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AGENDA 

 

Woensdag 22 januari 20.00 – 21.30 uur 

• Informatieavond voor belangstellende ouders 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 31 januari 

 

 

Vrijdag 31 januari 

• Groep 3 & 4 vrij  

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

De eerste twee weken van het schooljaar in 2020 hebben we er al weer op zitten. Op het Hoofdland 

hebben we een ‘vliegende start’ gehad vanwege het thema ‘de ruimte’, zie daarover veel meer hieronder 

bij alle groepen. 

 

Wat op beide locaties deze week zichtbaar anders was dan anders was de opstelling van de tafeltjes in 

de groepen: toetsopstelling! Deze en volgende week worden de CITO-toetsen afgenomen in de groepen 

3 tot en met 8. Met deze toetsen meten we ons onderwijs: op welke vakken hebben de kinderen zich 

goed ontwikkeld, waar moeten we iets extra’s doen, wie heeft een andere aanpak nodig….de uitslagen 

van de CITO’s hebben vooral effect op het handelen van de leerkrachten, om daardoor kinderen verder 

te helpen in hun ontwikkeling. In februari bespreken de teamleider en de leerkracht de resultaten en 

bekijken dan samen het hele plaatje. Een toets blijft een moment-opname en de leerkracht kent uw kind, 

weet hoe hij/ zij de afgelopen vijf maand gefunctioneerd heeft in de groep. Dat hele plaatje betrekken 

we erbij als we kijken hoe we het kind en de groep 

verder kunnen helpen in de ontwikkeling. Dus: het 

toetsen heeft z’n waarde, maar er hoort wel een 

verhaal bij.  

 

Dat ‘verhaal’ gaan we in ons onderwijs de 

komende tijd ook dieper inkleuren. Vorige week 

hebben we weer een studiemoment gehad, waarin 

we als team met elkaar door hebben gesproken 

over de plannen die we komend jaar willen gaan 

realiseren. We hebben verschillende werkgroepen 

ingesteld die stappen gaan uitdenken, u gaat hier nog meer van horen. Eén van die werkgroepen gaat 

bedenken hoe we talentontwikkeling in de school kunnen gaan organiseren. Wat we al hebben bedacht 

moet nu in concrete stappen gegoten gaan worden. Hoe kunnen we, naast de cognitieve talenten, ook 

breder talenten, die God aan de kinderen heeft gegeven, aanboren en laten bloeien op De Wegwijzer, bij 

leerlingen en bij leerkrachten? Door klussen? Door tuinieren? Door een nieuwe taal te leren? Door 

samenwerken? Doorprogrammeren? Door…..Leest u ook vooral de oproep hieronder voor de 

‘moestuintjes’….wat zou het mooi zijn als de kinderen die groene vingers hebben, of ‘groen zijn van 

binnen’ daarvoor ruimte krijgen binnen De Wegwijzer.  
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Over deze plannen hebben we woensdag gesproken met Rene Tromp 

en Henk Eilander, bestuurders van LEV. Mooi dat er een enthousiaste 

groep ouders was om met hen in gesprek te gaan over hoe zij De 

Wegwijzer ervaren in identiteit en kwaliteit. Ook uw mening horen we 

graag, ook buiten deze meer officiële momenten. Van harte 

uitgenodigd mee te denken! Goed om alvast te noemen dat er 13 

februari a.s. om 13.00 uur een Ouderdenktank bijeenkomst is op het 

Hoofdland. Waar we het dan over gaan hebben gaan we nog 

communiceren, meedenken wordt gewaardeerd! 

 

Woensdag 22 januari is er weer een informatie-avond voor 

belangstellende ouders, die hun kind hier (misschien) wel op school 

willen inschrijven. Kent u mensen uit uw omgeving voor wie deze 

avond interessant kan zijn, tipt u ze dan? Dank! 

Karin van Bruggen 

 

ALGEMEEN 

 

Factuur ouderbijdrage 2019/2020 

Beste ouders, 

oktober 2019 heeft u een mail ontvangen van WIS Collect met het verzoek tot betaling van de 

ouderbijdrage 2019/2020. 

