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AGENDA 

 

Donderdag 13 februari, 8.45 – 10.00 uur 

• Gebedsgroep (lerarenkamer Hoofdland) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 14-02 

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Toetsen en rapporten 

In de afgelopen periode hebben we alle kinderen (vanaf groep 3) weer getoetst op de kernvakken 

Rekenen, Taal en Lezen. In de komende weken worden de rapporten geschreven en aan de kinderen 

meegegeven. U wordt uitgenodigd voor de gespreksmomenten met leerkrachten om door te praten 

over de ontwikkeling van uw kind. 

Eerder dit schooljaar hebben we u uitgenodigd voor een ouderavond over de “Wegwijzer in 2025”. 

Ondertussen zijn we met het team hier druk mee bezig. Hoe gaan we dit steeds concreter invullen. Het 

afnemen van CITO toetsen en de frustraties die dit soms met zich meebrengt bij kinderen sterkt ons om 

door te gaan met onze plannen. Tegelijkertijd merken we dat het een grote transitie is dat echt wel tijd 

vraagt en dat je daardoor nu nog eigenlijk dingen doet die je liever niet zou willen doen. Dat motiveert 

alleen maar meer om door te gaan met onze plannen en concreet zaken anders te gaan doen in het 

komende schooljaar. Zo hebben we op dit moment een werkgroep die bezig is met het voorbereiden 

van het werken vanuit leerlijnen bij rekenen. Waarbij we kinderen veel meer willen laten werken op hun 

eigen niveau. Hun eigen ontwikkeling bepaalt dan met welke leerstof ze aan de slag gaan. De grote 

vraag daarbij is hoe organiseren we dat en hoe zetten we daarbij onze medewerkers in? Er komt meer 

om de hoek kijken dan alleen iets in een methode aan te passen.  

Verder zijn we aan het nadenken over het starten van een ploetergroep (hoog en meerbegaafde 

leerlingen)  en een klusklas (voor onze praktisch meerbegaafde kinderen). De werkgroep 

talentontwikkeling denkt na over hoe we breder de talenten van kinderen tot bloei kunnen laten komen. 

Er gebeurt van alles om onze “droom” voor onze school concreter te maken. 

 

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek 

Regelmatig krijgen we een verzoek voor extra verlof buiten de schoolvakanties. Voor het verlenen van 

extra verlof zijn wettelijke regels waar wij ons als school aan hebben te houden. Wij worden hierop 

gecontroleerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwijndrecht. 

Buiten die wettelijke regels mogen wij als school maximaal 10 dagen verlof geven wanneer er sprake is 

van bijzondere omstandigheden. Dat is ter beoordeling aan de leiding van de school. 

Binnen de Wegwijzer hanteren we strikt de wettelijke regels omdat we niet in discussies met ouders 

willen komen waarom de een wel en de ander geen verlof heeft gekregen. 
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Onder bijzondere omstandigheden verstaan wij bijv. verdrietige omstandigheden in het gezin waardoor 

het goed is om een keer een dag vrij te hebben. Of moeilijkheden rond het kind waardoor het goed is 

om een keer een dag verlof te hebben. 

Wilt u extra verlof aanvragen op basis van bijzondere omstandigheden dan vragen wij u duidelijk aan te 

geven wat die omstandigheden zijn. Wij beoordelen dan of dit een reden is voor extra verlof. 

Aanvragen voor eerder vertrekken voor een weekendje of weekje weg vallen dus niet onder bijzondere 

omstandigheden. Aanvragen voor verlof die ook prima binnen een reguliere vakantie kunnen 

plaatsvinden worden in principe ook afgewezen. 

Een uitzondering maken wij voor het eerder vertrekken op vrijdag naar de pinksterconferentie van 

Opwekking. 

Het is uiteraard altijd prima om met iemand van de schoolleiding te overleggen als u graag extra verlof 

wilt hebben voor uw kind omdat er iets is waarvan u graag wilt dat uw kind daarbij is. Er kunnen 

uiteraard situaties zijn waarbij het helemaal prima is dat kinderen daar bij zijn. Denk bijv. aan de bruiloft 

van een goede vriend en vriendin waarvoor jullie de hele dag zijn uitgenodigd. Ook dat scharen onder 

bijzondere omstandigheden.   

U moet te allen tijde toestemming vragen voor extra verlof. Dat kan met het formulier dat u kunt krijgen 

bij onze administratie.   

Middels onderstaande link kunt u terugvinden wat de wettelijke regelingen zijn rond het verlenen van 

extra verlof (https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Aalburg/77555.html).  

