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Het volgende WW’tje verschijnt op 9 oktober 

 

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

 

Ouders draaien een groep: De 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. Twee jaar geleden 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 dat, naast de reguliere 

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

daarvoor liggen klaar. De eerste ervaringen 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. 

Belangstelling? We gaan vooraf graag met je in gesprek om je te vertellen over hoe het werkt en te 

praten over jouw rol dan. 

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 José (j.kuiper@levwn.nl) of Karin (k.vbruggen@levwn.nl). 

 

ALGEMEEN 

 

Kernwaarden 

Dit zijn de 3 waarden die de basis zijn van onze 

lessen over gedrag: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. 

 

Deze maand is de waarde vertrouwen aan de 

beurt. Groep 3B heeft dit groepswerk erbij 

gemaakt. We hebben gekozen voor het 

bijbelverhaal van Job, omdat we daar vorige week 

naar geluisterd hadden. Job bleef op God 

vertrouwen ook al had hij veel tegenslagen. 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Wat hebben we actieve, inspirerende en inspannende weken achter de rug : 

- er is hard gewerkt in de klas bij het bouwen van stallen, het maken van voer en drollen 

- en deze week is de verzorging van de dieren van onze boerderij begonnen; 

alle kinderen zijn intussen een keer aan de beurt geweest. 

- leuk om de verschillen in dit rollenspel te zien : wie voelt zich nu al een echte boer of boerin? er zijn 

praatgrage en zwijgzame boeren, zorgzaam of wat onbehouwen. 

- mooi om te zien dat kinderen zelf activiteiten op de boerderij verzinnen (naast voeren, stal uitmesten 

en drinken geven). Er moest een drinkflesje komen voor de jonge dieren, de koe werd gemolken en het 

schaap geschoren met een zelfgemaakt scheerapparaat. 

Omdat niet alle kinderen weten wat ze in deze rol kunnen doen gaan we de komende week een soort 

spelscript maken ter ondersteuning : plaatjes met evt. eigen tekst, die bij de hokken worden 

opgehangen. In het kader van onze cursus samen met groep 3 over "Zin in lezen" maakt ieder kind 

tijdens dit thema een eigen boek met tekeningen, foto's en eigen tekst. Boeiend, maar ook spannend om 

te zien hoe dit gaat, voor mij ook een onbekende vaardigheid. We worden enorm gestimuleerd en 

gemotiveerd tijdens de trainingen hierover. Naast het werk in de klas heb ik nu jullie als ouders allemaal 

(of één van de twee) gesproken. Veel ouders geven aan de korte contactmomenten 's morgens te 

missen; dat heb ik zelf ook. Dan blijkt weer hoe belangrijk dit kan zijn voor alle partijen. Wel stoer dat de 

kinderen zo zelfstandig zijn geworden dat ze allemaal zonder ouders de school in gaan. 

Ook een aantal nieuwkomers druppelt binnen : Mats van Lingen en Nim Nugteren hebben allebei al een 

keer "gesnuffeld" in onze groep en horen er volgende week helemaal bij. Ze zien er naar uit! 

We hebben een geweldig leuke excursie naar de avonturenboerderij  van Fien en Teun gehad. De 

ervaringen daar opgedaan werken nog lekker een poosje na.  En we hebben nog een excursie tegoed : 6 

oktober hopen we naar onze eigen Kiboe-hoeve te gaan, nog meer avonturen tegemoet! 

Met boerin juf Sandra hebben we ook een hoop plezier gehad met haar drama-les in het speellokaal.  

Met de Bijbelvertellingen zijn we nu bezig met het leven van Abraham en Sara. We leren het lied erbij 

over vertrouwen op God, waarin  Abraham echt een voorbeeld voor ons is : 'k Stel mijn vertrouwen op de 

Heer, mijn God. 

Groet van Ada de Wolf 

 

 

Groep B 

Wat was Fien en Teun een feestje. Gaaf om zo met het thema te kunnen beginnen!  

