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AGENDA 

 

Donderdag 28 november 

• Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 22 november 

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

 

Woensdag was het dankdag in veel kerken en ook in verschillende klassen is daar aandacht aan besteed. 

En er is genoeg om voor te danken! In gesprekken die ik heb met ouders die belangstelling hebben om 

hun kind naar De Wegwijzer te laten gaan, vertel ik vaak hoe bijzonder ik het vind dat we in Nederland 

het soort onderwijs mogen geven zoals we dat op De Wegwijzer doen: vanuit een voluit Christelijke 

identiteit! En dat betaalt de overheid, dat is echt iets om dankbaar voor te zijn. Ik ben ook dankbaar voor 

de verbinding die er is tussen ouders en school, juist op het gebied van identiteit. We geloven in Jezus 

als onze Redder, Hij is de basis van ons bestaan, onze Rots. Dat bindt ons samen, ook al maken we in de 

praktijk verschillende keuzes in hoe we dat geloof vorm geven. Daarin zijn we een mooi voorbeeld, vind 

ik, hoe we in christelijk Nederland kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen en versterken. Ook op 

de ouderavond maandag, konden we elkaar daarin herkennen.  

 

 

Ouderavond 4 nov 

Fijn dat we met een volle aula zaten, afgelopen maandag, voor de ouderavond over de veranderingen 

die we willen gaan inzetten in ons onderwijs. We hebben een stukje film gekeken van Claire Boonstra, die 

allerlei vragen stelt over waarom het onderwijs is zoals het is (hier te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=DldTICqnaK0) 

In de bespreking in kleinere groepjes hoorden we hoe ouders graag zouden willen dat hun kind eind 

groep 8 van school afgingen, welke vaardigheden, welke kennis, wat voor houding zouden ze dan willen 

zien bij hun kind. Mooi was om te horen dat naast basiskennis en allerlei vaardigheden het voor veel 

ouders belangrijk is dat hun kind God leert kennen en leert Jezus te volgen, met liefde voor de mensen 

om zich heen, precies zoals ik het zelf hierboven verwoordde. Wat voor veranderingen we ook gaan 

doorvoeren, dat blijft voor ons vaststaan! De identiteit die we nu als school mogen hebben, daar zijn we 

heel dankbaar voor! Het is gaaf om kinderen juist te mogen leren wie God is en te mogen voorleven hoe 

het leven met Hem eruit ziet.  
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Nog wat praktische zaken… 

• Vervanger conciërge Mandy 

Soms komt het voor dat onze conciërge Mandy niet kan werken door bv ziekte. Eerder hadden wij dan 

een lijstje met mensen die wij konden bellen of ze een dagje in wilden vallen voor haar, al was het maar 

een dagdeel.  

Graag zouden we weer zo’n lijstje hebben voor het geval dat….Is het iets voor jou/ u om ons af en toe te 

helpen als Mandy uitvalt? Je taken zouden dan zoal zijn: de locatie netjes maken/ houden (keuken 

opruimen, personeelskamer bijhouden, gangen en aula netjes houden), pleinwacht lopen in de kleine 

pauze, pleinwacht op het Pad op dinsdag en donderdag, wc-rollen aanvullen, koffieapparaat 

schoonmaken, vuilnisbakjes legen, klein onderhoud, manusje-van-alles…Heb je interesse, wil je ons dat 

laten weten? Meld je dan bij Marlies (m.zwaan@levwn.nl) of Karin (k.vbruggen@levwn.nl).  

 

• Ouderinvalpoule 

Een van de mogelijkheden die we hebben bij ziekte van een leerkracht, is het inzetten van de 

ouderinvalpoule, alleen in geval van nood overigens. Vorig jaar zijn we daarmee gestart en hebben we in 

samenspraak met ouders bedacht hoe we in geval van nood ouders kunnen inzetten bij ziekte. Daar is 

uitgekomen dat een team van 3 ouders een programma draait op een dag dat, naast de reguliere 

activiteiten zoals de dagopening, bestaat uit spelletjes- en een creatief programma. De materialen 

daarvoor liggen klaar. De eerste ervaringen vorig jaar waren positief.  