Met vriendelijke groet, Erik van Pijkeren 

 

ALGEMEEN 

 

Coördinator Welkomst-commissie gezocht 

Wij zijn op zoek naar een vader of moeder die voor ons de bezoeken van de welkomstcommissie wil 

coördineren. Waar hebben we het dan over? 

Alle ouders die voor het eerst een kind naar De Wegwijzer laten gaan krijgen, voor het kind naar school 

gaat, een bezoekje van twee ouders uit de Welkomstcommissie. Dat zijn dus meestal ‘nieuwe’ ouders van 

wie het kind bijna vier jaar wordt, maar ook ouders die door verhuizing of door het overstappen vanuit 

een andere school nu hun kind naar De Wegwijzer laten gaan.  

De bezoekende ouders heten de nieuwe ouders welkom, vragen naar verwachtingen en vertellen wat de 

verwachtingen vanuit school zijn. Vaak gebeurt het dat er een mooi gesprek ontstaat over de identiteit 

van de ouders en die van de school. De bezoekende ouders vertellen vanuit hun eigen ervaring over De 

Wegwijzer en kunnen vaak ook allerlei vragen beantwoorden van praktische aard.  

De afgelopen jaren heeft Saskia Akkerman voor ons deze bezoeken gecoördineerd. Zij hield in de gaten 

welke ouders wanneer een bezoekje moesten krijgen, regelde dat er een afspraak kwam en dat de 

bezoekende ouders een leuk kadootje mee konden nemen voor het gezin/ nieuwe kind.  We zijn heel blij 

dat zij dit een heel tijdje heeft willen regelen met plezier en betrokkenheid. Veel dank daarvoor! Nu zij 

gaat stoppen zoeken we voor haar een opvolger!  

Saskia nam zelf ook deel aan de bezoeken en ook voor haar opvolger zou dat heel mooi zijn. Maar het 

hoeft niet persé. We zoeken iemand die een goede ambassadeur voor De Wegwijzer is, die goed 

overzicht houdt, behoorlijk punctueel is en plezier heeft in het leggen van contacten met onbekende 

mensen (via email). Het zou fijn zijn als diegene ook mee zou doen met de bezoeken, maar als je dat 

stukje van de taak nou niet ziet zitten, ben je toch welkom om te reageren. En misschien vind je het wel 

leuk om in de bezoeken mee te draaien maar zie je het coördineren niet zitten, wil je dan ook reageren? 

Aanvulling van de commissie is zeker wenselijk! 

Vragen zijn welkom bij en reageren mag naar Karin van Bruggen k.vbruggen@levwn.nl 
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Schoolpleinpret! 

Misschien hebben jullie het al gezien? Het schoolplein op het Hoofdland heeft een basketbal basket 

vlakbij de hoofdingang hangen. 

Het is de try-out van ‘schoolplein-rouleer-speelgoed’: regelmatig zal er ‘nieuw speelgoed’ op het plein 

zijn. In het kader van een positieve bijdrage aan het speelplezier van de kinderen is dit idee ontstaan. 

Duurzaam ook, want er worden tweedehands spullen opgeknapt.  

Deze keer was vrijwilliger opa Karel den Dekker actief: hij heeft het tweedehands basket helemaal 

opgeknapt en ziet hij er niet als nieuw uit? Bedankt opa Karel! 

Over ongeveer 2 maanden kunt u weer wat nieuws voor uw kinderen verwachten.  

Hartelijke groet! Sanne Lingstuyl (Initiatiefneemster van ‘schoolplein-rouleer-speelgoed’) 

 

Hulp bij opzetten moestuintjes (herhaalde oproep) 

Graag brengen we onderstaande oproep nog een keer onder uw aandacht. Er is op gereageerd, heel fijn! 

En omdat we nog meer reacties kunnen gebruiken plaatsen we het nog een keer…. 

 

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 

 

Gevonden voorwerpen 

Vanaf volgende week dinsdag 4 februari (Pad) en woensdag 5 februari (Hoofdland) liggen de gevonden 

voorwerpen weer klaar op een tafel. Wilt u kijken of u iets mist? Op 18 februari gaan de overgebleven 

spullen naar het goede doel. 

Met hartelijke groet, Mandy Vermeulen 

 

Kauwgom tijdens Cito's  

Graag stellen wij u op de hoogte van afspraken die wij gemaakt hebben met betrekking tot het snoepen 

en/ of kauwgom kauwen tijdens Citotoetsen in de klas. Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen tijdens de 

"grote" Citotoetsen, dit zijn de rekenen en begrijpend lezen toetsen, kauwgom kauwen om de hersenen 

extra te activeren. In de klas krijgen de kinderen van de eigen leerkracht een kauwgommetje. Dit hoeft u 

dus niet van huis mee te geven.  

