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AGENDA 

 

Donderdag 28 november 

• Kinderen vrij vanwege studiemiddag 

 

Donderdag 5 december 

• Sint en pieten bezoeken de school 

 

Vrijdag 6 december 

• Groepen 3 en 4 vrij 

 

 

Maandag 9 december  

• Schoonmaakavond 

 

Donderdag 12 december 

• Gebedsgroep 

 

Woensdag 18 december 

• Kerstviering met de groepen 1-4 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 6 december 

 

ALGEMEEN 

 

Hij komt, hij komt!! 

Niet alleen in Apeldoorn, Den Haag of waar dan ook. Hij komt heel dichtbij, tot in onze scholen! 

Op 5 december hopen we Sinterklaas en z'n Pieten te verwelkomen zo rond half 9 aan het Hoofdland. 

Wat een feest zal dat zijn! 

Hij gaat daarna alle klassen van de onderbouw langs in een kort bezoek. Samen even kletsen, zingen, op 

de foto en wat lekkers erbij. 

Aan het eind van de morgen steekt het hele gezelschap over naar Het Pad. Daar ronden ze hun bezoek 

af om 12 uur. 

We gaan zelf met het feest door tot de normale tijd op donderdagmiddag. 

Groet van de Sintcommissie 

 

Gebedsgroep 

Beste ouders/ verzorgers, 

Wat is er mooier dan biddend als ouders rondom de kinderen, leerkrachten en school heen te staan? 

Om alle zorgen, maar ook dank bij God te brengen. Eén keer per maand komen we als gebedsgroep 

bij elkaar. We zijn op zoek naar versterking om samen op de bres te staan voor onze kinderen en de 

school. Heb je 1 keer per maand op donderdagochtend tijd om met elkaar Gods aangezicht te 

zoeken, dichte betrokkenheid met school en voor gezelligheid met andere ouders, wees dan welkom 

om aan te schuiven! Je aanwezigheid is al genoeg. De eerstvolgende keer is op 12 december op het 

Hoofdland, in de lerarenkamer. We beginnen om 8.45 uur en sluiten rond 10 uur af.  

Kleine kinderen die nog niet op school zitten, zijn ook van harte welkom. 

Ook als er gebedspunten zijn waar we voor kunnen bidden, kun je deze mailen naar 

gebedsgroepdewegwijzer@levwn.nl. We zullen ze dan meenemen in ons gebed. 

We hopen jullie te mogen ontmoeten. 

Hartelijke groet en zegen, de Gebedsgroep 
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Uitnodiging Kerstviering Hoofdland 

 

Save the date! 

• Datum woensdagavond 18 december 2019 

• Tijd 18.30-19.30 

• Wat Kerstfeestviering groep 1-4 van het Hoofdland 

• Waar Maranathakerk Zwijndrecht 

• Wie voor vaders/moeders, opa's/oma's, broertjes/zusjes, ooms/tantes (max. 2 gasten/kind) 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Het is elke dag druk bij onze marktkraam; vooral de jonge kinderen vinden het leuk achter de kraam te 

staan om hun producten aan de man te brengen. 

Voor de oudsten zijn er ook afgeleide opdrachten : teken of verf zelf een kraam, ontwerp er één met 

kralen op de kralenplank. 

We zijn een ananas aan het (na)maken van papier maché en zelf gemengde verf. We gaan ook proeven 

hoe een echte ananas smaakt en hoe je zo'n ding openmaakt. 

We zijn de markt nog aan het uitbreiden met een lapjes/naaikraam en  natuurlijk een kraam met Sint 

lekkernijen : we maakten al chocoladeletters en kruidnoten van houdbaar brooddeeg. 

We leren prijzen en reclame maken, gepast betalen een een kraam handig inrichten. We zijn ook bezig 

met het leren van nieuwe letters, bij dit thema de k, a en r. (niet toevallig dat ze precies het woord kar 

vormen, voor de boodschappen). We werken met boodschappenbriefjes (getekend, gekrabbeld of 

geschreven) en proberen van onze mini-kraampjes een markt te "bouwen".  