Zo leuk al die boeren en boerinnetjes in de klas. Onze themahoek is geopend! De kinderen hebben 

bedacht dat het ‘het blijde paard’ moet heten. Iedereen mag een naam bedenken en dan gaan we turven 

in de klas. Dan gaan we kijken welke naam de meeste stemmen heeft gekregen. 

Wat we zoal doen in onze kinderboerderij? De dieren krijgen te eten, de konijnen worden geknuffeld, de 

poep moet natuurlijk ook opgeruimd worden. Je kunt ook een kaartje kopen. Daar betaal je dan 1 (kind) 

of 2 (volwassene) euro voor. De kinderen trekken laarzen(we hebben er genoeg) aan en een mooie 

overal. Daarnaast maken we met de blokken uit de bouwhoek ook voorbeelden na. 

Op de kralenplank maken wij iets wat met de boerderij te maken heeft. Dat bedenken de kinderen dan 

helemaal zelf. Zo zijn we ook weer druk met Kijk. We bekijken alles extra goed omdat we in de tijd van de 

Lockdown niet de mogelijkheid hadden om alles te kunnen volgen van de kinderen. Daarvoor doen we 

weer allerlei spelletjes zodat we spelenderwijs kunnen zien hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld op 

de verschillende gebieden. Vorige week donderdag hadden we een les van juf Sandra.  
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Wat was dat weer leuk! Iedereen deed vol enthousiasme mee. We deden dieren na, we deden een dieren 

spel en we mochten een bal achter onze rug aanpakken en dan weer op dezelfde manier doorgeven aan 

de volgende. We hadden zelfs een ei om dat mee te proberen! Dinsdag hadden we ook feest in de klas. 

Jurre vierde zijn zesde verjaardag! Nog gefeliciteerd Jurre. Woensdag kwam Zoë-Lynn een dagje wennen 

in de klas. Vanaf volgende week hoort ze er helemaal bij, welkom Zoë-Lynn! We hebben nog niet zoveel 

reactie’s gehad op onze vraag of we uw telefoonnummer mogen gebruiken voor het samenstellen van 

een telefoonlijst van onze klas. Volgende week woensdag willen we hem gaan maken. Mocht u voor die 

tijd niet gereageerd hebben dan gaan we ervan uit dat u het geen probleem vindt om ook op de lijst te 

staan met uw telefoonnummer. Met de bijbelverhalen zijn we bij Lot en Sodom en Gomorra aanbeland. 

Volgende week Gaat het over Isaak. 

Voor ons volgende thema zijn wij op zoek naar oude schoenen(alle maten) die geverfd mogen worden. 

Andere schoenen die we mogen lenen zijn ook welkom. Graag even aangeven of u ze terug wilt? 

Bijvoorbeeld door een sticker op de zool. Wij kunnen dan ook kinderkleding gebruiken. Wilt u het 

aangeven als u dat weer terug wilt ontvangen?(b.v. sticker of briefje) Anders doneren we dat aan een 

goed doel. Graag meegeven na de herfstvakantie. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

 

Groep C 

Het reilen en zeilen op school zit er nu goed in! Als groep zijn de kinderen al veel meer aan elkaar 

gewend en gewaagd. Fijn om zo steeds meer elkaar te leren kennen en de kinderen steeds meer zien 

groeien in het laten zien we zij zelf zijn. Woensdag hadden de juffen van de onderbouw cursus over lees- 

en schrijfactiviteiten en konden we even horen hoe het in de andere groepen gaat. Het is interessant om 

te horen en zien hoe kinderen tot bloei komen in een veilige omgeving waar ze trots mogen zijn op hun 

werk. Dan maakt het niet uit of je een paar woordjes met ‘echte’ letters schrijft of hele verhalen in je 

eigen schrift, je hebt lef nodig om je verhaal te durven schrijven. De letters bieden we spelenderwijs aan 