Velen van u hebben al betaald, waarvoor hartelijk dank.  

Mocht u de factuur nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. 

Heeft u vragen? Mail gerust even: administratiedewegwijzer@levwn.nl. 

Administratie de Wegwijzer 

 

OPROEP! Hulp bij opzetten moestuintjes  

Beste ouders van de Wegwijzer,  

Graag wil ik met jullie goed nieuws delen. De leiding van onze school heeft groen licht gegeven voor het 

aanleggen van een school-moestuintje op beide locaties! 

  

Wat we willen bereiken met dit prachtig project is dat onze kinderen ontdekken of 

hun talent ligt in het zorgen voor zo’n tuintje, dat ze de ruimte krijgen om bezig te 

zijn met dat talent en het zo te ontwikkelen en dat alle kinderen tijdens de pauzes 

de pracht van Gods schepping kunnen bewonderen en van de daaruit 

voortkomende vruchten kunnen eten. 

  

Zodoende zoeken we op dit moment ouders die het leuk vinden om (af en toe) 

mee te helpen met de opbouw en verzorging van de plantjes en de moestuin. 

Daarnaast hebben we een 3-tal ouders (waarvan 1 zich al heeft aangemeld) nodig 

die mee willen helpen aan het maken van de houten planten bakken. Past dat bij 

uw talent? Uw reactie mag u sturen naar mijn e-mail: joanna.pizon@gmail.com. Tot gauw! 

Vriendelijke groet, Joanna Schneider- Pizon 
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Kidsteam 

Introductie 

De Wegwijzer heeft sinds kort een nieuwe kidsteam. Het kidsteam is een groep kinderen van groep 5 - 8 

(vanuit iedere groep 1 leerling) die regelmatig met mij om tafel zit om te bespreken hoe de zaken op 

school gaan. Wat vinden zij van hoe het gaat op school. Wat vinden ze van plannen die we maken. 

Hebben ze ideeën over hoe we zaken beter zouden kunnen doen etc.  

De kinderen in het kidsteam zijn gekozen door de kinderen uit hun groep. Ze hebben zich kunnen 

aanmelden bij hun meester of juf en hebben aan de groep vertelt waarom zij vinden dat zij een goede 

vertegenwoordiger zijn voor hun groep. Daarna is er in de groep een verkiezing geweest waardoor we nu 

van iedere groep 1 leerling hebben die zijn/haar groep vertegenwoordigt.  

De volgende kinderen zitten voor hun groep in het kidsteam: 

Gr. 5a Daniel Visser 

Gr. 5b Lois Gevers 

Gr. 6a Nikki den Boer 

Gr. 6b Fleur v.d. Glas 

Gr. 7a Lieke van Wolfswinkel 

Gr 7b Stef Hendriks 

Gr. 8a Jasmijn Visser 

Gr. 8b Jesse Heijkoop 

 

We hebben afgesproken dat iedere keer een leerling vanuit het kidsteam een kort verslagje schrijft voor 

op het Wegwijzertje. Deze keer heeft Jasmijn het verslag geschreven. U vindt deze hieronder. 

 

Verslag 

Voor het eerst dit jaar is het kidsteam weer begonnen. We bespreken daar dingen om de school beter te 

maken voor iedereen. hiervoor is uit elke klas 1 kind gekozen door de kinderen in de klas. dan gaat dat 

groepje kinderen over dingen praten die de klas van hun gevraagd heeft dus over de ideeën praten. hier 

hebben we het deze keer over gehad; 

- dat er hekken moeten komen bij de voetbalvelden, zodat de ballen niet overal heen rollen 

- dat het een rommeltje is op de kleedkamers, daar moet iets aan gedaan worden! 

- gaan we overschakelen van snappet (een tablet om lessen en toetsen op te maken) naar 

chromebook? 

- hoe kunnen we school leuker maken? met muziek, met kanjertraining.  

- we willen vaker kanjertraining want dat is leuk en leerzaam, want je leert van elkaar en van de 

juf/meester, verder is dat heel interessant, je leert ook zelfstandig ruzies oplossen bijvoorbeeld. 