Na 16 november was er geen ontkomen meer aan : het moet nu ook over Sinterklaas gaan! Daarom zijn 

de Sint- en Pietenverkleedkleren weer uit de kast gehaald, maken we ladingen nepcadeaus en is in de 

bouwhoek de stoomboot aangelegd. Het rollenspel rolt er als vanzelf uit, leuk om te zien! 

We krijgen binnenkort weer een nieuw meisje in de groep, Victoria den Haak. Welkom, Victoria! We 

kennen je al een beetje, omdat je het zusje van Floris bent en je regelmatig meeging om hem in de klas 

te brengen vorig jaar. 

De Bijbelvertellingen gaan nu over Elisa, die Elia mocht opvolgen als profeet van God. En het verhaal van 

Jona is daarna aan de beurt. 

We zijn de afgelopen weken al begonnen met het inoefenen van de kerstliederen die we gekozen 

hebben voor het kerstfeest in de kerk met u als ouders. 

We zouden Cheyenne Weststrate een week in onze groep hebben als stagiaire. helaas werd ze ziek en 

bleef het bij 3 dagen. 

De netwerkdag afgelopen woensdag ging vooral over het onderwerp meten en meetkunde in de 

onderbouw. Heel informatief en inspirerend om te horen en zien welke mogelijkheden daarvoor allemaal 

bestaan om binnen het werken van je thema te gebruiken! Binnen ons thema over de markt zie je dat 

bijv. terug in meten van de lapjes stof, het op maat knippen van de stroken voor onze luifel, het 

ontwerpen van een kraam op een lege kralenplank, het werken met de dagen van de week wanneer er 

waar markt is, het ruimtelijk neerzetten van kraampjes tot een marktopstelling, enz.  

Groet van Ada de Wolf 
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Groep B 

Wat gaat de tijd weer snel. 

Zo langzamerhand gaan we richting de tijd van Sint en Kerst. 

Wij werken nu over de bakker en dat blijven wij ook doen tot aan de kerstvakantie. We werken wel 

zijdelings over Sinterklaas maar hij heeft geen hoofdrol bij ons in de klas. 

In de huishoek kunnen de kinderen zich bijvoorbeeld omkleden als Sint of Piet. 

Zij kunnen dan iets laten maken door de bakker wat ook mooi ingepakt kan worden. Zo Is het wel leuk 

om er over te werken maar wordt het niet te druk en te spannend voor de kinderen. 

Het Kerstfeest vinden wij veel belangrijker en daar gaan we dan ook veel aandacht aan besteden. Met de 

groepen 1-4 hebben we ook een kerstfeest op woensdagavond 18 december. 

In de bakkerij wordt er nu ook gewogen met de weegschaal. 

Wat kunnen we al veel kopen in de bakkerij! Loop gerust eens binnen en laat u even rondleiden in de 

hoek. 

Met de bijbelverhalen zijn we bezig met de verhalen rond Elisa. Wat weten veel kinderen al wat terug te 

vertellen van het bijbelverhaal. 

De afgelopen weken hebben we het over de 5 gehad en de letter a. 

We doen ook allerlei spelletjes binnen dit thema. Wat is het langste stokbrood. Hoe weet je dat? Kunnen 

we dat ook meten? Of de kortste? 

We leggen van gekleurde donuts(papier) een patroon. We leren met geld om te gaan in de hoek en 

oefenen dat ook in de kleine kring. Ieder naar zijn eigen niveau. 

Dan hebben de kinderen nog een heerlijke appeltaart gebakken in de klas. Zo werd de winkel wel heel 

feestelijk geopend! De broodjes waren ook heerlijk. 

Zo gaan we de komende weken al spelend door! 

Hartelijke groet, juf Rianne en juf Yvonne 

 

Groep C 

Inmiddels gaat het goed met de jumbo in onze groep. We kunnen goed vakkenvullen, we schrijven 

boodschappenbriefjes en halen volop boodschappen. En aan de kassa betalen we met onze eigen 

portemonnee en krijgen we een bon. De broodafdeling is aangevuld met allerlei lekkernijen. En er is met 

het oog op een malle piet, die graag fopcadeautjes maakt een speelgoedafdeling ingericht bij de jumbo. 

