

Kernwaarde 

De drie waarden die de basis zijn van onze lessen 

over gedrag zijn veiligheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen. 

Deze maand is de waarde vertrouwen aan de beurt. 

Groep C heeft dit groepswerk erbij gemaakt. We 

hebben gekozen voor het Bijbelse liedje: je hoeft 

niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar 

gewoon je hand in die van onze Heer. Het liedje en 

hopelijk ook ons groepswerk laat zien dat we God 

vertrouwen, zelfs als het stormt buiten. 

Hartelijke groet, Barbara, groep C 

 

GEZOCHT 

 

Gezocht: identiteit zichtbaar maken (hoofdingang Hoofdland) 

In het halletje van de hoofdingang van het Hoofdland willen we graag direct zichtbaar maken wat 

onze identiteit is en dat dan ook nog graag passend bij het thema waar we over werken. Afgelopen 

jaar is dat door twee ouders gedaan, maar omdat zij daar mee stoppen zoeken we naar een paar 

andere mensen die dat willen doen. 

 

Wat houdt het in? 

We hebben 5 thema’s per jaar. Bij elke thema willen we bij de start (dat is steeds na een vakantie) 

het tafeltje dat daar staat ‘versieren’ met spulletjes die passen bij het thema, en waaruit direct onze 

identiteit zichtbaar wordt. Dat kan door bv op het raam er achter een tekst te schrijven. 

 

We zijn op zoek naar mensen die creatief zijn en de vrijheid durven te nemen hier iets moois van te 

maken. Er is een budget(je) voor beschikbaar, maar we hebben in de loop van de jaren ook al heel 

veel materiaal verzameld en bewaard in ons magazijn. 

Wil je hier meer over weten of lijkt het je leuk om te gaan doen, meld je dan bij Karin van Bruggen 

(k.vbruggen@levwn.nl). 

 

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). 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
mailto:k.vbruggen@levwn.nl
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Reservekleding kleuters 

We zoeken voor onze kleutergroepen reservekleding om te kunnen verschonen bij “ongelukjes”. We 

denken aan broeken, ondergoed en t shirts in maat 104 / 116 / 122 / 128 en 134. Wie kan ons helpen? 

Alvast bedankt!! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Alsof het nooit vakantie geweest is …...….. Zelfs het weer is zachtjesaan herfstachtig aan het worden. 

Maar binnen is het gezellig, wordt enthousiast gezongen, lekker gespeeld, gebouwd, overlegd, gewerkt, 

gepuzzeld, getekend, geverfd, gekleid en worden elke dag ritten in de trein gemaakt. Er zijn al veel 

boeken bekeken of voorgelezen over voertuigen, pinguïns op reis, de trein, luchtballon, helikopters en 

nog veel meer. Ook neuzen we vaak in onze eigen themamap "Op reis". Daar zien we de foto's van onze 

vakantie, van onze werkjes over de trein en ons spel in de trein. 

Het kan allemaal nog wel wat echter : we missen nog de petten van de conducteur en de machinist, het 

besturingspaneel is nog te simpel en de bordjes met bestemmingen ontbreken nog. Werk aan de winkel! 

Intussen begint de groep al wat te groeien. Clarissa Willemse is al komen wennen, ze wordt op 2 oktober 

4 jaar en dan hoort ze ook bij onze groep. En binnenkort heten we Féline Pontier welkom. Dat zullen de 

meisjes leuk vinden, want zij zijn in de minderheid! 

Met de Bijbelverhalen is nu ook David opgedoken, de grote held voor veel kinderen ( Ik ben dapper, 

dapper, dapper, net als David...……)We leren op dit moment het mooie lied "Veilig in Jezus' armen". 

Belangrijk zijn deze weken de startgesprekken met u als ouders. Goed om elkaar aan te vullen over de 

ontwikkeling van uw kind : hoe functioneert het thuis en hoe is dat op school? 

We hebben ook nog aan een Spannende, Supersnelle Sponsorloop rond de School meegedaan! En dat 

allemaal voor de kinderen in Afrika, die het met heel wat minder eten, luxe en gemak moeten doen dan 

wij! We hopen op een flinke zak met geld van onze school voor hen! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat hebben we een leuke themahoek. Er wordt dan ook druk in gespeeld maar eigenlijk moet je gewerkt 

zeggen. Auto’s slepen, sleutelen aan de motor, band verwisselen. Met zijn allen genieten we ervan! 