- en als laatste en het minst frisse: de hygiëne van de wc, we hebben allemaal gevraagd om wc 

borstels, die komen er nu. over de lucht in de wc denken we nog na. 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We zitten alweer midden in januari. Maar het voelt af en toe meer als voorjaar, met hoge temperaturen 

en onderweg naar school de welluidende klanken van een lijster, zingend in het donker. 

Ook op school beginnen we dagelijks met (meestal) welluidende klanken. Veel kinderen zingen graag en 

dat laten ze dan ook horen!  We hebben deze weken het mooie lied geleerd: God heeft een plan met je 

leven.  
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De Bijbelvertellingen gingen over Daniël en z'n vrienden in het land Babel. Heel bijzonder dat de 

koningen die zij dienen komen tot erkenning van de hoogste God. Oog voor de grote Schepper krijgen 

we zeker ook door het thema wat op de rol staat : de ruimte. Hoe groots en onbegrijpelijk is het heelal ! 

En wat zijn wij daarbij vergeleken kleine mensjes op een kleine planeet.... 

Maar wat zijn de kinderen enthousiast over dit onderwerp. Er zijn kinderen die veel vragen hebben, de 

antwoorden moet ik ze vaak schuldig blijven (hoe kun je zien als je op de maan bent of het dag of nacht 

is?) En wat was het een indrukwekkend gebeuren bij de sterrenwacht vorige week in Dordrecht. Prachtig, 

zo'n 100-jaar oude, enorme sterrenkijker. Alleen zie je niet zo veel als je precies met je dichte oog door 

het glaasje kijkt ( ik zie alleen de muur..........) 

Het gaat steeds meer leven en volgende week kunnen we misschien al in de ruimtehoek zelf doen alsof 

we astronaut zijn. We willen ook graag op de maan stenen gaan zoeken, net als bij de eerste 

maanlanding. Daarom mogen alle kinderen een mooie zelfgevonden steen meenemen naar school. Dan 

kunnen we die gaan onderzoeken in het ruimtestation. Intussen ben ik deze week nog met iets anders 

bezig geweest. Met alle kinderen van groep 2 heb ik een soort taaltoets afgenomen, het dyslexie-

protocol. Het gaat daarbij om voorwaarden om straks in groep 3 tot lezen te komen. Wilt u hier meer 

over weten, vraag het me gerust. De kinderen krijgen bij dit thema de letters aangeboden van de 

woorden zon en maan. We zijn begonnen met de z en doen dan de n. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Beste ouders, 

Wat zijn we weer druk bezig met het nieuwe thema. U heeft de foto's vast al langs zien komen! De raket 

is bijna klaar. Mooi want dan kunnen we binnenkort opstijgen. 

We hebben een ruimtemuur gemaakt van zwarte bladen met sterrenbeelden erop. Zo begint het al echt 

op de ruimte te lijken in onze hoek. Heeft u buiten al eens naar de lucht gekeken met uw kind wanneer 

het donker is? Daar zijn al verschillende sterrenbeelden goed te zien! We kijken regelmatig korte filmpjes 

over de ruimte. André Kuipers laat van heel veel dingen zien hoe het werkt in de ruimte. Zo hebben we 

vandaag bekeken hoe de wc werkt. Gisteren hebben we bekeken hoe er koffie wordt gemaakt. 

Voor onze hoek kunnen we de volgende spullen goed gebruiken: Gladde stenen(ter grootte van een 

kinderhand) om maanstenen van te maken. We willen ze dan verven. Speelgoedgereedschap want er 

moet wel eens wat gerepareerd in de ruimte. 

Volgende week woensdag gaan we naar de sterrenwacht. De mensen die gaan rijden ontvangen daar 

begin volgende week een mail over. Achter de schermen zijn wij bezig met de rapporten. Heeft u nog 

een rapport/plakboek thuis? Dan graag zo spoedig mogelijk inleveren. Volle plakboeken mogen thuis 

blijven. Met de bijbelverhalen zijn wij bij Koningin Ester. Het cijfer 8 zijn we mee bezig en de letter m. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

We zijn alweer 2 weken naar school geweest in het nieuwe jaar! Vanaf deze plaats nogmaals de beste 

wensen en Gods Zegen voor 2020! Vorige week maandag begonnen we gelijk al met mooi nieuws! 