We zijn op zoek naar ouders die hier ook graag in mee willen draaien. In de bijlage vind je een 

beschrijving van de werkwijze. We gaan met je in gesprek als je belangstelling hebt om je te vertellen 

over hoe het werkt. Dus ben je flexibel, houd je van kinderen, vind je het leuk om een groep(je) kinderen 

te begeleiden en zie je het werken in de ouderinvalpoule als een uitdaging, wil je dan contact met ons 

opnemen?  Graag bij Marlies (m.zwaan@levwn.nl) of Karin (k.vbruggen@levwn.nl). 

Hartelijke groet, Karin van Bruggen 

 

 

ALGEMEEN 

 

Waarde veiligheid 

Deze maand zijn wij met groep A aan de beurt 

om in een kunstwerk te laten zien hoe we de 

waarde veiligheid ervaren. We hebben een 

tijdje terug het mooie lied  "Veilig in Jezus' 

armen" geleerd. De kinderen zingen dit graag. 

Het is ontroerend om te horen dat ze het ook 

echt zo ervaren. Daarom heb ik alle kinderen 

een eigen portretje laten tekenen en die 

rondom de tekst Veilig bij Jezus' geplakt. 

Groep A 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Het zindert weer van alle kanten : een nieuw thema, de markt! Wat een ideeën, kennis, vragen en 

activiteiten. Meteen de eerste week naar de markt in Zwijndrecht, daarna in de klas aan de slag. We 

hebben nu één grote kraam met allerlei fruit, Gevormd en bewerkt met klei en geverfd. Doosjes 

gevouwen voor elk soort fruit, de naam en de prijs erop en het kan in de kraam! De luifel was een lastig, 

praktisch punt, maar we zijn er toch samen uitgekomen. We hebben ook ieder een kleine kraam gemaakt 

(van een doosje) om mee te spelen : kramen met fruit, bloemen, stof of vis. Net echt. 

Verder worden er natuurlijk net als bij ieder thema mooie bouwsels gemaakt in de bouwhoek, mag ik 

regelmatig wat komen drinken in de huishoek of wordt ik uitgenodigd voor een taartje bij de zandtafel. 

We krijgen er een nieuw speelmaatje bij : Ruben Groenewegen is nu ook 4 jaar en komt vanaf volgende 

week bij ons in de groep. Mees zien we 3 weken niet, hij is richting Zuid-Afrika gevlogen : een groot 

avontuur met het hele gezin! Mooi was de dankdag, waarbij de kinderen konden nadenken en 

weergeven waar ze hun God voor willen bedanken. Een aantal kinderen durfde het ook hardop in het 

gebed te verwoorden. De Bijbellessen gingen deze week over dit onderwerp : danken. vroeger ook d.m.v. 

offers zichtbaar gemaakt. Verder zijn we bezig in de tijd van koning Achab en de profeten Elia en Elisa en 

de wonderen die God via hen liet zien. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat zijn we al weer fijn bezig na de vakantie. Na alle vakantieverhalen zijn we gaan werken over de 

bakker. Vorige week hadden we een echte bakker in de klas. De vader van Joshua G. is bakker en die 

wilde ons van alles laten zien en ook veel komen uitleggen. We hebben een filmpje bekeken over de 

bakkerij. Daarna hebben we veel bakkers spullen bekeken. We hebben gezien hoe je van marsepein een 

mooie roos kan maken. We mochten ook heel veel vragen stellen. Zo weten we nu dat de bakkers al in 

de nacht opstaan zodat de winkel 's ochtends vroeg al vers brood heeft. 

Elke dag van deze week hebben we iets gemaakt van zoutdeeg voor de bakkerswinkel. Croissantjes, 

stokbroden, koekjes, krakelingen etc. Mocht u nog leuke dingen voor de bakkerswinkel hebben dan 

houden we ons graag aanbevolen(graag met naam erop). We hebben al een mixer, beslagkommen, 

gardes, spatels en mutsen en kleding. Maar koekjesvormen etc. zou ook erg leuk zijn. 