Kunnen de pieten en sint bij een fop cadeautje snel naar de jumbo om toch nog iets te kopen. Inmiddels 

is ook duidelijk wanneer onze winkel open en dicht is. Komende week kunnen de pieten de cadeautjes 

ook gaan inpakken. Gaan we pepernoten pakken en andere spelletjes doen rondom het sinterklaasfeest. 

We hebben de letter a geleerd, de tweede letter van het woord kar. En natuurlijk zit de letter a in veel van 

onze namen.... 

Deze week wordt Saar 4 jaar en komt ze bij ons in de groep, van harte welkom Saar!  

Hartelijke groet, juf Tjitske en Barbara 

 

Groep D 

Er wordt hard gewerkt in de bakkerij: De bakkers kneden het deeg en maken er broodjes e.d. van. Dan 

gaat het eerst in de rijskast en daarna in de oven. We hebben stokbrood, broodjes, donuts, taartjes en 

allemaal lekkere dingen die in de winkel te koop zijn. We maken eerst een boodschappenbriefje en gaan 

dan naar de winkel. Daar kopen we iets lekkers en eten dat in de huishoek op. Soms gaan we op reis en 

nemen we de broodjes mee voor onderweg. Ook kunnen we donuts of broodjes bestellen als ze op zijn. 

Volgende week mogen de Pietjes helpen in de bakkerij. Ook mogen de Pietjes kadootjes inpakken. 

Hiervoor zoeken we kleine doosjes. Deze mogen mee naar school. 

Deze week gingen de Bijbelverhalen over Elia en Elisa. We luisteren af en toe naar de liedjes die we voor 

het Kerstfeest gaan leren. 
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Jammer genoeg was juf Marian deze week ziek. Beterschap hoor juf! Het was heel fijn dat juf Annemieke 

een dagje bij ons in de klas kwam. Juf Sanne is ook een week bij ons geweest voor een snuffelstage. Dit 

was ook erg fijn. Er zijn ook weer 2 nieuwe kinderen bij ons in de klas: Loïs en Aljosha. Zij zijn allebei 4 

jaar geworden. Welkom hoor! 

Groetjes van de bakkers en juffen van groep D 

 

Groep E 

Er worden nog steeds boodschappen gedaan. We hebben deze week stil gestaan bij reclame en folders. 

We verven een verpakking na en volgende week gaan we daar  reclame van maken. We stempelen het 

woord bij de verpakking na of bedenken zelf hoe we het schrijven. We hebben inmiddels ook een 

kledingwinkel. We verkopen de kleren uit de huishoek. We maken een muts en wanten. We gaan 

volgende week ook een sjaal maken en mogen dan met een stofschaar werken om franjes te knippen. De 

kleding moet geprijsd worden. We zijn er maar druk mee. Vanuit de huishoek mogen de kinderen kleren 

kopen. De verhalen uit de Bijbel gaan over Elisa en volgende week over Jona. Afgelopen woensdag had 

ik een cursusdag over meten en meetkunde bij kleuters. Het was een leuke en leerzame dag. Volgende 

week donderdagmiddag gaan we kijken bij een andere school en zijn de kinderen 's middags vrij. 

Ondertussen oefenen we al met de liedjes voor kerst. En zo zijn we met veel verschillende dingen bezig. 

Sinterklaas zal volgende week ook z'n intrede doen in de klas. In de kledingwinkel zullen dan de kleren 

van Sint en Piet te vinden zijn. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. De onrust komt al een beetje de klas 

binnen. We hadden deze week wat zieke kinderen.  

Een heel fijn weekend! Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

De supermarkt, met uitgebreide snoepafdeling, krijgt al steeds meer vorm! Wij zorgen met onze klas zo 

veel mogelijk voor de snoepafdeling, en dat gaat al erg goed. We hebben laatst allemaal een lolly 

geknutseld, om te kunnen verkopen in de winkel.  