Bij Ruth is op 19 december een lief broertje geboren. Hij heet Seth. En op 30 december werd er ook een 

lief broertje bij Sep geboren en hij heet Jens. Van harte gefeliciteerd! En afgelopen maandag mochten we 

Joël feliciteren. Hij vierde zijn 5e verjaardag in de klas. Van alle lekkere traktaties hebben we heerlijk 

gesmuld! En we zijn inmiddels ook volop in ons nieuwe thema gedoken. De ruimte. 

De kinderen zijn erg enthousiast.  Afgelopen week zijn we begonnen met het maken van de raket zodat 

we binnenkort op ontdekkingsreis de ruimte in kunnen. Gisteren hebben we een bezoekje gebracht aan 

de Sterrenwacht in Dordrecht. Hier zagen we eerst een film over ons zonnestelsel. We reisden langs de 

verschillende planeten en leerden hoe ze heten en of het er heel koud of heet is. Of dat het er heel hard 

waait. Wie weet hoe de rode planeet heet? En welke planeet is de scheetplaneet. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Daarna gingen we de trap op naar de koepel bovenin. Brr koud zeg daar. Gelukkig hadden we onze 

jassen aan. Om de beurt mochten we door de telescoop kijken. Deze is heel groot en hoog. We moesten 

eerst een trapje op om erbij te kunnen. Jammer dat de zon niet scheen anders hadden we die bekeken 

maar de bomen waren ook leuk om van dichtbij te zien.  Daarna mochten we van alles ontdekken en 

bekijken in de expositieruimte. De komende tijd besteden we aandacht aan de letters van het woord m 

aa n. Bij de Bijbelverhalen hoorden we afgelopen week over Daniel en volgende week gaan we verder 

met de verhalen over koningin Esther. Allemaal een fijn weekend en tot volgende week!  

Groetjes van juf Barbara, Marian en Tjitske 

 

Groep D 

Wat een spannende avonturen hebben we de afgelopen 2 weken beleefd in groep D! We werken over de 

ruimte en dat vinden we super interessant. We begonnen het thema met het maken van een woordweb: 

Wat weten we al over de ruimte? Daarna hebben we met de juf een lijst gemaakt met dingen die we 

graag willen weten over de ruimte. Een paar dagen later mochten we naar de Sterrenwacht. Wat was dat 

interessant en spannend! We mochten allemaal door de telescoop kijken. Maar helaas, we konden geen 

sterren zien. Wel zagen we de blaadjes van de bomen. We zagen ze heel scherp, terwijl de bomen heel 

ver weg stonden. Weet je trouwens dat er een pannenkoek-planeet (Mercurius) bestaat en een scheet-

planeet (Neptunus)? Dat hebben we geleerd bij de Sterrenwacht.       

In de klas gaan we de komende weken verder leren en werken over de ruimte. Hebben jullie de raket al 

gezien die we maken? Als hij af is mogen we er als echte astronauten mee naar de maan! 

We leren in de klas ook nieuwe woorden, zoals heelal en ruimteschip. We luisteren vol verwondering 

naar de boeken die de juffen voorlezen over de ruimte. We maken werkjes over de zon, maan en 

sterren... Wij gaan snel weer verder met leren en ontdekken, tot gauw! 

Liefs, de kinderen van groep D, juf Grietje en juf Eline. 

 

Groep E 

We hebben genoten van het uitje naar de sterrenwacht. Bedankt weer aan alle ouders die hebben 

gereden. We hebben ondertussen een raket in de klas met duwraketten en we zijn druk bezig met het 

ruimtestation. Er worden ramen ingemaakt en er wordt bedacht welke kleuren het station moet krijgen. 

We hebben de planeten bijna af. Volgende week zullen we de eerste lancering gaan doen. We oefenen 

met aftellen. We hebben een leuk opzegversje geleerd over een astronaut.  