Volgende week kunnen we in de hoek gaan spelen! Vanochtend hadden we dramales van juf Sandra. Een 

les met het thema bakker. Wat hebben we een leuke spelletjes gedaan. Die gaan we zeker nog eens 

doen. Deze week hebben we aandacht besteed aan Dankdag. Woensdag hebben we het er over gehad 

waarom we God bedanken en waarvoor. Daarna hebben we een kringgebed gedaan waarbij we 

begonnen met ik dank U voor... Het lied Dank U wel hebben we ook gezongen. 

Hartelijke groet, juf Rianne en juf Yvonne 

 

Groep C 

Na de herfstvakantie zijn Javi en Aniek bij ons in de klas gekomen.  Van harte welkom allebei!  Hopelijk 

zijn jullie snel gewend bij ons in de groep. Inmiddels zijn we gestart met ons nieuwe thema de 

supermarkt. Er wordt al volop in de hoek gewerkt en gespeeld. Er is een vriezer en een lege 

flessenautomaat geknutseld. We hebben de spullen gesorteerd in de verschillende vakken en voorzien 

van streepjescodes. Afgelopen woensdag hebben we een bezoek gebracht aan de echte supermarkt. De 

Jumbo in Walburg. Wat hebben we daar veel geleerd en gezien. De koelcel voor de groente en het fruit. 
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En de koelcel voor het vlees. Brr. best koud daar. Het plakje worst wat we kregen bij de 

vleeswarenafdeling smaakte heerlijk. Ook mochten we de ovens voor het brood van dichtbij bekijken. 

Verder hebben we zelf nog boodschappen gedaan en mochten een aantal kinderen zelf de 

boodschappen scannen bij de kassa. Als verrassing kregen we allemaal nog een mooie tas met allemaal 

leuke dingen erin. Bedankt Jumbo voor de hartelijke ontvangst! De foto's van ons uitje naar de Jumbo 

staan op Klasbord. Het was afgelopen week ook dankdag. Samen hebben we hierover nagedacht en 

dingen genoemd waar we God dankbaar voor zijn. Wij danken God voor: dat Hij van ons houdt en voor 

ons zorgt. We danken Hem voor kleding, speelgoed en de mensen om ons heen. Gisteren vierden we de 

verjaardag van Ruth. Van harte gefeliciteerd met je 5e verjaardag! 

Fijn weekend! Groeten van alle kinderen van groep c en van juf Barbara en juf Tjitske 

 

 

Groep D 

Na de vakantie zijn we begonnen met ons nieuwe thema: de winkel. De kinderen hebben er voor 

gekozen om er een bakkerswinkel van te maken. Daarvoor zijn inmiddels al wat dingen gemaakt, zoals 

broodjes en donuts van brooddeeg, een oven en bakkersmutsen. Ook hebben sommige kinderen zelf 

spulletjes meegenomen om te gebruiken in de winkel. Vanaf volgende week kunnen we erin gaan spelen. 

Manuel heeft maandag zijn verjaardag gevierd. Hij is 5 jaar geworden. 

Met dankdag hebben we bedacht waar we voor konden danken en hebben we een kringgebed gedaan. 

Ook hebben we lekkere broodjes geproefd. We kunnen lekker met elkaar spelen maar leren ondertussen 

ook veel, vooral over de bakker. Aankomende dinsdag hopen we met z'n allen naar de Jumbo 

supermarkt te gaan om daar bij de bakkersafdeling te gaan kijken. Daar zullen we ook proberen om 

antwoorden te krijgen op onze vragen die we van te voren hebben bedacht. Vraag maar eens aan de 

kinderen wat ze allemaal al weten. 