Met hartelijke groet, Marlies Zwaan 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Er komen steeds meer kruisjes op de speellijst van de themahoek. Dat betekent dat er veel gespeeld 

wordt in de raket en het ruimtestation. 

Het onderwerp is echt hot, komt op allerlei manieren terug. Ook bij de kinderen thuis, merk ik, daar word 

ik blij van. Dan nemen ze het onderwijs mee in hun leven buiten school en dat is toch de bedoeling van 

onderwijs? 

We zijn intussen bezig met de letters z (van zon) en m (u raadt het al, van maan) en de n ( van beiden, 

maar achteraan een woord wat moeilijker te onderscheiden). 

Met de Bijbelvertellingen zijn we na de verhalen uit de ballingschap ( Daniël en Esther) begonnen met de 

terugkeer naar Jeruzalem. Pittige verhalen uit het boek Ezra en Nehemia. Wel een uitdaging om dit 

enigszins begrijpelijk aan de kinderen over te brengen. 

We zijn weer een nieuw lied aan het leren : "Heer, U kent mij als geen ander". Het vorige lied : "God heeft 

een plan met je leven" is een echte hit geworden; de klas zet het geregeld spontaan in als ze hun tas 

gaan halen, opruimen of fruit gaan eten.  

Er is weer een nieuwe leerling op komst, het is Thirza van den Hoek. Ze woont in H.I. Ambacht en is 

oudste in een gezin van 2 meisjes. Welkom bij ons in de groep, Thirza! Het was bij de kenningsmaking te 

merken dat je graag meteen wilde beginnen! 

En wat staat er nog meer op de rol? We willen ons nog verder verdiepen in de wonderbaarlijk grote 

ruimte, nu ook richting satellieten en sterrenbeelden. En ook onze kleine, gele robot "bee-bot" wil 

natuurlijk de ruimte in. Hij wil bij zoveel mogelijk planeten langs, maar zal wel vooraf moeten bedenken 

wat hij daar nodig heeft : warme of luchtige kleding, een gasmasker of emmer-met-schep? Uitdagingen 

genoeg! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat is het een feest! De ruimtehoek is geopend. Elk dagdeel mogen twee kinderen vertrekken met de 

raket. Eerst maar eens aftellen tot 0. Dan stijgt de raket op. Als de raket geland is kunnen de kinderen 

door een gang kruipen en komen zo in het ruimtestation terecht. Daar worden allerlei proeven gedaan. 

Vraag uw kind er maar eens naar! 

Wat een verjaardagen hadden we deze week. Wij houden wel van een feestje. 

Donderdag was de juf jarig. Vandaar dat we een 'gewoon filmpje keken met wat lekkers bij. Op de 

juffen/meesterdag in mei gaan we het nog groots vieren. 

Met de bijbelverhalen hebben we het gehad over de herbouw van de tempel. Dat ging niet zo makkelijk 

als gedacht. Gelukkig heeft God overal een plan mee en is het goed gekomen. 

De letter aa is deze week langsgekomen. En ook het cijfer 9. 

Met muziek hebben we een les gehad over hard en zacht. 

Met de kanjertraining zijn we alweer bij verhaal 9. We deden spelletjes met geluiden maken en waar je 

dat dan voelt in je lijf. Als je hard lacht voelt dat heel anders dan als je als een bij zoemt. 

Wij wensen iedereen een fijn weekend, 

Hartelijke groet, Rianne en Yvonne 

 

Groep C 

Eindelijk is na hard werken onze ruimte hoek klaar en is het spel begonnen. De astronauten beginnen 

met een goede sport training, want ze willen graag fit zijn in de ruimte en lenig om alle zwevende 

spullen te kunnen ontwijken. Als ze hun pak aan hebben gaan ze naar de raket en wordt de raket 
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gelanceerd. Daar gaan ze, op weg naar het ruimtestation. Daar aangekomen eten en slapen ze natuurlijk 

en onderzoeken ze de ruimte. Ze zoeken naar nieuwe sterren, onderzoeken het maanstof, de 

ruimtestenen worden gewogen. Groeien er plantjes in de ruimte? Wat gebeurd er met de magneten? 

Alles wordt goed getekend in hun eigen logboek. En daarna terug naar de aarde.. We hebben de letter 

aa van aarde geleerd. Lastig hoor, zeg maar eens want Aron, Abel en Aniek..en toch schrijf je die namen 

met 1 a! Gelukkig hebben we woorden bedacht zoals maan,aarde,  raam, tomaat, baas, die zijn wel 

duidelijk. Met behulp van de beebot kijken we goed naar de planeten en hun eigenschappen. Een koude 

planeet, juist warme, veel zand of zijn er veel gassen, we leren het al aardig. En wist u dat je in de ruimte 

ook blauwe en rode sterren kan zien? Dat zijn hele warme sterren. Maar weer niet verwarren met blauwe 

planeten, want die zijn juist koud...We zijn nog steeds erg enthousiast over het thema en met elkaar leren 

we veel over de ruimte. We zijn heel blij met Timo en zijn ouders dat ze een gezonde dochter en zusje 

hebben gekregen, van harte gefeliciteerd. Wat zijn er dan veel dingen waar we Gods grootheid in zien. In 

de geboorte van een baby en in de enorme ruimte.  

