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AGENDA
Donderdag 3 december
• Sinterklaasviering

Vrijdag 4 december
• Studiedag, alle groepen vrij

Het volgende WW’tje verschijnt op 11 december

VAN HET MANAGEMENT

In de afgelopen week mocht ik weer eens een keer achter in een groep zitten terwijl er een bijbelverhaal
werd verteld aan de kinderen. Aansluitend werd het lied “tienduizend redenen tot dankbaarheid
gezongen”. Het raakte mij weer hoe enthousiast en uit volle borst kinderen zaten (en sommigen
stonden) te zingen. Het lied begint met de zin: “De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag
begint met een lied voor U.” Hoe toepasselijk. Zingend voor God de dag beginnen. Onze identiteit moet
zichtbaar en voelbaar zijn in drie “L-en”. Liefde Leven en Loven. Gods Liefde voor iedereen is voelbaar
en zichtbaar in onze school. Onze identiteit is niet een mooie naam of slogan op de buitenkant van ons
gebouw. Het moet zichtbaar zijn hoe we binnen die muren met elkaar samen Leven. En tenslotte zijn wij
er hier met elkaar om God te Loven. Zijn Naam groot te maken. Ik vond het mooi om even kort mee te
maken hoe dat dagelijks in alle groepen gebeurt. Door te zingen, maar ook door nog zo heel veel andere
zaken meer. Hoe gaaf is het dan dat we met onze kinderen wel weer gewoon mogen zingen, terwijl we
dat allemaal in onze wekelijkse kerkdiensten zo enorm missen. Wat een rijkdom om deze school te
mogen hebben, juist ook in deze tijd.
Digitale ouderavond
Afgelopen donderdagavond mochten we u middels een digitale ouderavond meenemen in een aantal
facetten van ons onderwijs. We mochten u iets vertellen over de Kanjertraining, Zin in lezen, de
Ploetergroep, het werken vanuit leerlijnen en over ICT en afstandsonderwijs. De Kanjertraining is al langer
een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. De andere vier zijn recente nieuwe ontwikkelingen die we
gestart zijn. Hoewel ICT niet nieuw is, zijn onze ontdekkingen en ontwikkelingen rond het
(noodgedwongen) onderwijs op afstand wel nieuw. Vorig jaar hebben we met het team onze visie over
ons onderwijs naar de toekomst toe opgesteld. Dit jaar zijn we heel concreet met een aantal
veranderingen begonnen die onze stip op de horizon moeten gaan realiseren. Het is fijn om u middels
deze avond daarin mee te kunnen nemen. Het blijft zijn beperkingen hebben t.o.v. een “traditionele”
ouderavond, maar we zagen ook dat op deze manier meer ouders de avond konden volgen dan wanneer
we het fysiek op school hadden gehouden. In diverse huiskamers zagen we ouders samen zitten te
luisteren of zagen we baby’s op armen e.d. Dat is dus een mooi voordeel van het houden van een
ouderavond op deze manier. Voor ons was het ook de eerste keer en een eerste korte evaluatie heeft
ons ook al weer punten ter verbetering opgeleverd. Zo is het handig om voortaan iets meer te vertellen
over de inhoud van de diverse workshops. Zodat je als ouder weet waar je op inlogt en of het wel of niet
relevant is voor jou als ouder. Je mist de interactie met ouders die je bij een fysieke bijeenkomst wel
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hebt. Er zijn al weer ideeën hoe dat we een volgende keer met de beperkingen die er digitaal zijn toch
dingen beter kunnen. Ook rond het inloggen hebben we dingen geleerd die we een volgende keer beter
kunnen doen. Bij dit Wegwijzertje sturen we alle presentaties mee die gehouden zijn. Met de opmerking
dat het verhaal bij de presentatie ontbreekt. Maar wellicht kan uw kind al meer vertellen. Hij/zij zit
dagelijks midden in al die ontwikkelingen en maakt het zelf mee. Ze kunnen vast vertellen hoe zaken nu
anders gaan dan vorig jaar. Wat u nog gemist heeft is de andere manier van werken rond het thematisch
werken in groep 4 - 8. Hiervoor zijn we bezig met het invoeren van de Noordwijkse methode. Omdat we
zelf hierin nog volop aan het leren zijn en we na de kerstvakantie echt het eerste thema vanuit deze
methode gaan draaien, hebben we nog even gewacht met u daarover te informeren. Als we zelf al meer
ervaring hebben in het werken met deze methode zullen we u daarover ook meer gaan vertellen.