Groetjes van groep D, juf Grietje en juf Marian 

 

 

Groep E 

Afgelopen dinsdagmiddag had ik de groepsbespreking over de klas. We hebben gekeken hoe de groep 

is in sociaal opzicht. En aan welke punten we  gaan werken. Of er individuele leerlingen zijn die extra 

aandacht nodig hebben. Het is altijd weer mooi om over de groep te vertellen. We hebben woensdag 

stilgestaan bij Dankdag. Mooi hoe kinderen al kunnen benoemen waar ze dankbaar voor zijn. Ook 

hebben we een lied gezongen; https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4 In de klas hebben we 

de supermarkt gemaakt. We hebben een flessen inleverapparaat gemaakt. Wanneer we naar de 

supermarkt gaan, bedenken we eerst welke boodschappen we nodig hebben en we maken een 

boodschappenlijstje. In de winkel mogen we maximaal 10 boodschappen halen. Alle boodschappen 

kosten €1,00. We hebben allemaal een portemonnee gemaakt en mogen daar geld in doen. Bij de kassa 

krijgen we dan een kassabon. Bij de flessen krijg je een statiegeldbon. We kijken ( de verpakkingen van 

thuis) met elkaar welke  verpakkingen bij een tussendoortje, brood, of avondeten hoort, wat moet in de 

koeling, etc Best lastig nog. Woensdag 20 nov. staat juf Christine samen met juf Marleen voor de klas 

want dan heb ik een netwerkdag . De verhalen uit de Bijbel gaan over de koningen. Het zijn best 

ingewikkelde verhalen voor de kinderen. Volgende week maandag en donderdag hebben we weer gym 

met groot materiaal. Hartelijke groeten, Swanice 
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Groep 3a 

We zijn na de vakantie al weer druk aan het werk geweest op school, en hebben veel nagedacht over het 

nieuwe thema. Zo hebben we een dramales gehad over de winkel. We waren zelf poppen die aan 

konden, we waren elkaars spiegelbeeld en er werden spullen uit de winkel gestolen. Daarnaast zijn we 

naar Walburg geweest om te kijken welke winkels er allemaal zijn, en hoe ze er uitzien. Ondertussen 

hebben we ook gekozen welke winkel wij zelf willen gaan maken, en dat is de snoepwinkel geworden! 

Afgelopen week was het dankdag, met elkaar hebben we een winkelmandje gemaakt waar we briefjes in 

konden doen waar we dankbaar voor zijn. Daarbij hebben we het liedje 'Dank u wel' gezongen. 

 

Groep 4a 

Na de herfstvakantie zijn we weer goed begonnen met elkaar. Zo zijn we gestart met het thema de 

winkel en hebben al interessante vragen met elkaar bedacht: 

- Hoe komen de spullen van de fabriek naar de winkel? 

- Hoe werkt een kassa? 

- Hoe werkt een pinautomaat? 

- Wat gebeurt er in de winkel met het geld aan het einde van de dag? 

Nu bekijken we tijdens dit thema wat filmpjes en ontwerpen we leesteksten, zodat vragen beantwoord 

kunnen worden. Maar wat zou het leuk zijn als u met uw kind ook op zoek gaat naar antwoorden. Uw 

kind mag informatie, boeken en materiaal gerust meenemen naar school (graag voorzien van naam). Dat 

plaatsen we dan op de thematafel. 

Voor de hoek in de aula zijn we bezig met de andere groep 4 met het maken van een winkel. Onze groep 

heeft gekozen voor de dierenwinkel. De komende tijd mag uw kind ook hiervoor materiaal meenemen 

wat met de dierenwinkel te maken heeft. Dan kunnen we ons gedeelte van de winkel mooi inrichten en 

kan de werkelijkheid goed nagedaan worden in rollenspel. 

Wat ook mooi is, is dat we met elkaar stil hebben gestaan bij Dankdag. De kinderen hebben samen met 

u redenen van dankbaarheid opgeschreven. Aan de hand van het bijbelboek Ruth en Psalm 100 hebben 

we met de kinderen hier verder over gepraat. Er is veel reden om te danken! 

Hartelijke groet, Tamara en Jennifer   

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

Deze week hebben we op dankdag nagedacht over waar we dankbaar voor zijn.  

We zijn dankbaar voor onze vader en moeder, de wereld, dat we door God gemaakt zijn, de natuur, de 

dieren, de school en dat we in vrede leven. Mooi om dit te benoemen, te bedenken en God ervoor te 

danken. Met rekenen, taal en spelling hebben we deze week methode toetsen gemaakt. De kinderen 

hebben hard gewerkt en echt goed hun best gedaan! 