met auditieve spelletjes maar ook met bijvoorbeeld spannende onthullingen van wie het hulpje vandaag 

zou kunnen zijn (de naam van het hulpje begint met de k...) dan zitten alle 20 op het puntje van hun stoel 

de kring af te speuren en klanken van namen in de mond te nemen. In de cursus leren we dat kinderen 

gemotiveerd zijn om te leren lezen en schrijven als het betekenisvol voor ze is. Zo komt er steeds een 

groepje bij de juf om over hun foto te vertellen en het verhaal op te schrijven om er later een boek van te 

maken, die ze straks ook aan papa en mama kunnen laten zien. De kinderen spelen heerlijk in de hoeken 

(ieder heeft zo wel zijn favoriet) en met elkaar maar ze werken ook hard! Werk waar ze trots op mogen 

zijn. Ze maken kalfjes, een ruif en een kalvereniglo voor op de boerderij. Allemaal na aanleiding van hun 

eigen observaties van informatie in boeken maar ook natuurlijk de echte boerderij! We hebben nu een 

koe, kalfjes, een varken met biggen, kippen, een konijn, een waakhond en een kat. Toen de kalfjes 

werden geboren hebben we dat gevierd met muisjes en nu kan onze koe echt melk gaan geven, joepie! 

Zo langzamerhand begint het spel zich steeds meer te ontwikkelen en hebben de boeren en boerinnen 

de handelingen van de boer steeds meer onder de knie: vegen, uitmesten, voeren, melken, dieren 

verzorgen. Allemaal woorden waar ze heel veel mee in contact komen. Zo blijft het goed hangen en 

hebben ze ook stevigere kapstokken om nieuwe woorden een plek te kunnen geven.  

Deze week opende onze boerderij een winkel dus nu kunnen de vaders en moeders uit de huishoek hun 

boodschapjes daar komen halen. We waren blij verast met de betrokkenheid en hulp van ouders het uitje 

naar de boerderij op korte termijn zo uit te kunnen voeren. Dank jullie wel daarvoor! Het was heel leuk 

en leerzaam om met elkaar een echte melkvee boerderij te zien. Vooral de kalfjes en de tractor, het wiel 

was zo groot dat je er met z’n vieren in kon zitten. Woensdag komt Ivan bij ons wennen, de week erop 

zal hij beginnen. Heel hartelijk welkom in de groep! Tot slot zijn nu bezig geweest met de verhalen van 

Abraham. Onder andere dat God hem een belofte heeft gemaakt en dat Hij altijd Zijn beloftes nakomt. 

Beloofd is beloofd. Dus waar je ook bent en wat je ook mee maakt God is bij je. Dat heeft Hij beloofd.   
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Groep D 

De afgelopen weken hebben we heel veel geleerd over de boerderij! We zijn op excursie geweest naar 

een echte boerderij! Wat was dat leuk! We mochten meerijden op de kar achter de tractor. Ook zagen we 

heel veel koeien in de stal en mochten we de kalfjes melk geven met een fles. Na de excursie mochten de 

kinderen hun verhaal schrijven bij de foto’s van de boerderij. Ieder kind schrijft op zijn of haar eigen 

manier! Prachtig om te zien! In de klas is de boerderij inmiddels al flink uitgebreid. We hebben een koe, 

kippen, konijnen en schapen. De kinderen zorgen goed voor de dieren! Verder spelen en ontdekken de 

kinderen veel met het andere materiaal! Wat is er veel te zien en te leren in de klas. Ook zijn er 2 nieuwe 

kinderen bij ons in de klas gestart: Sara en Nathan! Wat gezellig dat jullie bij ons in de klas zijn! De 

bijbelverhalen gingen over Abram en Sarai. God geeft Abram een belofte. Abram moet leren op God te 

vertrouwen! En zo mogen wij dat ook doen. Inmiddels hebben wij alle startgesprekken achter de rug. 