Wat fijn dat we de excursie naar de garage rond hebben. Zonder ouders of grootouders lukt dat niet. 

Ook op de vraag om hulpouders voor de verkeersles kreeg ik al snel reacties. Dus dat is inmiddels ook 

rond! 

De Bijbelverhalen gaan over David, Goliath, de vriendschap met Jonatan, maar ook Saul die niet wil dat 

David koning wordt. 

Inmiddels leren we de 2 herkennen en proberen de grote kinderen die ook te schrijven. Eerst de kop, dan 

de nek, zo staat de 2 niet voor gek! 

Deze week hebben we ook een letterschrift. Nu nog over de v. Volgende week over een nieuwe letter. 

De eerste week hebben we veel aandacht aan de regels op school/in de klas besteed. Dat merken we 

goed aan hoe de kinderen met alles omgaan. Het ze spelen, lopen op de gang, elkaar hebben. Fijn hoor! 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Afgelopen woensdag kwam er een nieuw meisje wennen bij ons in de klas. Ze heet Hineni. Fijn dat je 

erbij komt Hineni! 

We hopen dat je snel gewend mag zijn bij ons in de groep.  We zijn nu met 20 kinderen in de klas. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Ook hadden we een moeder van school op visite die ons iets over kleine beestjes kwam vertellen. Dat 

vonden wij een leuke les, maar ook wel wat spannend. De bak met aarde ging op de kop op tafel en wat 

daarin allemaal te zien was. Een pissebed, een naaktslak... en nog veel meer kleine beestjes. Vraagt u de 

kinderen thuis maar eens welke ze nog meer hebben gezien. 

En nu gaan we uitrusten van het harde rennen van gisteren. Wat een actie en enthousiasme tijdens de 

sponsorloop. De kinderen hebben goed hun best gedaan!! Allemaal een fijn weekend en tot volgende 

week! 

Groetjes van alle kinderen en juffen van groep C 

 

Groep D 

We zijn weer een paar weken verder en er is weer het een en ander veranderd. Juf Marian is elke 

maandag en dinsdag en juf Grietje elke woensdag en donderdag in de klas. 

We werken en spelen over de trein. Eerst moest de trein gemaakt worden: ramen zagen, verven. Daarna 

konden we in de trein. In de klas kun je kiezen wat je wilt zijn: machinist, conducteur of passagier. We 

bespreken samen wat je allemaal kunt doen in de rol die je hebt.Verder doen we ook verschillende 

activiteiten die met de trein of ander vervoer te maken hebben: kralenplank, tekenen,plakfiguren, 

verftekening, bouwhoek, treinrails. Volgende week donderdag hopen we met de hele groep met de 

echte trein naar Barendrecht te gaan. Fijn dat er voldoende vervoer is. 

We hebben de letter v en de letter i geleerd. De kinderen mogen woordjes bedenken waar de letter in 

voorkomt. Ook hebben we de cijfers 0,1 en 2 aangeboden. 

Met de Bijbelverhalen hebben we vorige week over Samuel vertelt en deze week over koning Saul . Ook 

hebben we het verhaal van David en Goliath gehoord. Volgende week gaan we verder met de verhalen 

van David. 

We hebben ook al feest gehad in de klas. Lorena heeft haar verjaardag gevierd en is nu 5 jaar. En Fleur is 

deze week 6 jaar geworden. Allebei van harte gefeliciteerd! 

Gisteren was de sponsorloop. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan! 

 

Groep E 

Wat hebben we al veel geleerd over vliegen. Elke keer ontstaan er nieuwe ideeën en zijn er nieuwe 

vragen. We spelen in de klas het vliegtuig na. We bekijken filmpjes! We werken tot de herfst aan dit 

thema. Tot nu toe blijven de kinderen zeer enthousiast! We hebben donderdag heel veel rondjes 

gelopen om geld te verzamelen voor de sponsorloop van Compassion. Bedankt voor alle steun! 

Ondertussen zijn er de startgesprekken, fijn om jullie als ouders te spreken! We hebben de eerste 

dramales van juf Sandra op dinsdagmorgen. Op woensdag 9 oktober hebben we een oversteekles. Ik heb 

3 ouders nodig die mee willen lopen. Ik wil graag 's morgens als de kinderen zijn gebracht meteen gaan 

oefenen met oversteken ( dit leek me voor jullie als ouders wel handig, als je mee wilt helpen) Wilt u 

even meehelpen dan graag even opgeven bij mij. De verhalen ui de Bijbel gaan over Saul en David. We 

leren er liederen bij! 