De speelgoedwinkel vult zich al aardig. We hebben met elkaar bedacht welke rollen er in de hoek 

gespeeld kunnen worden. En portemonnees met geld en vellen inpakpapier zijn al gemaakt. En er staat 

een kassa én een rekenmachine die echte bonnetjes kan printen.  

Goed weekend vast! 

Groet Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met toetsen van rekenen en taal. Hierdoor zijn we de 

afgelopen week vooral bezig geweest met herhaling en extra oefening. Met rekenen zijn we hard aan het 

oefenen met de tafels. De kinderen hebben al kennis gemaakt met de kilo en de gram en hebben hier al 

moeilijke sommen bij moeten maken. We hebben ook een start gemaakt met de deelsommen. Dit was 
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nog best wel een beetje lastig, aangezien de keersommen dan heel goed geoefend moeten zijn. Oefent 

u thuis ook mee met de keersommen?  

Ook zijn we gestart met het thema: de prehistorie. Zo was er ineens iemand in de klas vanuit de 

prehistorie en diegene vertelde een mooi verhaal over hoe het eruit zag in de prehistorie. De kinderen 

hebben toen een woordweb ingevuld met alles wat ze al weten van de prehistorie. In de klas willen we 

graag een prehistorisch hutje maken en ik heb hier inmiddels al wat materialen voor gekregen. Bedankt 

dat u zo meedenkt! 

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 5b 

Na de vakantie zijn we begonnen met werken over ons talent. Waarin blinken de kinderen uit? En wat 

voor talent heeft God aan hen gegeven. Deze week is het nieuwe thema 'vroeger en nu' gestart. We 

werken over de prehistorie. Eerst krijgen de kinderen verschillende startactiviteiten en daarna gaan ze 

werken in een circuit met verschillende opdrachten, zoals bijvoorbeeld sieraden maken, een quiz maken 

op een chromebook of een muurschildering maken. U mag na schooltijd gerust even in de klas komen 

kijken. Deze week hebben we ook weer de rekentoets van blok 2 gemaakt. Wat hebben de kinderen hard 

gewerkt. Toppers! Meester Hans gaat volgende week donderdag met de kinderen een crea opdracht 

doen met een schoenendoos. Wilt u een schoenendoos meegeven aan uw kind? 

Groetjes de juffen en kinderen uit groep 5b 

 

Groep 6a 

Beste ouders, 

We hebben weer veel meegemaakt in de groep. De dagen vliegen voorbij. Onze pot met knikkers is 

regelmatig vol, dat is een goed teken! Dan krijgen we namelijk weer een beloning! 

Deze week hebben we in de klas gehoord en gelezen over dankdag. Het ging ook over het geven van 

tienden. Dat bleek in de praktijk best lastig. 

Een verzoek van meester Hans: mogen alle kinderen vóór komende donderdag een schoenendoos 

meenemen naar school? Hier gaan ze dan tijdens de crea-les mee knutselen. Alvast bedankt! 

Vrijdagochtend was het nationaal schoolontbijt. Ontbijten is goed voor je maar ook erg gezellig. We 

hadden dit keer boterhammen, broodjes, yoghurt met cruesli, appels, crackers en beleg.  

Volgende week vrijdag gaan we met de hele klas naar de Duurzaamheidsfabriek, de begeleiders krijgen 

daarover nog info. Als het goed is, kunnen we gratis met het OV reizen, maar de vouchers zijn nog niet 

binnen. Vorige week vrijdag kwam een heuse filmploeg in de groep om ons idee te filmen. Dat vergde 

veel van ons geduld. Gelukkig is alles goed gegaan en zijn we reuzebenieuwd naar het resultaat. Fijn dat 

ons idee begint te leven. Er is al voor €40 verkocht, fantastisch! 

Isa heeft ook een stukje geschreven voor het Wegwijzertje:  

“Hallo allemaal ik ga iets vertellen over onze klas: We werken met een fles en als we iets goed doen 

krijgen we een knikker  en als de fles vol is krijgen we een beloning en we verkopen spullen op 

marktplaats voor het milieu dan krijgen we geld en dan kunnen we op een duurzaam uitje.” 