Daarnaast zijn we natuurlijk ook nog steeds letters aan het leren! De afgelopen week hebben we de g en 

eu geleerd. Ook met rekenen oefenen we verder. We proberen sommen tot 5 al uit ons hoofd. Daarnaast 

zijn we druk bezig met splitsen, we leren hoe we de getallen boven de 10 moeten schrijven en nog veel 

meer! 

Met hartelijke groet, Francis Scholma 

 

Groep 3b  |  Kasteelgroepnieuws 

In ons leesboek staat een verhaal over de uitvinding van het wiel. We hebben besproken waar wielen 

voor nodig zijn en hoe de wereld er uit ziet zonder wielen. 

We hebben ook een nieuwe tweetekenklank geleerd; de eu. Dus nu kennen we de ie, de ei de oe en de 

eu al. Omdat we de ei hadden geleerd kregen we ook les over het ei. Wat zit er in een ei, hoe zorgt een 

hen voor het ei, hoe komt het kuiken eruit? Daarna gingen we zelf eieren ontleden, bakken en opeten. 

Zo leuk om al die verschillen te zien! De een raakt heel voorzichtig met 1 vinger de dooier aan, de 

volgende bekijkt geïnteresseerd hoe het eiwit uit de schaal druipt, weer een ander roert met vrolijk het 

eigeel en eiwit door elkaar. Met eieren kun je ook leuke rekenlessen doen. Hoeveel eieren heb je als je 1 

volle doos hebt en nog 6 losse eieren? Daarna hebben we een blad gemaakt met sommen als 10+6, 

10+3, 10+9. Dat ging toen reuzesnel. Met een aantal kinderen heb ik gerekend met dubbelen. Wat is het 

dubbele van 6, van 3, van 2? We hebben extra getraind met de dubbele van 8, zodat we ook die 

automatiseren. 

Met gymles deden we leuke balspelletjes, zoals iemand is 'm, niemand is 'm. 's morgens gebruiken we bij 

het lezen een leesliniaal. Telkens als we een bladzijde gelezen hebben, mogen we 1 cm inkleuren. Het is 

dan heel rustig in de klas, je hoort alleen leesgeluidjes zoals het omslaan van bladeren en gemurmel van 

kinderen die zachtjes lezen. Ook hebben we een raceleesblad. Daarop staan rijtjes woorden. We lezen 
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telkens 1 minuut en zetten een streepje hoever we zijn gekomen. Zo proberen we onszelf te verbeteren. 

Dus geen wedstrijdje met je buur, maar met jezelf. Onze winkelhoek wordt steeds echter. Er worden 

boodschappenlijstjes geschreven, we hebben de spullen gesorteerd en er naambordjes bij gemaakt, er 

worden bonnetjes geschreven. Ook maken we folders. Sinterklaas doet natuurlijk ook zijn intrede in onze 

groep. Een leuke voorleesboek en een grappig lied over Sint die nog lang niet met pensioen wil maar er 

nog vrolijk op los swingt. 

Tot zover de kasteelberichten. Groeten van Annemiek 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

Het thema 'De Prehistorie' krijgt al goed vorm in de klas. We hebben al heel veel gemaakt en er is zelfs 

een prehistorisch hutje achterin de klas waar de kinderen mogen spelen. We willen graag aan het einde 

van het thema een soort tentoonstelling houden, waarop u als ouders langs al onze gemaakte spullen 

kunt lopen. De datum hiervoor zal snel volgen. Met rekenen hebben we nu ook de tafel van 9 geleerd en 

zo kennen we nu alle tafels. Deze moeten we wel regelmatig even oefenen om ze ook echt goed te 

kunnen onthouden en te automatiseren. Oefent u thuis mee? Daarnaast hebben we ook kennis gemaakt 

met de 5 minuten op de digitale klok. Dit vond de klas nog erg lastig en zullen we ook regelmatig 

oefenen. Met taal hebben we geoefend met de trappen van vergelijking (mooi - mooier - mooist). Vooral 

het toepassen in de zin blijft lastig en hier gaan we lekker veel mee oefenen. Heel spannend werd het in 

de klas toen we met de kinderen lootjes trokken. Het blijft spannend wie nou wie heeft getrokken. Er zijn 

al veel kinderen druk bezig met hun surprises. Super!  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 5b 