Tenslotte zijn we nog bezig met het inrichten van een Klusklas voor onze hoogbegaafde praktische
kinderen. We hopen dat we in ieder geval in de bovenbouw de klas snel in 2021 kunnen gaan starten.
We houden u daarvan op de hoogte. Zoals u ziet is ons onderwijs volop in ontwikkeling. Zonder dat we
het goede dat er altijd als was weg doen.
Verkeersactie Hoofdland
In vervolg op de verkeersactie op het van Karnebeekpad hebben we vorige week ook een dergelijke actie
gehouden rond de locatie aan het Hoofdland. We vinden het met elkaar belangrijk om voor iedereen een
overzichtelijke verkeerssituatie te creëren rond het hoofdland omdat dit de veiligheid van u en uw
kinderen vergroot. Het was daarom mooi om te zien wat het effect was toen de kinderen met de borden
langs de weg stonden en iedereen de meest veilige route nam. Jammer is het dan wel dat wanneer de
kinderen er niet staan dit al snel weer vergeten wordt. Wilt u er aan denken om de juiste route te nemen
rond de school waardoor we de straat voor de ingangen van de school “eenrichtingsverkeer” richting het
Hoofdland maken. Aan de andere kant van de school parkeren zorgt er ook voor dat we de straat voor
de school zo verkeersluw mogelijk maken. Fietsers en wandelaars kunnen dan in alle rust bij de ingang
van het plein komen. Dank voor uw medewerking.
4 december studiedag
Op vrijdag 4 december hebben we een studiedag op school. De kinderen zijn die dag vrij. Even rust
tussen alle sintdrukte door.
Hartelijke groet, Erik van Pijkeren

ALGEMEEN

Gezocht
Deze tas en beker zijn op raadselachtige wijze
verdwenen op het Pad. Heb je deze gevonden,
dan graag laten weten aan groep 5a.
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Kernwaarden: Kunstwerk Vertrouwen
Groep A was deze maand aan de beurt om een
belangrijke waarde binnen onze school te symboliseren.
We hebben een kunstwerk gemaakt uit het leven van
Jozef, over wie we de afgelopen weken veel
Bijbelvertellingen gehoord hebben.
Ondanks alle tegenslagen in z'n jonge leven bleef Jozef
op God vertrouwen. En z'n vertrouwen werd niet
beschaamd : z'n dromen kwamen uit. Hij mocht een
werktuig in Gods hand zijn om zijn familie en nog veel
meer andere mensen van de hongerdood te redden!

UIT DE GROEPEN

Groep A
We kunnen er niet meer omheen : Sinterklaas nadert met rasse schreden...
Spontaan borrelen de bekende liedjes op, onder het werken, het jassen aantrekken of op de w.c.
Het geeft wat meer drukte en spanning op bepaalde momenten. Gelukkig is er ook nog veel concentratie
bij het werken en spelen : er worden dagelijks leuke bordtekeningen gemaakt, nieuwe bouwwerken in de
bouwhoek, met kapla of met de lego. De stoomboot is in allerlei constructiematerialen terug te zien.
In ons kledingrek hangt nu ook de rode jas van Sint en Pietenpakjes met baretten,. Wel eerst kopen en
betalen voor gebruik natuurlijk, mèt kassabon! Zelfs op het plein worden krijtkinderen aangekleed.