Wat fijn om iedereen te hebben gesproken. Op klasbord plaatsen we elke week nieuwe foto’s en 

vertellen we hoe het in de klas gaat. Mocht u hier nog niet voor aangemeld zijn, laat het ons dan weten! 

We zien uit naar een leerzaam en gezellig jaar samen met uw kinderen! 

Hartelijke groet, juf Grietje en juf Rachel 

 

Groep 3a 

Wat vliegen de weken toch om en wat doen we toch veel. De afgelopen twee weken hebben we ons 

verder verdiept in ‘de kip’. Onze gemaakte kippen waren in het weekend ineens ontsnapt. Met elkaar 

bedachten we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kippen netjes in hun hok blijven. Om te kijken hoe 

een ‘echt’ kippenhok eruit ziet mochten we op visite bij juf Swanice en bij haar kippen in de tuin kijken. 

Een ander leuk uitje van de afgelopen weken was het bezoek aan Fien en Teun. Wat was er veel te zien 

en wat mochten we veel doen! We hebben ervan genoten! 

Ook hebben we ontdekt hoe een ei er van binnen uit ziet. We mochten het ei breken op een bordje en 

bekijken wat er in de schaal zit. Daarna hebben we de eieren gebakken en opgegeten! 

Sinds maandag hebben we een broedmachine op school. Als het goed is komen daar over een paar 

weken kuikentjes uit. We kunnen niet wachten! 

Verder vertellen we de verhalen over Noach, Job, Abraham en de toren van Babel. Met rekenen hebben 

we kennis gemaakt met splitsen en we doen nog altijd spelletjes om elkaar beter te leren kennen. De ‘dit 

ben ik – tas’ is een groot succes. Heel interessant wat andere kinderen meenemen. zo leren we veel over 

elkaar. Wat hebben we veel verschillen en overeenkomsten! 

Groetjes van juf Ilse en juf Francis 

 

Groep 3b 

Wat vliegen de weken toch om en wat doen we toch veel. De afgelopen twee weken hebben we ons 

verder verdiept in ‘de kip’. Onze gemaakte kippen waren in het weekend ineens ontsnapt. Met elkaar 

bedachten we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kippen netjes in hun hok blijven. Om te kijken hoe 

een ‘echt’ kippenhok eruit ziet mochten we op visite bij juf Swanice. Een ander leuk uitje van de 

afgelopen weken was het bezoek aan de boerderij. Wat was er veel te zien en wat mochten we veel 

doen! Een geslaagd uitje. Ook hebben we ontdekt hoe een ei er van binnen uit ziet. We mochten het ei 

breken op een bordje en bekijken wat er in de schil zit. Daarna hebben we de eieren gebakken en 

opgegeten! Sinds maandag hebben we een broedmachine op school. Als het goed is komen daar over 

een paar weken kuikentjes uit. We kunnen niet wachten! 
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Verder vertellen we de verhalen over Noach, Job, Abraham en de toren van Babel. Met rekenen hebben 

we kennis gemaakt met splitsen en we doen nog altijd spelletjes om elkaar beter te leren kennen. De ‘dit 

ben ik – tas’ is een dikke hit. Mega interessant wat andere kinderen meenemen. Wat hebben we veel 

verschillen en overeenkomsten!! 

Hartelijke groetjes van groep 3b, Juf Swanice en Juf Simone 

 

Groep 4a 

Beste ouders van groep 4a, 

Voor de kinderen kwam juf Vera deze week nieuw in de klas. Juf Vera loopt vanaf deze week stage in 

groep 4a. Ze is eerstejaars pabo-student en ze komt elke maandag en vrijdag in de klas. Ze zal ook 

regelmatig wat lessen verzorgen. Deze week ronden we de eerste blokken van taal, rekenen en spelling 

af. Wat gaat het snel. De kinderen hebben met rekenen kennis gemaakt met de keersommen. Zo hebben 

we de tafel van 1 al geleerd en de kinderen hebben hiermee geoefend. Daarnaast zijn we ook bezig met 

het inoefenen van de getallen tot en met 100 en het maken van de sprongetjes op de getallenlijn. Met 

taal hebben we ook een blok afgerond en de kinderen kregen voor de eerste keer een toets. Dit ging 

hartstikke goed en de kinderen hebben goed hun best gedaan. Volgende week zullen we aan de slag 

gaan met blok 2. Het afgelopen blok hebben de kinderen geleerd wat een zelfstandig naamwoord is, wat 

een lidwoord is en ze hebben het alfabet geleerd. Met Engels zijn we druk bezig geweest met het liedje: 