We werken nu in de klas over de prehistorie. Juf Margriet had een hele toffe startactiviteit gedaan met de 

kinderen. Ze had een kampvuur gemaakt in de klas en had eten meegenomen om te proeven.  

Deze week zijn we begonnen met het circuit, de kinderen mogen kiezen om een quiz te maken, een 

prehistorisch dorp te maken of bijvoorbeeld sieraden.  

Ook zijn we begonnen met de nieuwe verkeersmethode 'let's go'. Deze methode geeft lessen aan de 

hand van plaatjes en filmpjes op het digibord. Dit vonden de kinderen natuurlijk erg leuk! 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een stukje voorgelezen. Ze mochten kiezen of ze het met de 

voorleeswedstrijd van de school mee wilden doen. Jacob is bij ons de winnaar van de klas geworden en 

mocht voorlezen in de aula bij de andere groep 5 en groepen 6. Goed gedaan, Jacob!  

We zijn heel benieuwd naar alle toffe surprises die de kinderen maken voor elkaar. Als er hier vragen 

over zijn, of hulp nodig is, dan horen wij het graag.  

Groetjes van juf Margriet en juf Tirza 

 

Groep 6b 

Spannende tijden in groep 6B. Onze voorleeskampioen is bekend. Er hebben veel kinderen meegedaan 

en die zijn allemaal beoordeeld door de andere kinderen van de klas op 8 onderdelen. Na heel wat 

rekenwerk kwam Naomi als beste uit de bus. Zij nam ons allen helemaal mee in het verhaal, superknap! 

Ook spannend om thuis een surprise voor te bereiden voor degene, waar je het lootje van getrokken 

hebt. We genieten al van tevoren van de gezelligheid van het feest en van de mooie grappen in het 

Sinterklaasjournaal. 

Al die spanning schreeuwen we er af en toe behoorlijk uit als een heerlijke energizer tussen de lessen 

door. Vijf tellen schreeuwen, tien tellen met je lijf schudden en dan tien tellen om je adem weer te laten 

zakken en je bent klaar om weer verder te gaan. 

Want er moet ook veel gebeuren. Onder leiding van juf Anouk maken we reclame voor typisch 

Nederlandse attracties zoals de Efteling 'in reactie op een vraag van een Engels reisbureau speciaal voor 
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kinderen'. Ook moeten de verkiezingen voor de beste provincie worden voorbereid; wat heeft deze 

provincie te bieden en waarom zou je er naar toe moeten komen? Reclameposters, reclameleuzen en 

presentaties moeten worden gemaakt. 

Dit alles in het kader van ons thema "Ik ga op reis". 

Voor taal, spelling en rekenen beginnen we aan het derde hoofdstuk, waarin we weer veel nieuwe dingen 

leren. De kinderen zijn mooi gemotiveerd om vooruit te gaan; het is echt tof als je ziet dat je poppetje 

(op snappet) begint te rennen! 

Een hartelijke groet van kinderen en juffen van groep 6B 

 

Groep 7a 

Hallo ouders,  

Door de drukte heen is hier een bericht van groep 7a. Op dit moment zijn we bezig met allerlei leuke 

dingen. Afgelopen dinsdag hebben we onze eerste dansles gehad waar we de basispassen van hiphop 

geleerd hebben. Super leuk!  

Daarnaast zijn we met thema bezig over het wonen in Nederland en in het buitenland. Met ons eigen 

groepje verdiepen we in een natuurverschijnsel. Dit natuurverschijnsel onderzoeken we en maken we het 

na om de werking hiervan te laten zien aan de klas. De kinderen hebben al ideeën genoeg om deze 

creatieve werkstukken te maken!  