We zijn met de Bijbelvertellingen gestart met de verhalen van Mozes: we zullen de verhalen horen vanaf
het prille begin in z'n mandje in de Nijl zullen totdat hij de leider van Gods volk wordt.
We missen Victoria die vanwege corona thuis zit. En ook Melle, die net enthousiast bij ons in de groep is
begonnen zal om dezelfde reden voorlopig even niet naar school mogen komen. Sterkte in deze periode
van thuiszitten met jullie gezin!
Groet van Ada de Wolf
Groep B
Langzamerhand beginnen we te merken dat het wat drukker wordt in de klas. Hoe zou dat toch
komen??? Vandaag hebben we een aftelkalender gemaakt in de klas en volgende week donderdag is het
zover. Aangezien Sinterklaas thuis werkt stuurt hij wat aardige, rustige Pieten naar groep B. Die komen
een kwartiertje in de klas en dan gaan we heerlijk spelen. De kinderen die het spannend vinden blijven
wat dichter bij de juf hebben we afgesproken. Wat gezellig dat Joshua vandaag zijn verjaardag al vierde.
We kregen een lekkere traktatie en hebben Joshua toegezongen! De huisjes die we deze week hebben
gemaakt zijn af. We hebben nu straatjes in de klas hangen en elk kind heeft zijn eigen huisje. Wat we
daar toch mee gaan doen? Met de bijbelverhalen zijn we bij Mozes aangekomen. Daar gaan we nog even
mee door tot we aan de Kerstverhalen beginnen: de geboorte van de Here Jezus! Deze week kwam ooh
het cijfer 6 langs. DE kinderen die dat cijfer al lang kennen krijgen dan wat anders aangeboden. Vorige
week zijn we met de letter a bezig geweest. Vandaag keken we of we ook de a in woordjes konden
ontdekken. Juf kwam erachter dat we dat al best kunnen! Volgende week hebben we ook wat werkjes in
Sinterklaas Thema. Naast het gewone thema want dat vinden we nog steeds heel leuk.
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Wat kunnen de kinderen ook al goed bonnetjes. Eerst schrijf je in je eigen taal op wat een klant koopt.
Dan kleur je het aantal rondjes wat het kledingstuk kost en voor de kinderen die dat kunnen: zij mogen
het cijfer opschrijven.
Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman
Groep C
We hebben weer hard gewerkt en veel geleerd de afgelopen dagen.
Voor de winkel hebben we folders gemaakt. Hierbij hebben we ook geschreven.
De folders hangen in de gang. Zo kunnen we zien wat er te koop is in de winkel, hoeveel het kost en
waar korting op is. Afgelopen week vierde Saar haar 5e verjaardag. Van harte gefeliciteerd lieve Saar en
bedankt voor het lekkers. Volgende week maandag is het weer feest want dan viert onze Elly haar 6e
verjaardag bij ons in de klas. En dan is er nog iemand jarig volgende week. U raadt het al. Sinterklaas. In
de winkel zijn er inmiddels ook sint en pietenkleren te koop. We zijn nog aan het nadenken hoeveel geld
deze kleding moet kosten. Volgende week donderdag vieren we dan een klein feestje in onze klas ter ere
van Sinterklaas. We hebben er zin in! Een aantal kinderen heeft al een brief geschreven aan Sinterklaas.
Die kunnen we dan mooi meegeven als de pieten langskomen. Afgelopen weken luisterden we naar de
Bijbelverhalen over de onderdrukking van het volk Israël in Egypte. Maar we hoorden ook over de
geboorte van Mozes en dat hij mocht blijven leven. God zorgt voor Zijn volk!