Old Mac Donald had a farm en ook hebben de kinderen de Engelse namen van de dieren geleerd.  

Deze week zijn we gestart met de activiteiten van ons thema: De boerderij. De kinderen zijn op zoek 

gegaan naar antwoorden op de vragen van de vragenmuur. Zo hebben ze antwoord gezocht op vragen 

als: wat kan een paard? Hoeveel koeien zijn er en hoe ziet een koe er van binnen uit? Erg leuk om te zien 

hoe verwonderd de kinderen zijn als ze de antwoorden vinden op hun vraag. De kinderen zijn ook druk 

aan de slag met het bouwen van boerderijen van lego en kapla en van klei worden prachtige koeien 

gemaakt. We zullen regelmatig foto's op klasbord zetten, zodat u af en toe toch kunt zien wat er in de 

klas gebeurd.  

Groetjes juf Marjolein en juf Tamara 

 

Groep 4b 

Hier is weer nieuws uit de sportgroep. Om het thema sport nog meer terug te laten komen hebben we 

een verjaardagskalender gemaakt. Iedereen heeft zijn favoriete sport uitgekozen en dat zie je goed 

terug. Het is een vrolijk, sportief geheel geworden! Ook het thema boerderij leeft goed bij de kinderen. 

Deze week zijn we gestart met circuit tijdens de themales. In diverse groepjes maken de kinderen 

verschillende opdrachten. We willen een leermuseum maken op de gang. Onze leesteksten zijn de 

afgelopen weken gegaan over 'de eerste boeren' en 'verschillende soorten boerderijen'. Wilt u nog 

plaatjes meegeven uit tijdschriften etc.? De afgelopen dagen hebben we het eerste thema van taal en 

spelling afgesloten. Voor taal hebben we de doelen eerst nog met elkaar herhaald. Als het goed is, zijn 

deze oefenbladen mee naar huis gegaan. En anders liggen ze waarschijnlijk nog in hun laatje... Met 

spelling heeft u kunnen zien via het filmpje op Klasbord hoe we via het renspel de doelen nog een keer 

op een andere manier geoefend hebben. Wat een enthousiasme! We starten de ochtend na het stillezen 

(meestal) in de kring om naar elkaar te luisteren en naar de bijbelverhalen. We hebben het al gehad over 

Samuel, koning Saul en nu zijn we gekomen dat David gekozen wordt als koning. We zingen daarna 

altijd en laten per toerbeurt de kinderen spelen op de djembé, cajón en het schudei. Dit is een favoriet 

onderdeel. We besteden nog steeds veel aandacht aan hoe we met elkaar als groep willen omgaan. Zo 

hebben we in diverse tweetallen allerlei samenwerkingsopdrachten uitgevoerd. Het was echt mooi om te 

zien hoe kinderen met elkaar gingen overleggen om de opdracht te laten lukken.  
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Zie het maar eens voor elkaar te krijgen om zittend met je rug tegen elkaar, ellebogen in elkaar gehaakt 

omhoog te komen. Dat is pas samenwerking! Jullie zijn weer op de hoogte van de belevenissen in deze 

groep. 