Hartelijke groet, juffen Tjitske en Barbara 

 

Groep D 

Wij zijn druk geweest in met het inrichten van onze themahoek. Naast een raket, hebben we nu ook een 

echt ruimtestation. De kinderen hebben zelf veel spullen van thuis meegenomen en ook veel zelf 

gemaakt in de klas. Wat werken ze hard! En wat zijn ze enthousiast! 

We kunnen nu een echte ruimtereis maken met de raket. Voordat we in de raket stappen, trekken we ons 

ruimtepak aan. Wanneer we in het ruimtestation aankomen, onderzoeken we de ruimtestenen, die we 

zelf hebben gemaakt van klei. We gebruiken daarbij een weegschaal en een vergrootglas. We kijken naar 

de sterren en planeten, en besturen het ruimtestation met het controlepaneel. Soms bellen we even naar 

de aarde. We hebben ook verrekijkers gemaakt, zodat we nog beter naar buiten kunnen kijken vanuit het 

ruimtestation. 

Wij gaan weer gauw verder met ontdekken. 

Liefs, De kinderen van groep D, juf Grietje en juf Eline 

 

Groep E 

Volgende week is juf Marleen voor het laatst bij ons in de klas. Dat vinden we erg jammer. Al een half 

jaar is ze elke woensdag bij ons in de klas. Ze gaat nu weer terug naar haar eigen school om verder te 

leren. Woensdag gaat ze afscheid nemen. We zijn inmiddels druk aan het spelen en onderzoeken in ons 

ruimtestation. We sporten eerst en daarna gaat het ruimtepak aan. De schoenen en de dikke trui gaat uit 

anders past het niet. Het omkleden is soms een hele klus. Sommige kinderen kunnen de hele speel-

werktijd bezig zijn. Andere kinderen zijn zo klaar. We onderzoeken hoe zwaar stenen zijn. We tekenen 

met zand. We schrijven in het logboek en wat de kinderen zelf nog verder verzinnen. We leren een hoop 

weetjes en nieuwe woorden. We hebben satellieten gemaakt en op internet bekeken wat ze doen en in 

boeken gekeken en gelezen over satellieten. Volgende week gaan we nadenken over zwaartekracht. De 

rapporten en de plakboeken gaan mee ook mee volgende week.Binnenkort hoop ik iedereen even te 

spreken. Heeft u een specifieke vraag dan vind ik het fijn wanneer u die even van te voren mailt.  

Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

De weken met het thema vliegen voorbij, wat zijn de kinderen enthousiast! Ze weten al heel goed welke 

planeten er allemaal zijn, en ze zijn druk in het ruimtestation aan het spelen. De namen en 

eigenschappen van de planeten weten ze al heel erg goed. We zijn ook naar de sterrenwacht geweest, 

daar kregen we een presentatie over de verschillende planeten. Het viel de sterrenwacht op hoeveel de 

kinderen zelf al konden vertellen. Ook mochten we rondkijken en door de grote telescoop kijken! Het 

dak van de sterrenwacht moest daar voor open, en kon zelfs draaien!  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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In de klas leren we er ook veel over, we kijken filmpjes van Paxi, we tekenen de planeten en schrijven er 

teksten over. Daarnaast heeft iedereen zichzelf als astronaut geknutseld, deze hangen in de klas. 

De cito's zijn afgerond, en alles gaat weer op de normale manier in de klas. Volgende week krijgen de 

kinderen hun rapporten mee naar huis.  

Met lezen hebben we bijna alle letters geleerd. We oefenen nu met het lezen van samenstellingen zoals 

vuurwerk en deurbel. We kunnen ook al woorden lezen die eindigen op een -d- maar waar we de -t- 

moeten zeggen. Daarnaast oefenen we met het lezen van woorden met meerdere medeklinkers achter 

elkaar, zoals kracht, worst en strik.  

In de klas hebben we het ook gehad over leeskilometers maken. Hoe meer je leest, hoe makkelijker het 

wordt. We oefenen met snel lezen, en vooral ook met veel lezen.  