Morgen (vrijdag) gaan we met elkaar naar Dordrecht naar het onderwijsmuseum waar we een workshop 

over geld krijgen. We zijn benieuwd wat we daar gaan leren!  

Sinterklaas is weer in het land. De spanning stijgt een beetje in de klas. Want wie heeft wie op het lootje 

staan. We kijken uit naar 5 december en naar de mooie surprises en gedichten!  

Dit was het weer uit groep 7a!  

Groeten van alle leerlingen en de juffen 

 

Groep 7b 

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord van uw kind zijn de danslessen begonnen! Even opwarmen en wat 

basispassen geleerd op een lekkere beat. 

We zullen nog twee keer dansles krijgen, maar daar kunnen we u helaas niet te veel over vertellen, 

aangezien er vervolgens een optreden komt! 

U bent allemaal van harte welkom op dinsdag 10 december om 10.30. Een aantal kinderen denkt het 

optreden in de Ahoy te kunnen doen, maar we houden het toch maar bij de aula op het Van 

Karnebeekpad....       

Verder hebben de taallessen alles te maken met gewoontes. Zo hebben wij bijvoorbeeld al meer geleerd 

over volksfeesten, een bijzonder carnaval op de zeebodem en over de Ommelebommelesteen. Uw kind 

kan daar (hopelijk) meer over vertellen. 

Met rekenen proberen we per doel heel gericht te oefenen. Dit doen we door na de les ook nog 10 of 20 

opgaven +je achter de les te maken. Dit zijn oefeningen die passen bij het doel van de les en aansluiten 

bij de leerling. Hierdoor blijft iedereen groeien, we krijgen lopende of zelfs rennende poppetjes bij 

Snappet! 

Tot slot hebben we afgelopen weken genoten van een heel aantal voorleeskanjers! Zij mochten het 

voorlezen oefenen in de klas en kregen tips en tops van hun klasgenoten. Vervolgens hebben we deze 

week de halve finale voor de voorleeswedstrijd gehouden. Nu werden onze kanjers ook echt beoordeeld: 

Hoe was bijvoorbeeld het stemgebruik? Waren de tempowisselingen passend? In hoeverre werd emotie 

overgebracht? Etc. 

Een ontzettend spannende halve finale die eindigde in een gelijkspel. Onze uiteindelijke klassekampioen 

is Maurits geworden. Gefeliciteerd!         Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de 

voorleeswedstrijd verlopen is, maar het was ongetwijfeld leuk en spannend! 

Met hartelijke groet, Hannah Hoogerduijn 
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Groep 8a 

Deze weken hebben erg in het teken gestaan van het voortgezet onderwijs. Wat leuk om u allemaal 

gesproken te hebben over het voorlopig advies wat we als school geven aan uw kind. Mooie gesprekken 

waren het!  

Vele hebben ook in deze weken een bezoek gebracht aan een mogelijke vervolgschool. Dit geeft alvast 

goede indruk. Leuk om de verhalen terug te horen. 

Met rekenen doen we het inmiddels al weer een beetje anders. We willen graag dat de kinderen goede 

keuzes leren maken m.b.t. leren en maken. Straks (op het vo) kan je kiezen wat je in je flex- of tussenuren 

gaat doen. Ga je shoppen of studeren? Ga ik mee doen met de les of zitten keten? We maken ze daarom 

vast heel bewust van de keuze die je zelf kan maken. De leerlingen zien het doel van de les. Oefenen hier 

een paar sommen mee en ontdekken zo of ze dit al beheersen of nog moeten leren. Beheersen ze het, 

dan gaan ze zelfstandig aan het werk op een zelf gekozen plek (in stilte de eerste 20 minuten). Moeten 

ze het nog leren, dan kiezen ze voor het instructielokaal. De gesprekken die we voor-, maar vooral 

achteraf hebben zijn geweldig. Heb je een goede keus gemaakt? Hielp het je om op een bepaalde plek 

of bij bepaalde kinderen te zitten? Aan wie kun jij het beste hulp vragen? Heel gaaf om te zien. 