Goed weekend, Hanneke en Jennifer 

 

 

Groep 5a 

Junglegroepnieuwtjes 

Onze junglegroep heeft ook klassendieren: wandelende takken. Ik heb er al heel wat uitgedeeld om de 

overbevolking tegen te gaan. (zolang de voorraad strekt....ik wil nog een stuk of 6 over houden.) Af en 

toe mogen een paar kinderen wandelende takken vasthouden en ze goed bekijken. We maken van 1 

raam samen een jungleraam, zodat je ook van buiten kunt zien dat wij de junglegroep zijn. We maken 

veel verschillende planten en dieren. Er wordt dan druk overlegd, wie maakt wat en hoe gaan we het 

doen? De bijbelverhalen gaan over Abraham. We hebben het gehad over het verbond en ook een heel 

leuk lied erbij geleerd, lied 5 uit de liedjesbijbel. Elke week hebben we de tafelsom van de week. Deze 

week is dat 9x6. Eerst staat de som met antwoord op het bord, later zonder antwoord. Zomaar opeens 

vraag ik dan : hoeveel is 9x6? Ze kunnen de antwoorden van deze tafelsommen al dromen: 6x6 en 8 x 6. 

Deze week hebben we voor het eerst een les studievaardigheden gehad. We leren dan allerlei handige 

vaardigheden om een tekst goed te begrijpen, te onthouden en iets op te zoeken. Deze keer ging het 

onder andere over tabellen aflezen. Samen zijn we bezig om te bepalen welke regels  / afspraken we in 

onze groep belangrijk vinden. Die komen in de klas te hangen, zodat we ze goed weten. 

Alle startgesprekken zijn afgerond. Ik vond het zo leuk om te doen! Voor mij was het ook de eerste keer 

dat het een gesprek met de kinderen erbij was. Mooi om te zien hoe goed ze zichzelf al kennen en over 

zichzelf kunnen vertellen. 

Groeten van juf Annemiek 

 

Groep 6a 

Alweer 4 weken voorbij in groep 6A. 

De kinderen beginnen een beetje gewend te raken aan de gang van zaken in groep 6. Ze werken 

allemaal heel ijverig aan de taken op hun taakkaart en zijn aan het oefenen om nauwkeurig een krul te 

zetten bij wat ze af hebben, zodat ze weten of ze aan het eind van de week bij ZW (=zelfstandig werken) 

10 minuten op squla mogen. Dat mag namelijk pas als de taken op je taakkaart af zijn. Door te werken 

met een taakkaart kunnen we de taken afstemmen op wat ieder kind aankan, zodat elk kind -als het 

doorgewerkt heeft- de taken aan het eind van de week af kan hebben. Voor de een staat er dus - naast 

de basistaken- wat meer op, voor de ander wat minder. 

Inmiddels zijn de eerste hoofdstukken van taal, spelling en rekenen zo goed als afgerond en kunnen we 

de toetsen laten maken. Zodoende krijgen we inzicht in wie de leerstof al beheerst en wie er nog extra 

oefening nodig heeft. 

Tussen de lessen door zijn we nog vaak bezig met spelactiviteiten, omdat lekker bewegen tussendoor 

best belangrijk is bij al dat werken. Afgelopen dinsdag was het buitenlesdag en hebben we dus een paar 

lessen buiten gedaan. Onder andere het topografie Nederland reactiespel om te oefenen voor de toets 

van komende week. En een gaaf spel met drie ballen die tegelijk op een vaste volgorde moesten worden 

overgegooid in de kring. Best pittig, maar het lukte ons om alle ballen in de lucht te houden! 

Groeten van groep 6A en juf Karin en juf Sari. 
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Groep 6b 

Wat zijn we veel knikkers aan het verzamelen. Samen bedenken we van alles om ze te kunnen krijgen. Er 

wordt enorm hard gewerkt en de eerste toetsen komen er alweer aan. We wennen aan elkaar, aan de 

gewoontes in de klas, aan de huiswerkplanning, aan op dinsdag je gymkleren meenemen, aan elke dag je 

huiswerkmap bij je hebben enz. Het voetballen in de pauze gaat nog niet altijd goed, daar praten we 

soms over, we bereiden het voor en we leren hoe je conflicten kunt oplossen.  