Waar we ook heel erg van genieten is het buiten werken met de moestuinmoeder. Vandaag hebben een
aantal kinderen bloembollen geplant. We hebben alweer zin in het voorjaar. Vorige week hebben een
aantal kinderen een herfststukje gemaakt en zijn er herfst kleurplaten gekleurd. En deze houden we niet
zelf. . Gisteren zijn deze "herfst cadeautjes" uitgedeeld aan de mensen in de Lichtkring. Daar zullen ze
vast heel blij mee zijn in deze tijd! Een poosje geleden hebben we een boon geplant in een vaas. Deze
staat nu bij ons voor het raam. Dan kunt u zien hoe groot deze al gegroeid is!
Hartelijke groeten van alle kinderen van groep C en van juf Lisan en juf Tjitske
Groep D
De afgelopen weken leerden we over soorten kleding. Ook leerden we nieuwe spelletjes en schreven we
ons eigen verhaal bij de foto's van onze lievelingskleding. We knutselden pashokjes en in het pashokje
werd de kleding uit de kledingwinkel gepast. De kinderen genieten van dit thema en zijn ook erg trots als
de kledingwinkel weer netjes opgeruimd is. De bijbelverhalen gaan over de geboorte van Mozes en het
volk van Israël! De Here blijft trouw aan Zijn belofte! Maandag zetten we onze (gym)schoen bij de
schoorsteen. En op donderdag vieren we het sinterklaasfeest. Daarna leven we toe naar kerst! We zien uit
naar een bijzondere en gezellige decembermaand!
Groetjes van alle kinderen uit groep D en juffen Grietje en Rachel
Groep E
We zijn de afgelopen weken rondom onze kledingwinkel "soki" bezig geweest met kleuren. De kleren in
onze winkel hebben veel kleur, maar hoe kan je zelf kleuren maken en mengen? We hebben borduren en
vingerhaken geoefend en het plakken en knippen van stoffen. En hoe ontwerp jezelf een leuk
kledingstuk? Nova, Faithisha, Amelie en Annelouise zijn er mee bezig. En natuurlijk was de kennismaking
met de naaimachine van juf Arjanne helemaal leuk! De komende week mogen er pieten op bezoek
komen in de winkel, om zelf ingepakte cadeautjes uit te delen namens onze thuiswerkende sint. In de
huishoek verkleden de kinderen zich als piet, pakken cadeautjes in en verrassen de winkelende mensen,
dolle boel . En we gaan zingen, rijmen en knutselen over sinterklaas en zijn pieten en zo bereiden we
ons vast feestelijk voor op de komst van de pieten, komende donderdag in de groep. Dat wordt vast
weer een feestje! En wat zou een thuiswerkende sinterklaas eigenlijk dragen aan kleding?
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We gaan de komende twee weken aandacht geven aan de letter k. De bijbelverhalen gaan de komende
twee weken over het leven van Mozes. Juf Joanna, moeder van Eliza, heeft met de kinderen mooie herfst
stukjes gemaakt en we hebben allemaal een mooie kleurplaat gemaakt voor oudere mensen, die
misschien niet zo vaak naar buiten kunnen om te genieten van de herfst. De kinderen genieten van de
natuurlessen die juf Joanna elke maandag aan onze groep geeft. Meestal kan er een groepje van 5
kinderen mee en zo gaan we om de beurt mee naar buiten, heerlijk.
Goed weekend en hartelijke groet, Arjanne en Barbara
Groep 3a & b
Hij komt, hij komt! Nog even en dan vieren we het sinterklaasfeest. Je merkt al de gezonde spanning en
we zijn begonnen met het versieren van de klas. Met een thema-opdracht hebben we een schoentje
gevouwen, die komt goed van pas als we onze schoen gaan zetten op school. De afgelopen week
hebben we veel gewerkt over de schoen. Hoe ziet hij er uit, wat voor sluiting heeft hij, hoe heten de
onderdelen van een schoen en hoe voelt hij? Vraag maar aan uw zoon of dochter waar de neus en de
tong van de schoen zijn. Vorige week mochten we allemaal in onze pyjama, onesie of chillkleding naar
school. Dat was een leuke dag! En de volgende datum kunt u meteen in de agenda noteren: woensdag 9
december houden we een sloffendag! De kinderen mogen hun sloffen mee naar school.