-We gaan ruimtestenen maken Het zou fijn zijn als alle kinderen volgende week een 1 steen meenemen 

(die gaan we verven). 

-Wie heeft er thuis nog oude (Spaanse) sloffen liggen die we zilver kunnen spuiten zodat we 

ruimteschoenen hebben. Of ziekenhuisoberschoenen. We lezen veel boeken over de ruimte. We kijken 

filmpjes. Ook komen er steeds vragen bij. Het is een boeiend onderwerp! 

Ondertussen neem ik het dylectieprotocol af. We kijken hoever de kinderen zijn op het gebied van horen 

van klanken, welke letters ze al kennen en of er woorden geschreven kunnen worden. Ondertussen ben 

ik bezig de kijkrapporten in te vullen. Het is een drukke tijd met allerlei gesprekken en zodoende ben ik 

af en toe uit de klas. De verhalen uit de Bijbel gaan over Daniel en Esther, prachtige verhalen om te 

vertellen. Mocht u thuis nog een groen tasje hebben liggen dan mogen die weer mee naar school zodat 

straks het rapport  en het plakboek daarin mee kan.  

Fijn weekend en hartelijk groeten uit groep E 

 

Groep 4b 

Ruimtestation, Maanlander, Saturnus... 

Zomaar even wat woorden die nu dagelijks voorbij komen in de klas. 

Ons startmoment van het thema 'in de ruimte' was bij de Space Expo. Heel leerzaam en erg interessant. 

Wist u bijvoorbeeld dat Mercurius de grootste temperatuurverschillen heeft van alle planeten?  
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Overdag is het 430 graden Celsius en na zonsondergang is het -180 graden. Op de foto ziet u de echte 

ruimtecapsule waarmee ESA-astronaut André Kuipers zijn reis naar het ruimtestation ISS en weer terug 

naar aarde maakte. In onze gang maken we onze eigen ruimtestation met 4 verschillende 

compartimenten: het werkgebied, het slaapgedeelte, de uitkijk en het toilet. Over die ruimte hebben we 

al leuke weetjes. Vraag maar eens aan uw kind met welk water er thee wordt gezet....!!! 

We zijn gestart met de Cito toetsen. We toetsen of en hoeveel de kinderen zijn gegroeid het afgelopen 

half jaar. Dit is voor sommigen best een spannende periode. Mocht uw kind er thuis last van hebben, zou 

u dit dan aan ons willen doorgeven? Bedankt. 

Week 3 en 4 zullen we voornamelijk de toetsen afnemen. Met rekenen komen er sommen aan bod als: 

8+9 en 14-8. Daarnaast keersommen van de tafel van 2,5,10 en sommen als: 10+....=14 en 3 + ....= 10, 13 

+ ....= 20. Met spelling zijn we bezig geweest met woorden met de aai, ooi en oei en ook met woorden 

eind -d (hond, strand); we leren dat ze het woord langer moeten maken (honden), zodat je weet of het 

met een -d of -t moet. 

Groeten Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

In de klas zijn we nu echt begonnen met ons thema 'wonen en reizen'. Op maandag zijn ze ook met 

meester Hans bezig geweest om voertuigen te maken. Op dinsdag kregen de kinderen een kaartje en 

moesten ze onderzoeken van welke stad of van welk dorp het kaartje was. Leuk om te zien op welke 

verschillende manieren kinderen dan informatie zoeken. OOk hebben ze voor het eerst kennis gemaakt 

met een mini-atlas. Op donderdag mochten ze in groepjes alvast nadenken over de maquette die we 

gaan maken. We gaan een wijk in het klein maken. De kinderen moeten dan goed gaan kijken waar de 

voorzieningen komen en ze moeten goed kijken naar wat er nodig is in een wijk. Ook leren ze dan een 

legenda maken bij deze plattegrond. De kinderen zijn nu al enthousiast.  

Deze week zijn we ook druk bezig geweest met de toetsen. Dit was voor sommige kinderen best een 

beetje spannend, maar ze hebben het goed gedaan. Volgende week zullen we weer verder gaan met 

onze methodes voor taal en rekenen.  