We hebben de introductie van de typecursus gehad. In de huiswerkmap zitten de persoonlijke 

inloggegevens. Er staat een heel lang webadres bij, je kunt gelukkig ook ‘typeworld.nl’ gebruiken. 

Volgende week starten we met de kinderboekenweek. We gaan veel activiteiten doen rond lezen. We 

gebruiken daarbij vooral het boek ‘Maffe meester Daan duikt in de verleden tijd.’ 

Op de huiswerkplanning staat voor volgende week de eerste les mediawijsheid. De kinderen krijgen de 

huiswerkopdracht vandaag in hun huiswerkmap. Ondertussen genieten we van de vissen, de 

buitenplaatjes en de fantastische herfstkleuren. 

Groetjes Willemieke en Annelies 

 

Groep 7a 

Wat ontzettend leuk dat we nu alle gezinsfoto’s in de klas hebben hangen! We hebben allemaal iets over 

ons gezin verteld, wie we op de foto zagen en waar de foto was gemaakt. Tof om al die mooie gezinnen 

te zien en erover te horen. De reacties van de kinderen waren ook heel leuk bijvoorbeeld: “Zo, dit is de 

eerste keer dat ik al je zussen zie!” “Die foto is zeker gemaakt door een fotograaf!”  We hebben de 

afgelopen weken weer heerlijk gewerkt. Ook hadden we een eerste Schrijfkoningin, dat was Mae! De 

meester kijkt in onze schriften of wij netjes werken. Vervolgens wordt dan iemand 2 dagen 

Schrijfkoning(in) Je krijgt dan een wisselbeker op je tafel en die dagen mag je in al je schriften met 

gekleurde pennen schrijven. In onze klas is steeds iemand het Zonnetje van de klas! Deze keer is dat 

Niek. We schrijven dan op een strookje geel papier iets liefs of leuks, een compliment. Al die 

zonnestraaltjes worden dan om de foto van het Zonnetje geplakt en op een groot vel op het bord 

gehangen. Na ongeveer een week mag je hem mee naar huis nemen om bijvoorbeeld boven je bed te 

hangen.   

Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert. 

 

Groep 7b 

Wat vliegt de tijd. Week 4 is voorbij. Afgelopen weken hebben we best wat kinderen gemist doordat ze 

verkouden waren. We zijn blij dat dat nu geen reden meer is om thuis te moeten blijven. Zo kunnen we 

met elkaar bouwen aan een mooie en positieve groep. Er gaan al veel dingen goed. Daar verdienen ze 

elke keer een balletje voor. Als de pot vol is, mag er iemand een balletje pakken. Het nummer op het 

balletje verklapt welke beloning we hebben verdiend. Deze beloningen hebben we vooraf met de klas 

bedacht.  Afgelopen week hebben we thema 1 van taal en spelling afgesloten. Komende week gaan we 

blok 1 van rekenen afsluiten. Daarnaast zijn we ook bezig met een project. De opdracht is om elkaar te 

presenteren. We hebben groepjes van twee gemaakt. Aan het eind van het project gaat dit tweetal elkaar 

presenteren aan de klas. Daarvoor gaan we elkaar eerst interviewen en proberen we zoveel mogelijk te 

weten te komen van elkaar. Veel basis dingen weten we al van elkaar, dus we gaan een stukje dieper. U 

kunt dan denken aan kwaliteiten, geloof, je droom etc.  