Met spelling hebben we afgelopen weken geleerd om woorden te schrijven zoals berg en wolk. Je hoort 

er een -u- extra bij, maar die schrijven we niet! Hier gaan we verder mee oefenen de komende tijd. 

Groetjes, Ilse en Francis 

 

Groep 3b  |  Nieuws uit de kasteelgroep 

De weken met het thema vliegen voorbij, wat zijn de kinderen enthousiast! Ze weten al heel goed welke 

planeten er allemaal zijn en ze zijn druk in het ruimtestation aan het spelen. Er wordt daar onder andere 

onderzoek gedaan naar de grootte van kraters. Als een knikker van 10 cm hoogte valt, hoe breed is dan 

de krater? Als een knikker van 50 cm hoogte valt, hoe breed wordt dan de krater? Wat gebeurd er als je 

een grotere knikker gebruikt? 

Er liggen ook marsstenen. (de juf vertelde dat ze die van een bijzonder wezentje had gekregen als dank). 

Die stenen bekijken we goed met een loep en beschrijven we dan en tekenen we na. 

De namen en eigenschappen van de planeten weten ze al heel erg goed. We zingen over de planeten, in 

het nederlands en in het engels. We zijn ook naar de sterrenwacht geweest, daar kregen we een 

presentatie over de verschillende planeten. Het viel de sterrenwacht op hoeveel de kinderen zelf al 

konden vertellen. Ook mochten we rondkijken en door de grote telescoop kijken! Het dak van de 

sterrenwacht moest daar voor open en het dak kon zelfs draaien! 

In de klas leren we er ook veel over, we kijken filmpjes van Paxi, we tekenen de planeten en schrijven er 

teksten over.  

De cito's zijn afgerond en alles gaat weer op de normale manier in de klas. Volgende week krijgen de 

kinderen hun rapporten mee naar huis.  

Met lezen hebben we bijna alle letters geleerd. We oefenen nu met het lezen van samenstellingen zoals 

vuurwerk en deurbel. We kunnen ook al woorden lezen die eindigen op een -d- maar waar we de -t- 

moeten zeggen. Daarnaast oefenen we met het lezen van woorden met meerdere medeklinkers achter 

elkaar, zoals kracht, worst en strik.  

In de klas hebben we het ook gehad over leeskilometers maken. Hoe meer je leest, hoe makkelijker het 

wordt. We oefenen met snel lezen en vooral ook met veel lezen. In de boekenkast staan heel veel 

boeken. We hebben besproken hoe je een boek uitkiest. Je kijkt o.a. naar de voorkant en de titel, je leest 

een stukje van het verhaal om te testen of het niet te moeilijk is. En op de achterkant staat vaak even in 

het kort waar het over gaat. 

Met spelling hebben we afgelopen weken geleerd om woorden te schrijven zoals berg en wolk. Je hoort 

er een -u- extra bij, maar die schrijven we niet! Hier gaan we verder mee oefenen de komende tijd. 

Groetjes, Annemiek 

 

Groep 4a 

Groep 4a is het jaar goed begonnen met elkaar. We hebben een mooie excursie gemaakt naar Space 

Expo. En wat heeft dat veel aangewakkerd bij de kinderen om met het thema aan de slag te gaan. Heeft 

u de ruimtehoek al gezien? Na 3 weken knutselen samen met groep 4b staat er een prachtige hoek, waar 

de kinderen ook echt met behulp van een spelscript als heuse astronauten zich kunnen voorbereiden op 
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hun ruimtereis, een raket kunnen lanceren, onderzoek kunnen doen in het ruimtestation en op de maan 

kunnen wandelen. Het is echt leuk om na schooltijd even een kijkje te nemen samen met uw kind. 

En ondertussen hebben we Cito-periode achter de rug. Eerst nog voorbereiden met elkaar en dan ook 

echt de toetsperiode. Altijd weer een inspanning maar we proberen het ook ontspannen te houden.  

Nu zijn we weer in het gewone ritme van rekenen en spelling op Snappet, taallessen. Zo leren de 

kinderen met spelling momenteel het verschil tussen au/ou en komt de ei/ij weer aan bod. Met rekenen 

zijn we druk bezig met rekenen over het tiental tot 100, oefenen we de tafels van 2, 3, 5 en 10 en gaan 

we binnenkort de tafel van 4 aanbieden. Met taal leren de kinderen wat een zin is en dat die bestaat uit 

een wie-deel en een wat-deel. Vandaag hebben de kinderen een persoonlijk verhaal verzonnen van hun 

avontuur in de ruimte. En dan komen er toch leuke verhalen met een echte inleiding, een kern en een 

slot. 