Fijn weekend, Swanice 

 

Groep 3a 

Zo, wat wordt er hard gewerkt in groep 3a! We kennen ondertussen al een heleboel letters, namelijk: r, d, 

i, k, aa, n, e, s, b, oo en m! Nu we weten hoe het allemaal werkt in de klas, kunnen we ook op andere 

manieren oefenen. Zo zijn we druk bezig met stempelen, maken we woorden met de letterdoos, krijten 

we de letters en nog veel meer. 

Daarnaast zijn we ook begonnen met het thema, wij werken over de camping. In de hal staat al een hele 

mooie camping! We spelen dat we de gast zijn op de camping, of zelfs de campingbaas. Naast dat het 

over de camping gaat, hebben we het ook een beetje over voertuigen. We kunnen een leuk dansje over 

vliegtuigen, die we tussendoor kunnen doen om even te bewegen, 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Tot slot hebben we gisteren heel hard gerend voor de sponsorloop voor Compassion! Iedereen heeft 

super goed meegedaan, jullie mogen trots zijn op jezelf! 

 

Groep 3b  |  de kasteelgroep 

Wat hebben de kids hard gerend bij de sponsorloop! Het was een prachtig gezicht. Bij de muziekles 

hebben we een canonlied gezongen over vervoersmiddelen. Dat klonk heel mooi. 

In de campinghoek hangt een prijslijst. De gasten vertellen hoe lang ze willen blijven en met hoeveel 

personen ze zijn. De baas van de camping vertelt dan hoe duur het is. De gasten betalen gepast. Zo 

oefenen ze met communiceren en rekenen. En daarnaast is het kamperen natuurlijk heel leuk! 

We hebben alweer heel wat letters erbij geleerd. De oo en de m en de b en de e. Nu kunnen we woorden 

lezen als boom, baas en nek. Knap hoor! Met rekenen hebben we een leuk spel gedaan: bamzaaien. 

Daardoor oefenen we het splitsen. Dat doe je met bijvoorbeeld 5 fiches. Het ene kind doet een aantal in 

zijn gesloten hand en de rest in zijn open hand. Het andere kind rekent uit hoeveel fiches in de gesloten 

hand zitten. 

Groeten van Annemiek 

 

Groep 4a 

Deze afgelopen twee weken waren bijzondere weken voor groep 4A! De start met mij als nieuwe juf en 

invaljuf Diana. En deze week te horen en zien krijgen dat juf Tamara Wijnholds er vanaf volgende week 

zal zijn. We zijn nog in de fase van elkaar goed leren kennen. En zullen daar de komende tijd verder mee 

doorgaan. De kinderen hebben de week goed afgesloten met een sponsorloop waar de kinderen 

geweldig voor gerend hebben. Ze mogen nu dit weekend lekker bijkomen en maandag weer met frisse 

moed een nieuwe week ingaan! 

Hartelijke groet, Jennifer Kamp 

 

Groep 4b 

Ik heb aan een aantal kinderen gevraagd wat zij vonden dat er in het Wegwijzertje moest komen te 

staan. Goed, in ieder geval moest genoemd worden dat ze hard werken met rekenen en spelling. En dat 

is ook zo! Met rekenen werken we over sommen als: 8+6= We leren dan eerst aan te vullen tot 10 en dan 

nog vier erbij (8+2=10 + 4= 14). Ook hebben we gewerkt over oppervlakte. Veel kinderen vonden dat 

erg interessant. Bij spelling hebben we woorden als: wolk en arm geleerd te schrijven. Best lastig; je hoort 

soms een ‘u’, maar die mag je niet schrijven. 

In de klas heeft inmiddels bijna iedereen een vaste taak. Zo proberen we de klas mooi opgeruimd en 

netjes te houden. En vele handen, maken licht werk ; ) 

Alle kinderen hebben een klein strookje mee naar huis gekregen met gebruikersnaam en wachtwoord 

van Gynzykids. Kinderen kunnen hiermee inloggen op computer, tablet of mobiel. Er staan leuke 

leerspelletjes op. 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

Het gaat al enorm snel in groep 5a. De kinderen hebben de afgelopen tijd al veel geleerd en dat lieten ze 

zien op de eerste toetsen. Met rekenen zijn we druk bezig met de tafels en met klokkijken (5 voor en 5 

over). De tafels blijken nog echt wel heel lastig. Daarom proberen we de kinderen te motiveren met een 

tafeldiploma. De kinderen kunnen een krul verdienen als ze de tafel van voor naar achter, van achter naar 

voor en door elkaar kunnen opzeggen. Oefent u thuis met ons mee? De kinderen hebben nu de tafels 

van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 gehad.  