De afgelopen week hebben we nagedacht over goede vragen. Komende week gaan we elkaar 

interviewen. Deze informatie gaan we verwerken op een muurkrant. Daarnaast komt er ook nog een 

creatieve opdracht. Daarover snel meer. Tot de volgende keer. 
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Groep 8a 

Inmiddels zijn we alweer vier weken op weg. We raken er steeds meer aan gewend dat we groep 8 zijn 

en dus ook écht in het laatste jaar van de basisschool zijn beland. Inmiddels hebben we ook alle ouders 

en kinderen gesproken. Fijn om iedereen weer even in de school te kunnen ontmoeten en elkaar te 

kunnen spreken. We hebben ook alweer zoveel mooie dingen met elkaar gedaan in de klas. Zo spraken 

we afgelopen week met elkaar over de Big Bang en de evolutietheorie en kwamen we tot de conclusie 

dat God ons zó mooi geschapen heeft. Hij heeft ons gewild en bedoeld en wij zijn een stukje van Zijn 

plan. Daarnaast zijn we ook op andere gebieden hard aan het werk geweest. We hebben het gehad over 

contaminaties en we hebben een acrostichon (naamgedicht) geschreven.  

Volgende week is het Kinderboekenweek. Het thema zal zijn 'En toen...' Een erg leuk thema om mee aan 

de slag te gaan en we zijn benieuwd wat het ons gaat brengen. De week daarna worden de 

drempeltoetsen afgenomen. En zo vliegen de weken voorbij. Onvoorstelbaar hoe hard de tijd gaat. 

Kostbare tijd, van God gekregen. En daar zijn we dankbaar voor! 

Juf Margriet en juf Esther 

 

Groep 8b 

Lekker zo'n dagje vrij in de vierde lesweek. Dat was even lekker bijkomen. Voor de juffen en meester was 

het een heel inspirerende dag. We hebben een tof thema voorbereid voor na de herfstvakantie, alvast 

een beetje gebruikmakend van de nieuwe methode. Maar voor die tijd zijn er nog veel andere dingen die 

we gaan leren en ontdekken. Zo zijn we bezig met het ontwerpen en maken van een dorp. Een dorp voor 

de Duza's. Zij zijn de inwoners van duzadorp en zetten zich met hart en ziel in voor duurzaamheid. We 

hebben vorige week met ze kennis gemaakt. Ieder kind bestudeerde een personage en presenteerde die 

persoon aan zijn/haar groepje. Zo leerde we bijvoorbeeld Iza Isolatie kennen. De vervolgstap was om te 

ontdekken hoe Iza isolatie nu bijdraagt aan een duurzaam leven en maakten we een plan hoe we dit 

kunnen laten zien in het dorp. Nu gaan we bezig met het bouwen van dit dorp. We hebben hier tot 2 

oktober de tijd voor. Dan levert de juf ons gemaakte werk in en hopen we dat we een groen dak voor de 

school winnen. Maar in ieder geval hebben we dan veel geleerd over duurzaamheid en waarom dit 

belangrijk is. In de week erna gaan we laten zien wat we op dat moment kunnen voor bepaalde 

vakgebieden tijdens de drempeltoets. Deze toets geeft een indicatie van het niveau van uw kind. Deze 

gegevens combineren we met nog veel meer andere gegevens om te komen tot een voorlopig advies 

voor uw kind. Dit advies willen we eind november met u delen. Hierboven vindt u een belangrijk bericht 

over de afsluiting van deze week van de drempeltoets!! Op woensdag 14 oktober viert juf Anita haar 

verjaardag. Zij was in de zomervakantie jarig. Het zou erg leuk zijn als we haar met elkaar een cadeau 

kunnen geven. Op de kast in de andere groep 8 komt een bakje te staan waar we geld in verzamelen. 

Geeft u uw kind ook een bijdrage mee?  

Na deze eerste vier weken merken dat we langzaamaan een beetje beginnen te wennen aan onze plek in 

de groep, de nieuwe juffen en de afspraken en normen die we met elkaar vastgesteld hebben. Dit gaat 

voor de één gemakkelijker dan voor de ander. Wanneer u thuis merkt dat er nog wel eens ruis is, neemt 

u dan gerust contact op. Helderheid en duidelijkheid kan zorgen voor meer rust. We hopen u zo weer 

een beetje op de hoogte te hebben gebracht van wat we beleven en welke plannen we maken.  

Fijn weekend! De juffen van groep 8 
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