Toch is ook deze week wel weer bijzonder geweest. Simone Noorland is maandag in de groep geweest 

om kennis te maken met de kinderen. En Tamara was dinsdag voor het laatst. Samen met de kinderen en 

jullie als ouders hebben we een mooi afscheid ervan gemaakt. Dan wensen wij jullie een goed weekend 

toe en een goede start maandag met onze nieuwe collega! 

 

Hier is nog een stukje van Tamara: 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn tijd op de Wegwijzer zit er weer op. 

Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar een leuk afscheid gehad. 

's Middags hebben we Levend Ganzenbord gedaan. Dat was erg spannend, maar ook erg leuk. 

Daarna kwam juf Jennifer om met de kinderen cadeaus te geven.  

Wow, wat waren dat er veel! 

Vanaf deze plek wil ik jullie daar heel hartelijk voor bedanken. Maar ook bedankt voor de samenwerking, 

het vertrouwen en het hartelijk welkom. 

Nu gaan de kinderen verder met juf Jennifer en juf Simone. Afgelopen maandag is juf Simone in de klas 

geweest. Ze heeft er erg veel zin in. 

Nogmaals bedankt en wie weet tot ziens! 

Juf Tamara 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

Afgelopen week hebben we blok 4 afgesloten van rekenen en hebben we gekeken naar wat we allemaal 

al kennen en kunnen. Volgende week zullen we starten met een nieuw blok. We zijn nog druk aan het 

oefenen met de keersommen. Dit gaat steeds een beetje beter. Leuk om te zien dat er zo goed wordt 

geoefend door de kinderen. Klok kijken blijft nog een beetje lastig en dit blijven we herhalen. Afgelopen 

blok hebben we ook geleerd hoe een staafgrafiek werkt. Met taal hebben we ook blok 4 afgesloten en 

starten we komende week met blok 5. In blok 4 hebben we geleerd hoe we het 'hele werkwoord' 

opschrijven en wat de 'verleden tijd' en de 'tegenwoordige tijd' is van een werkwoord. Dit vonden we 

nog best een beetje lastig en afgelopen week hebben we dit nog even extra geoefend. Met het thema 

zijn we ook druk bezig om een maquette te maken. Zo is er al een fastfoodrestaurant gemaakt, is er een 

manege gebouwd en komen er steeds meer huizen in de maquette te staan. Kom gerust af en toe eens 

een kijkje nemen. Op klasbord zijn ook regelmatig mooie foto's te vinden.  

Groetjes juf Tamara 
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Groep 5B 

Inmiddels zijn we al weer aardig aan elkaar gewend en heb ik mijn draai gevonden in de klas. Afgelopen 

weken hebben we veel cito toetsen maken. Inmiddels is dat allemaal klaar en kunnen we kijken waar we 

als klas wat meer aandacht aan moeten besteden.  

Afgelopen week hebben we ook een rekentoets gemaakt van de methode. Die ging erg goed! 

De digitale klok is voor veel kinderen nog wel goed om te herhalen.  

We werken met elkaar aan het thema wonen. De kinderen werken in tweetallen aan een woning zoals 

bijvoorbeeld een kubuswoning, prefabhuis of een cob house. Ze zoeken informatie op over de woning 

en de wijze waarop deze is gebouwd. Dit wordt verwerkt in een presentatie. Dat mag van alles zijn. 

Bijvoorbeeld een knutselwerk, powerpoint of muurkrant. Ook krijgen de kinderen daarnaast verschillende 

lesjes aardrijkskunde. 

Groetjes juf Danielle 5b 

 

Groep 6a 

Beste ouders, 

Helaas voor de kinderen gingen wij deze dagen niet staken ;-) Ze zagen het wel zitten om 2 extra vrije 

dagen te hebben. Gelukkig is het in de klas ook gezellig en werken we hard aan onze ontwikkelpunten. 

Fijn om terug te horen dat er thuis ook meegedacht en meegewerkt wordt. Hartelijk dank daarvoor.  

Soms nemen de kinderen de rol van de leerkracht tijdelijk over. Deze week was Isa aan de beurt. Knap 

om te zien dat er al veel juffen en meesters in spé in de groep zitten. Goed gedaan! 

We doen 2x per week de complimenten-envelop van de week. Kinderen schrijven dan op een kaartje een 

compliment voor hun medeleerling en deze worden verzameld in een envelop. Enkele complimenten 

worden hardop voor de klas voorgelezen en de envelop gaat mee naar huis. 

Met thema gaan we langs de verschillende hoogtepunten van het jaar 1500 tot 1900. Van de VOC tot 

Atlas Major, Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, Napoleon, de grondwet, Willem I enz. Als u nog 

materialen of boeken thuis (of in de bieb) kunt vinden over deze onderwerpen, zou het leuk zijn als deze 

mee naar school mochten. De komende tijd gaan we verder met de eerste spoorlijn en kinderarbeid. 