Met hartelijke groet, Tamara Aleman 

 

Groep 6b 

Alweer 2 schoolweken voorbij in 2020. Nieuwe plekjes in de klas, nieuwe plek in de rij als we naar gym 

lopen, nieuwe plek voor de instructietafel in de klas, nieuwe start nu we een groep gaan worden zonder 

Ian erbij. Voor hem hebben we leuke vuurwerk tekeningetjes gemaakt en naar hem opgestuurd, zodat hij 

weet dat we aan hem denken, nu hij een begin aan het maken is op zijn nieuwe school. Na alle verhalen 

over de koningen in de bijbel, die telkens weer van God afdwalen en het volk Israël daarin meenemen, 

zijn we nu bezig met 2 themaweken. Deze week hebben we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

gesproken. Wat worden we er blij  van als we alle beloften lezen die daarover in de bijbel staan, in Jesaja 

en Openbaring bijvoorbeeld. Zullen we elkaar in de hemel herkennen? We weten het niet, maar we 

hopen het wel, omdat we dan degenen zullen terugzien, die we hier op aarde moeten missen. Maar aan 

de andere kant; iemand missen is misschien helemaal niet meer aan de hand in de nieuwe hemel! 

Volgende week is het thema: "Elk mens is uniek". Niemand in de hele wereld is aan jou gelijk en onze 

Schepper geniet van de verschillen tussen ons. Want ieder kind/mens heeft gaven en talenten gekregen 

en mag met die talenten God eren en er zijn voor de medemens in de schepping. Belangrijk om in deze 

weken hierover te praten, juist in de cito weken, wanneer het alleen maar om je leerprestaties lijkt te 

gaan! Bij thema leren we veel over de geschiedenis van de Gouden Eeuw in ons land. Over de VOC, de 

Atlas Major, Michiel de ruyter, Rembrandt en Van Gogh, de grondwet en koning Willem I bijvoorbeeld.  
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Deze eerste weken leren we klassikaal veel over deze onderwerpen. Daarna mogen de kinderen aan de 

hand van eigen onderzoeksvragen bepaalde aspecten uit dit thema meer gaan uitdiepen. 

Een hartelijke groet van kinderen en juffen van groep 6B. 

 

Groep 7a 

Hallo allemaal, 

Zo, de eerste CITO week zit erop. Het was hard werken, maar wat hebben ze het goed gedaan. Deze 

week hebben we ons gericht op begrijpend lezen en spelling. Volgende week richten we ons op rekenen. 

Wij als juffen zijn echt enorm trots op de kinderen! Ze werken keihard en doe super goed hun best. 

Naast de CITO zijn we hard bezig met thema. Dit keer werken we over Vroeger & Nu. Dit is natuurlijk een 

heel breed begrip. De afgelopen weken en komende week werken we over jagers en boeren en die 

weken daarna over de Grieken en Romeinen. Volgende week vrijdag staat ons een leuke verrassing te 

wachten met betrekking tot het deel over de Grieken en Romeinen. Houd Klasbord goed in de gaten ;).  

Afgelopen woensdag was juf Esther ziek, gelukkig kon juf Willemieke die ochtend voor de klas. Al 

geruime tijd (sinds april) zijn er klachten van misselijkheid, buikpijn en druk op de slokdarm. Er lopen 

allerlei onderzoeken in het ziekenhuis, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. Gelukkig zijn er allerlei 

ernstige dingen uitgesloten, maar het blijft toch even spannend.  

De kerstvakantie is alweer achter de rug en we hebben elkaar allemaal de beste wensen gewenst. Voor 

het komende halfjaar wensen wij jullie veel geluk en zegen toe. 

Hartelijke groet, Juf Willemieke en juf Esther 

 

Groep 7b 

Wat gaat de tijd toch snel! Op het moment dat u dit leest is het al weer twee weken na de kerstvakantie. 

In groep 7b hebben we niet stil gezeten. In de eerste week hebben we nog gewerkt aan de normale 

lessen en via de Chromebooks ons voorbereidt op de Cito’s. Tsja, er zat tussen al die oefenopgaven ook 

soms een spelletje. Dat maakte de voorbereiding al een stuk leuker…  In de tweede week zijn we 

begonnen met de Cito’s. We hopen allemaal dat de kinderen een mooi resultaat mogen halen. 