Met taal zijn we druk bezig geweest met het: werkwoord, zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk 

naamwoord. Ook alfabetische volgorde hebben we geoefend. Dit hebben we ook regelmatig geoefend 

met zinnen die passen bij het thema. We zullen dit wat vaker blijven oefenen de komende tijd.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met het thema zijn we druk bezig met een circuit. De kinderen kunnen kiezen uit diverse activiteiten. Het 

maken van een presentatie is daarbij enorm favoriet. In het begin was dit nog wat onwennig en durfde ze 

nog niet zo goed een plaatje in de presentatie te plakken of een filpmje in te voegen. Inmiddels zijn ze al 

heel vaardig met het maken van een presentatie en ontstaan er de mooiste powerpoints. Erg leuk om te 

zien dat de kinderen daar zo enthousiast over zijn. Ook de sloophoek blijft favoriet.  

A.s. donderdag hebben we een uitje naar het generation discover festival. Op dit moment zijn we nog op 

zoek naar mensen die willen rijden/begeleiden. Geeft u zich op bij de klassenouder?  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 5b 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema 'uitvinden'. De kinderen mochten bedenken wat 

ze zouden willen weten hierover en zijn we gestart met een circuit in de klas. Kinderen werken met o.a. 

knex en clics, hier maken ze mooie kunstwerken mee. Ook werken ze met materialen om een eigen 

uitvinding te maken. Super tof om te zien hoe creatief de kinderen zijn.  

Volgende week donderdag 3 oktober staat er een uitje op de planning naar het Generation discover 

festival in Rotterdam Ahoy. We hebben nog niet genoeg vervoer. Kan u mee? Stuur juf Tirza dan even 

een mailtje.  

Groetjes van de juffen en groep 5b 

 

Groep 6a 

 

Groep 6b 

Inmiddels zijn in 6B de eerste ouder-kind startgesprekken gevoerd. Wat is het mooi om te horen hoe 

goed kinderen kunnen verwoorden hoe ze zich voelen in de klas,wat ze zouden willen bereiken en op 

welke manier ze daarbij hulp kunnen gebruiken! Deze gesprekken vormen zo een goede bijdrage om er 

met elkaar een goed jaar van te maken.  

Fijn dat de kinderen ook zelf al heel wat dingen kunnen benoemen die goed gaan in de klas. Die dingen 

hebben we opgeschreven op het blad aan de deur van de klas onder het motto: Wat je aandacht geeft, 

groeit! 

Inmiddels zijn bijna alle kinderen ijverig bezig om met hun taakkaart te werken. Dat kan natuurlijk tijdens 

ZW (= zelfstandig werktijd), maar het kan ook als je eerder klaar bent met een les. Het was even wennen, 

maar nu komen er zelfs al kinderen vragen om extra taken op hun kaart. Het is zo fijn als je zelf weet 

waarmee je aan de slag kunt gaan om zo je lestijd goed te besteden! 

Bij taal hebben we nu twee keer een schrijfopdracht gedaan. De eerste keer aan brief aan je eigen 

ouders, terwijl je ergens aan het logeren bent. De tweede keer een heus betoog met een doel wat je wilt 

bereiken en argumenten, waarom je dat zou willen. Zo bijzonder leuk om dan te zien dat er allerlei 

onderwerpen langskomen; van wensen voor skatebanen en huisdieren, tot bijvoorbeeld "Stop de plastic-

soep". Argumenten bedenken is best pittig maar al doende lukt het steeds beter. 

Naast de beide excursies op vrijdag 27 september en maandag 30 september staat er ook alweer een 

naar de bieb gepland op 7 oktober. We krijgen daar dan een les in het kader van de Kinderboekenweek 

met het thema: Op Reis. Ook in de klas gaan we tot de herfstvakantie uitgebreid met de 

kinderboekenweek aan de slag. 

Hartelijke groet van 6B en de drie (!) juffen 

 

Groep 7a 

Hallo allemaal,wij hebben een leuk begin van het jaar gehad met elkaar. Wij hebben al heel wat lessen 

gehad en ook hebben we geleerd hoe het menselijk lichaam er van binnen uitziet. Heel interessant! 