De cito-toetsen zijn bijna afgerond, tot opluchting van de kinderen. Nog een laatste toets moet 

afgemaakt of ingehaald worden en dan kunnen we starten met het analyseren van de resultaten en de 

actiepunten inzetten waar nodig.  

Fijn dat het steeds beter gaat met het huiswerk. Heeft uw kind moeite met de planning of het regelen 

van het huiswerk, laat het ons even weten dan maken we een plannetje.  

Hartelijke groet uit groep 6a! 

 

Groep 6b 

De cito toetsen zijn achter de rug, dus zijn we weer hard aan de slag met alle vakken en lessen die op de 

planning staan. We hebben een vol programma en de weektaak moet ook gedaan worden. De kinderen 

mogen regelmatig zelf bedenken of ze het nodig hebben om mee te doen met de instructie. Is dat niet 

zo, dan beginnen ze zelfstandig aan de verwerking van de lesstof. Als ze dan klaar zijn met de verplichte 

stof, kunnen ze aan de slag met de onderdelen, waarvan ze zelf weten dat ze er nog extra mee moeten 

oefenen. En als het even niet lukt, schuiven de kinderen aan de instructietafel voor hulp. 

We hebben al heel veel geleerd over ons thema 'Reis door de tijd'. Tijdens drie erfgoedlessen zijn de 

kinderen in tweetallen bezig met het inrichten van een mini-museum; erg leuk! De komende weken 

mogen ze aan de slag met verdiepende en verbredende opdrachten over het thema, deels verplichte en 

deels keuze-opdrachten. We beginnen maandag met het inplannen; voor elke opdracht staat een tijd 

genoemd en vóór het begin van de voorjaarsvakantie moeten de opdrachten klaar zijn. Spannend en 

leuk! 

Hartelijke groeten van kids en juffen van 6B 
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Groep 7A 

De tijd vliegt voorbij en dat is alleen maar een goed teken. De CITO's zijn achter de rug en we zijn weer 

vol goede moed bezig met de lessen. Binnenkort zullen ook de oudergesprekken plaatsvinden, waar we 

elkaar allemaal weer even persoonlijk zullen spreken.  

Afgelopen vrijdag kwam er iemand voor ons thema in de klas een gastles geven. Ons thema gaat over de 

Grieken en de Romeinen. Vanuit het Archeon kwam een medewerker verkleed als Romein ons allerlei 

dingen vertellen over het Romeinse Rijk. Wat was het leerzaam en leuk! Hij vertelde hoe de Romeinen er 

vroeger precies uitzagen, wat voor werk ze deden, of ze naar school gingen en hoe het in het leger eraan 

toe ging. Vervolgens mochten we allemaal een Romeinse helm passen en een enorm schild vast houden. 

We zijn helemaal enthousiast geworden voor het thema. Uiteraard zijn er foto's gemaakt. Deze zullen 

nog op Klasbord verschijnen.  

We wensen jullie een goed weekend toe! 

Juf Willemieke en Juf Esther 

 

Groep 7B 

Afgelopen periode was een drukke periode! 

We hadden twee weken lang Cito's, vervolgens afgelopen week nog leestoetsen en/of het 

inhalen/afmaken van toetsen. Wat hebben de kids hard gewerkt! 

Niet alleen met het maken van hun toetsen trouwens. Ook hebben we hard gewerkt aan zelfstandig 

werken, snel stil worden als iemand iets wil zeggen, vervelende situaties bespreken/oplossen en elkaar 

helpen wanneer dit nodig is.  

Complimenten voor onze klas hoe ze bereid zijn iets voor elkaar te doen, iets aardigs zeggen tegen 

iemand die verdrietig is of "gewoon" door samen te werken!!! 

Na de Cito's volgden de gewone rekentoetsen en er komt een Engelse toets.  

Ook deel 1 van het thema is afgesloten met een toets. Alle informatie en werkbladen over Jagers & 

Boeren heeft iedereen verzameld in een mapje, dit mapje mocht gebruikt worden bij de toets. Dit 

betekent dat je niet zo zeer allerlei informatie uit je hoofd leert, maar alles nog eens doorneemt en het 

stimuleert om zorgvuldig te werken en goede aantekeningen/notities te maken!  

We storten ons nu op de Grieken & Romeinen. Er kwam al iemand in de klas van het Archeon om hier 

meer over te vertellen. We hebben nagedacht wat we eigenlijk willen leren over deze periode. In 

groepjes worden verschillende onderwerpen onderzocht en omgezet in interessante producten! Ook bij 

meester Hans werken we binnen dit thema.  