Ook zijn we na de vakantie gestart met het nieuwe thema. Eerst hebben we een kleine herhaling van de 

tijd van Jagers en Boeren uit groep 5. Dit zal nog ongeveer een week duren. Daarna zullen we een 

langere periode werken aan het thema Grieken en Romeinen. Als jullie spullen hebben die met deze tijd 

te maken hebben, geef ze mee! Aan het einde van het thema zullen ook jullie uitgenodigd worden op 

school om te komen kijken wat ze allemaal gemaakt hebben! 

Hartelijke groet, Marnix Hogendoorn 

 

Groep 8a 

Wat hebben we genoten van de vakantie. We moesten echt weer even inkomen die eerste dagen. Maar 

inmiddels zitten we weer flink in de werkmodus. Vooral nu we deze week gestart zijn met de cito's. Hard 

werken, goed concentreren en ergens ook wel weer leuk om te kunnen laten zien wat je afgelopen 

maanden en jaren hebt geleerd. Gelukkig realiseren we ons dat wij niet in cijfertjes zijn uit te drukken.  

We hebben vorige week weer een presentatie gehad van een oud-leerling over de GSR. Ook dat lijkt een 

leuke school. Sommige gaan er kijken. U heeft de onderwijskundige rapporten meegekregen naar huis. 

Geeft u gerust wijzigingen er op aan en getekend retour naar school. Jasmijn vertegenwoordigd ons in 

de leerlingenraad en is op gesprek geweest bij de directeur. Een verslag hiervan kunt u lezen in dit 

wegwijzertje. Ze maken serieus werk van belangrijke punten die door de groepen in worden gebracht. 

Met thema heeft u hopelijk meegekregen dat we werken over 'de Gouden Eeuw' en 'de Franse Tijd'. Deze 

weken krijgen we vooral veel informatie tot ons. Daarna gaan we met eigen gekozen onderwerpen 

verder aan de slag. Diepen we het uit en proberen we het door te zetten naar een praktische uitwerking. 

Denk hierbij aan het vormgeven van een museum, het nabootsen van het stads- en/of dorpsleven in de 

tijd enz. Mocht u materialen, boeken o.i.d. over deze tijdvakken hebben dan zijn ze van harte welkom.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Zo gaat deze tijd nog meer voor ze leven.  Blijft u contact met ons opnemen wanneer u een vraag of 

opmerking heeft!  

Hartelijke groet van de juffen 

 

Groep 8b 

We zijn het jaar 2020 gestart! Allemaal Gods zegen voor dit jaar, Zijn Liefde en zorg bij alles! Het was fijn 

om maandag de klas weer compleet te hebben. Dankbaar voor de afgelopen vakantie en voor 

gezondheid. We zijn deze week aan de slag gegaan met heel wat cito toetsen. Over 3 weken krijgen we 

ook ons 1e rapport mee naar huis. Ook gaan we over 3 weken naar het Rijksmuseum in Amsterdam. We 

worden met een bus gebracht en opgehaald! Een schoolreisje dus! Leuk dat een aantal ouders met ons 

meegaan. Ik ben nog wel op zoek naar kampouders die met ons geweldige kamp mee willen. Ik hoor het 

graag wie mee wil/kan. Voor de kerstvakantie hebben we een inzamelingsactie gehad van de 

voedselbank in Zwijndrecht. Als school hebben we ruim 400 producten opgehaald! Afgelopen week 

hebben we ons weer ingezet voor de voedselbank. We hebben voedselpakketten klaargemaakt en 

producten op data gesorteerd. De vrijwilligers daar waren super blij met onze hulp en we kregen als dank 

allemaal een heerlijke chocoladeletter. 

Deze maand hebben heel veel middelbare scholen open huis. Ga vooral langs om te kijken, vragen, 

proeven welke school de juiste is voor uw zoon/dochter. Veel zegen en wijsheid bij de keuze. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert. 

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