Verder zijn we ook best druk met allerlei extra's. Zo hebben we de voorleeswedstrijd. Na een spannende 

strijd is Demi onze klaswinnaar geworden. De andere vier; Ruben, Indy, Christie en Linne waren ook 

enorm goed, maar Demi gaat door naar de finale die vandaag (22 nov.) is.  

Verder zijn we vandaag naar het onderwijsmuseum geweest voor een workshop 'voor hetzelfde geld'. 

Dondermorgen hebben we een clinic van (s)cool on wheels. Via Jasper zijn moeder zijn we hiervoor 

aangemeld. Het is een voorlichtingsproject van Fonds gehandicaptensport over het thema 'leven en 

sporten met een handicap'.  De kinderen mogen gewoon net als anders op de fiets naar de gymzaal 

komen. 's Middags mogen ze heerlijk genieten van hun vrije middag. 

En dan nog een laatste verrassende mededeling: in de week van het sinterklaasfeest zijn de kinderen 

huiswerkvrij! We hopen op hele toffe surprises en leuke gedichten. U mag gerust helpen als dat nodig is, 

zodat de ander erg blij wordt van wat hij/zij krijgt. 

Komende week is het huiswerk volgens 'normaal' principe.  

Dat was het weer even voor nu. Hartelijke groet, namens de juffen en groep 8 

 

Groep 8b 

Vandaag was een spannende dag voor Evy. Zij is onze KlasKampioen geworden. Deze vrijdag heeft ze in 

de middag in de aula het opgenomen tegen de anderen kampioenen uit de andere groep 8 en groepen 

7. Evy moest het in de klas opnemen tegen Jefta en Jelle. Na het voorlezen mochten we stemmen in de 

klas wie er had gewonnen, maar we kwamen er niet uit. Ook de meester kon niet een duidelijke winnaar 

kiezen. Toen moesten ze alle 3 hetzelfde fragment voorbereiden en voorlezen. Daar kwam Evy als 

winnaar uit. Maar ook heel knap gedaan door Jefta en Jelle. Vandaag zijn we ook naar het 

onderwijsmuseum gegaan in Dordrecht. We kregen daar een workshop met de titel; “Voor hetzelfde 

geld.” We moesten interactieve opdrachten doen waarbij we ontdekten wat de invloed op je leven is als 

je minder geld te besteden hebt. 

Naast onze school staat een gebouw van Gemiva; De Kleine Oase. Dat is een dagopvang voor kinderen 

met een (ernstig) meervoudige handicap. Vorige week woensdag is een medewerker met een meisje in 

onze klas geweest om over Gemiva te vertellen. Woensdag zijn wij zelf bij hen op bezoek geweest. Het 

was best heel indrukwekkend om onze buurkinderen te zien. We willen hen gaan helpen met voorlezen, 

spelletje doen, knutselen. Iedere vrijdag zullen 2 van onze groep 8 leerlingen dit doen. Iedereen die wil 

komt aan de beurt. Wel heel mooi om zo voor onze naaste voor betekenis te kunnen zijn. 

Vorige week vrijdag hebben we lootjes getrokken in de klas. We maken een surprise en een bijpassend 

gedicht. In de week van Sinterklaas hebben we huiswerkvrij, zodat we alle tijd kunnen besteden aan het 

maken van een mooie surprise en gedicht. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Vrijdag 6 december houden we in de aula onze VakantieBeurs. We hebben de afgelopen weken gewerkt 

over het thema Landen. Daarvoor moesten we een land kiezen. Vervolgens moesten we een reisgids 

maken, een creawerkstuk en een lekkernij uit dat land. We zijn nu nog druk bezig met alle 

voorbereidingen, maar we nodigen alle ouders, opa’s, oma’s enz uit om op onze VakantieBeurs een kijkje 

te nemen. Het is van 13.00 tot 14.00 uur in de aula. Komt dat Zien! 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 

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