Met hartelijke groet, de juffen van groep 6a 

 

Groep 6b 

Na de herfstvakantie hebben we afgesproken dat we de lat in groep 6B wat hoger gaan leggen. We 

hebben een plaatje bekeken van een hoogspringer die hoger kan springen dan hijzelf groot is. Als je de 

lat hoog legt ga je proberen erover heen te komen en ga je je best doen om dat ook te bereiken. En wat 

ben je dan blij als het lukt! We kijken regelmatig met de kinderen individueel naar de resultaten van hun 

werk (onder andere) in snappet. Daar kunnen we heel goed zien of ze groeien en bespreken hoe het 

komt dat je groeit of juist wat we kunnen doen als de groei er even niet in zit. Misschien heb je dan hulp 

nodig. Voor topo betekent de lat hoger leggen dat de namen van plaatsen en wateren nu ook correct 
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moeten worden geschreven -dus ook met een hoofdletter! Voor het huiswerk betekent het dat de 

controle daarop strenger is. Bovendien is het fijn als je het gemaakte huiswerk bij je hebt op de 

opgegeven dag, want soms gaan we er die dag iets mee doen in de klas, zoals bijvoorbeeld met het 

interview en met het huiswerk van mediawijsheid voor de komende week. 

We hebben nu twee keer een 'Grej of the day' gedaan. Prachtig om te zien hoeveel interesse de kinderen 

hebben bij de presentatie over de grej, de ochtend nadat het raadsel is meegegeven. Heel leerzaam en 

een mooi stukje wereldoriëntatie. De voorleeswedstrijd is in volle gang. Alle kinderen lezen een stukje 

voor in de klas, maar degene die meedoen met de wedstrijd worden door alle andere kinderen en de juf 

beoordeeld met een beoordelingsschema van 8 criteria. We zijn benieuwd wie onze klas gaat 

vertegenwoordigen in de finale op vrijdag 22 november! Deze week zijn er volop voorbereidingen 

geweest voor het feest van juf Karin. Alle kinderen hebben in groepjes iets voorbereid voor haar. 

Van harte Gods zegen gewenst voor uw nieuwe levensjaar, juf! 

Hartelijke groeten van groep 6B 

 

Groep 7a 

De eerste vakantie is alweer achter de rug. Wat is de eerste periode hard voorbij gevlogen en wat 

hebben we veel geleerd. Met rekenen hebben we het onder andere gehad over breuken en 

cirkeldiagrammen, bij taal hebben we geleerd om een conflictgesprek met elkaar te voeren en met 

spelling zijn we volop bezig met de werkwoorden op de juiste manier schrijven in de verleden tijd. 

Natuurlijk hebben we ook andere dingen geleerd. We werken bijvoorbeeld er nog iedere dag keihard 

aan om een betrouwbare klas te zijn en met liefde en respect met elkaar om te gaan. In de afgelopen 

periode hebben we gemerkt dat dit niet altijd even makkelijk is, maar elke dag bidden we om kracht voor 

deze situaties. Vol goede moed gaan we de nieuwe periode tegemoet. Fijn weekend! 

Hartelijke groet van groep 7a, juf Willemieke en juf Esther. 

 

Groep 7b 

Na de herfstvakantie weer starten, kost altijd even moeite. Deze keer was het wel even wennen, eerst een 

studiedag, vervolgens kwam meester Marnix in de klas kijken en had juf Marleen haar laatste dagen. 

Het was een gezellige dag geweest! Deze week hadden we het druk met allerlei toetsen: taal, spelling en 

rekenen. Ook bereiden we ons voor op de eerste Engelse toets, best een beetje spannend! 

Verder zijn we gestart met een nieuw thema: Oost, west, thuis best! Of toch emigreren? 

Tijdens dit thema hopen we meer te ontdekken over verschillen en overeenkomsten binnen de Europese 

landen, als het gaat om landschap, klimaat, werkgelegenheid, wonen, reizen, cultuur, etc. De kinderen 

zullen in groepen werken aan verschillende opdrachten, daar hoort u ongetwijfeld nog meer over! Bij 

deze opdrachten staan het product en het proces centraal, want ook de samenwerking is belangrijk! 