Daarnaast hebben we op de vrijdagen met rekenen gewisseld van klassen. Sommige kinderen gingen bij 

juf Marleen rekenen en sommige kinderen van groep 7b kwamen bij ons rekenen. Ook zit de eerste 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  7 

taaltoets er alweer op. In de afgelopen weken hebben we geleerd over de (in)directe rede, verschillende 

woordsoorten en we hebben geleerd hoe we een betoog schrijven. Met de bijbelverhalen hebben we het 

afgelopen week gehad over de Richters en in het bijzonder Gideon. Gideon vertrouwde op God in de 

strijd tegen de Midianieten en zo leren we dat we God altijd moeten en kunnen vertrouwen in situaties 

dat het moeilijk is. Zo gaan we vol vertrouwen de komende weken weer in, samen met God! 

Groetjes van de kinderen uit groep 7a, juf Willemieke en juf Esther 

 

Groep 7b 

Afgelopen week hebben we regelmatig stilgestaan bij pesten. Wat is pesten eigenlijk, wat kan je doen 

om het te stoppen? Wat MOET je doen om te helpen? 

Het is erg fijn om te merken dat de kinderen zich veilig voelen in de klas om hun mening te geven. 

We hebben kort gedebatteerd naar aanleiding van de plannen van Prinsjesdag. Erg interessant om 

bijvoorbeeld na te denken over de stelling: Iedereen moet plastic afval kunnen scheiden. 

En hoe zorg je ervoor dat je als fractie dezelfde mening hebt       

Deze weken zijn we druk met taal- en rekentoetsen en spellingdictees. Ook zijn we begonnen met 

Wonderlijk Gemaakt, soms best raar en spannend om hierover te praten! 

Verder zijn de startgesprekken begonnen. Fijn om de kinderen steeds beter te leren kennen! Het praat 

makkelijk wanneer de kinderen hun cirkel “mijn houding” meenemen maar het gesprek. Alvast bedankt! 

Hartelijke groet Marleen en Hannah 

 

Groep 8a 

We zijn hard aan het werk in groep 8. Ergens wisten we wel dat dit er nog bij hoort, maar we zien ook 

wel erg uit naar de dingen die komen gaan. Afgelopen week hebben we besproken waar je naar uit- of 

tegenop ziet. Met name kamp werd heel vaak genoemd. Ook wel in het kader van heimwee. Toch 

verwachten wij dat het die dagen zo geweldig goed gaan hebben met elkaar dat er geen tijd is voor 

heimwee. Mocht je als ouder ook zo graag mee willen met dit kamp, zeker ook voor vaders (voor het 

evenwicht ;-)) laat het dan gerust weten.  

Deze dag gaan we natte voeten halen op de  Hoge Nesse. We zijn heel benieuwd wat we gaan 

ontdekken in de natuur aan bomen, struiken, het weer en sporen. U hoort er vast meer over. En dan onze 

sponsorloop. Dat wordt ongetwijfeld een daverend succes. Al deze kanjers rennen vast té veel rondjes. 

Echt gaaf dat we zoveel geld al met elkaar op hebben gehaald. En dat wordt vast nog meer uiteindelijk. 

En ook Noes doet er zo keihard aan mee. Wat heeft zij enorm veel cupcakes (al meer dan 900) gebakken 

voor Compassion. Echt leuk dat ook zoveel kinderen/ouders hier aan bij hebben gedragen. 

Volgende week donderdag en vrijdag nemen we de drempeltoets af. Deze toets laat zien wat de 

kinderen tot nu toe kunnen. Natuurlijk is het fijn als ze uitgeslapen zijn en goed ontbeten hebben, maar 

verder willen we er niet te veel druk voor ze op leggen, omdat dit alleen maar nadelige gevolgen kan 

hebben. U voelt zelf ongetwijfeld het beste aan of dit voor uw kind geldt en of u het al vroegtijdig wilt 

bespreken of dat u het juist laat rusten tot die dag. 

Het huiswerk gaat weer volgens het vaste stramien met als extra notitie dat voor het rekenblad dinsdag 

de kinderen de berekening er bij moeten vermelden. (di rek., woe spelling, do Engels, vrijdag 

LW+bloon). En denkt u ook nog aan het mailtje wat ik u heb gestuurd over juf Anita? Hartelijke groeten 

van groep 8 en de juffen! 

ps: wanneer u een vraag of opmerking heeft, blijft u ons benaderen alstublieft! Bellen, mailen enz! 

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