Dit alles mag u op 21 februari komen bewonderen. Een gedetailleerde uitnodiging volgt nog. 

Een gezegend weekend! Marnix en Hannah 

 

Groep 8a 

Pfieuw wat was dat hard werken afgelopen weken zeg. We hebben mooi kunnen laten zien waar we tot 

nu toe staan in onze ontwikkeling d.m.v. de cito-toetsen die zijn afgenomen. Soms bevestigen ze het 

beeld van wat we hadden, soms roept het vragen op. Het laat ons als leerkrachten kijken naar ons 

onderwijs. Zijn we op de goede weg zo of moeten we aanpassingen doen. De cito rekenen en spelling is 

door de groep over het algemeen goed gemaakt, maar werkwoordspelling daarentegen blijkt heel 

moeilijk. We gaan hier dus extra aandacht aan geven. 

Nu deze cito's achter de rug zijn willen we ook de adviezen voor het vo definitief gaan maken. Sommige 

van u spreken we even face to face. Wanneer u hier behoefte aan heeft, geeft u dit dan vooral aan.  

Wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. het advies kunt u een telefoontje van ons verwachten. Het officiële 

papier komt dan binnenkort mee naar huis, waarop het definitieve advies staat. 

Tijdens thema ontdekken we veel over mensen zoals Eise Eisinga, Spinoza, Lodewijk Bonaparte enz. Er 

zijn muurkranten gemaakt en inmiddels bereiden ze een voorstelling voor waarin ze het leven van bijv. 

de slaven weergeven. U ontvangt hier tzt nog een uitnodiging voor. 
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Volgende week vrijdag 7 februari hopen we naar het Rijksmuseum te gaan. Dit belooft een echt 

schoolreisje te worden. We worden door een bus gehaald en teruggebracht. We zijn deze middag om 

ongeveer 16:00 uur thuis. Houdt u hier dus rekening mee, dat ze wellicht zelf op de fiets naar huis 

kunnen. 

Vrijdag 27 maart is het het LEVWN zaalvoetbaltoernooi. Dit zal een dagvullend programma zijn waar we 

met beide groepen 8 naar toe gaan. We hebben al twee coaches (voor het jongens- en meidenteam). Ik 

ben nog op zoek naar een assistent coach voor het jongensteam die dan in afwisseling met de andere 

coach ook een enkele wedstrijd wil fluiten als scheidsrechter. Verder hebben we nog een aantal 

chauffeurs nodig die ons daar heen willen rijden (Galgenwaard Stadion). Je kunt je die dag daar goed 

vermaken. Al winkelend in Utrecht of werkend op de tribune bijvoorbeeld ;-) 

We hopen die dag om 17 uur thuis te zijn, afhankelijk van hoe goed ze spelen en of ze de finale halen. 

Kinderen die uitgespeeld (of het zat zijn) kunnen vaak al met een eerder vertrekkende auto mee terug. 

Via Klasbord houden we u op de hoogte. 

Als laatste willen we nog aangeven dat we erg blij zijn met al die ouders die de weg weten te vinden naar 

ons lokaal of even een mailtje sturen wanneer er vragen of zorgen of wat dan ook is. Het is fijn om zo 

samen te zoeken naar het beste voor uw kind! Blijf dit vooral doen.  

Fijn weekend Anita en Christi 

 

Groep 8b 

Wij zijn als groep volgende week aan de beurt voor de maandviering in de aula. We hebben met elkaar 

nagedacht wel thema we doen en na wat overleg hebben we gekozen voor De dag van de Liefde. Ja, dat 

gaat over Valentijnsdag, maar vooral over de liefde van God voor ons. Een aantal hebben er een 

toneelstukje bij bedacht en anderen een dansje en zelfs een mime stukje. We bidden en lezen uit de 

bijbel en zingen met de hele school voor de jarigen in februari. Het is heel gaaf om met de hele groep er 

iets moois van te maken. Deze 2 weken is juf Femke weer bij ons in de klas. Zijn loopt stage en geeft ook 

geregeld lessen. We vinden het heel leuk dat ze weer bij ons is, want het is een leuke en gezellige juf, die 

ook nog goed kan uitleggen. Volgende week vrijdag hopen we naar het Rijksmuseum in Amsterdam te 

gaan. We gaan daar met een touringcar naartoe en worden ook weer netjes teruggebracht. In het 

museum nemen we een duik in de Gouden eeuw. Allerlei schilderijen die in die periode gemaakt zijn 

gaan we bij langs, met als finalestuk De Nachtwacht! Heel gaaf om die straks in het echt te zien! We zijn 

trouwens wel wat later op school. We vertrekken vanuit Amsterdam om 14.15 uur en hopen om 16.00 

uur op school te zijn.     

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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