Goed weekend! Marnix en Hannah 

 

Groep 8a 

Wat was dat weekje vakantie lekker. Daar zijn we echt goed van bijgekomen. Sindsdien hebben we ook 

geen zoeken meer gehad. Super fijn. En dan nog eens extra vrije maandag ook was dik genieten. Maar 

dat de juffen die dag ebzog zijn geweest kunnen we wel merken in de klas. Er gaan al een aantal dingen 

met een beetje anders. Met rekenen of het vak 'wiskunde', zoals meester Gert het noemt zijn we soms in 

ons eigen lokaal aan het werk en soms bij meester Gert. We kijken of we instructie nodig hebben voor 

het doel van die les. Zo niet kunnen e zelfstandig aan het werk en krijgen we verrijking. Dat vinden veel 

kinderen erg fijn. Onze taakkaart is m.u.v. de dagplanning leeg. Er staan geen verplichte taken op. We 

kiezen zelf taken die onze ontwikkeling ten goede komt. Dat dit best lastig is en soms verleidelijk merken 

we ook, maar de juffen gaan hier met ons over in gesprek en dat helpt. Zo worden we meer eigenaar van 

ons leerproces. Thema is erg tof. We hebben de verschillende klimaten onderzocht en daarover gepitcht 

(in één minuut vertellen wat het inhoudt, op zo'n manier dat de groep het niet meer vergeet) 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Nu hebben we een land binnen zo'n klimaat uitgekozen en dat diepen we helemaal uit. Op een website 

of in een soort 'lonely planet' delen we onze informatie. Ook maken we nog een kunstwerk wat past bij 

dit land. Bijvoorbeeld een architectonisch hoogstandje.  

En dan nog ons hoorspel. Wat een verrassende resultaten komen er uit deze schrijfopdracht. Maar het 

valt nog niet mee om goede en realistische geluiden toe te voegen. Al met al best leerzaam.  

En dan vandaag nog ons gezonde, maar vooral ook gezellige ontbijtje. Dat was even leuk genieten. Ook 

hadden we vandaag een bijzondere tekenles van een meneer die dingen zelf ook heel letterlijk neemt. 

Vraag uw kinderen er vooral naar. Het was een hele ervaring.  

Komende weken hopen we u te ontmoeten tijdens de (voorlopig) adviesgesprekken.  

Nou u bent hopelijk weer een beetje op de hoogte.  

Fijn weekend en hartelijke groet namens groep 8a, juf Anita en juf Christi 

 

Groep 8b 

Deze week is Femke van Willigen bij ons op stage geweest. Zij zit in de 3e klas van de Pabo. Ze heeft al 

een aantal lessen bij ons gegeven en is volgende week ook nog in onze klas. Ze heeft gisteren ons alles 

verteld over woestijnen en verwoestijning. Vandaag hebben we van haar een lied geleerd. Leuk om op 

deze manier van anderen les te krijgen. Met rekenen krijgen we ook al les van juf Anita en juf Christi. Dat 

komt omdat we soms wel uitleg nodig hebben bij een doel en een andere dag wat korter of niet. De ene 

dag is het lokaal van groep 8a instructielokaal en de andere dag het lokaal van groep 8b. Het is leuk om 

zo andere juffen te leren kennen en ook de andere groep 8 leerlingen. Vandaag hebben we een gave 

tekenles gehad van meneer Martin. We moesten een woord opzoeken in het woordenboek en dat dan 

letterlijk gaan tekenen. Bijvoorbeeld; hangjongeren. Dan teken je dus een waslijn met jongeren eraan! 

Het was grappig om op deze manier naar woorden te kijken en ze te tekenen. We zijn in de klas druk 

bezig met de voorleeswedstrijd. 8 kinderen uit onze klas strijden voor de titel; Klassenkampioen en 

hopen SchoolKampioen te worden in de grote finale op vrijdag 22 november in de aula. We zijn 

benieuwd! Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert. 

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