Met rekenen oefenen we met het rekenrek, splitsen tot 10, sommen in een plaatje ontdekken en de telrij
tot 40. De bijbelverhalen van afgelopen weken gaan over Jozef. We leerden de liedjes 'Jozef had een jas'
en 'Jozef zoekt zijn grote broers.' Afgelopen week hebben we ook onze eerste digitale ouderavond
gehad. Het was leuk om te zien dat er veel interesse is in onze manier van werken in groep 3!
Steeds vaker krijgen we de vraag of ouders thuis nog iets kunnen doen. Voor de leesontwikkeling is het
belangrijk om veel te lezen. Het is dus fijn wanneer er thuis ook gelezen wordt. Elke dag 5 minuten is al
voldoende. Wanneer je boekjes uit de bieb haalt kan je zoeken naar AVI start of AVI M3.
Groetjes, Simone, Swanice, Ilse en Francis
Groep 4a
Beste ouders,
Vorige week hebben we van de klas een kuuroord gemaakt. Modder op het gezicht, komkommer op de
ogen en relax-muziek aan. Heerlijk ontspannen! Deze week komt ook de innerlijke mens aan bod: SOEP!
Deze week leren we over het Spaanse tomatenfeest La Tomatina. Een tomatengevecht hadden we ook
op ons ideeënlijstje staan, maar dat kwam er toch net niet doorheen... Met rekenen hebben we vorige
week geleerd hoe we van een heel tiental losse af halen. We maken ook handig gebruik van de verliefde
harten. Dat zijn de getallen die samen 10 zijn. Voor de som 80 - 4 bedenken we eerst wat die 80 nou
eigenlijk betekent. Je zou kunnen denken dat dat 70 is en nog 10 losse blokjes. Van die 10 losse blokjes
kunnen de kinderen makkelijk 4 eraf halen. Je houdt er nog 6 over en de 70 hebben we niet aangeraakt,
dus is er ook gewoon nog. Dus 80-4= 76. We hebben deze week een professor in de klas gehad. Van
bicarbonaat en azijn werd er een ballon opgeblazen! Én we zagen dat er een lichtje kon gaan branden als
we elkaar een hand gaven! Dat was echt te gek! Rosannah had als eerste door dat het lichtje weer uit
ging als je je hand los liet. Volgende week gaat de leestekst over de Sint, want ook al werkt hij thuis dit
jaar, we willen wel graag over hem lezen!
Groetjes Tamara en Marjolein
Groep 4b
Er zijn weer twee weken voorbij en we hebben weer een hoop te vertellen.
Met het thema hebben we het over het modderfestival in Zuid-Korea gehad. Feesten met modder, wie
had gedacht dat dit bestaat. En we weten nu ook dat er in Nederland een jaarlijkse modderdag is. De
meningen zijn verdeeld of het leuk is om een dag met modder te spelen. Van de week hebben we het
over het Spaanse La Tomatina gehad. Hierbij viegen de tomaten in het rond.
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Een hoop schoonmaakwerk dus achteraf. Wij hebben het daarom maar gehouden op tomatensoep
maken met elkaar. En zo weten we nu weer meer van een aantal feesten verspreid over de wereld. Nu
schakelen we weer naar Nederland voor Sint en Kerst. Met taal hebben we een thema afgesloten. Soms
nog wel een beetje lastig hoor, dat verschil tussen klinkers en medeklinkers. We oefenen veel met de
begrippen zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord. En deze week zijn bezig
geweest met hoe je zelf een zin maakt. Spelling met ng/nk, ei/ij, eer/oor/eur hebben we deze week ook
afgesloten. Met rekenen leren we hoe we een kalender moeten lezen, spiegelen met een spiegeltje, de
tafel van 2, 5 en 10 door elkaar, uitrekenen van sommen als 45 + 7 = en 83 - 5 = op een getallenlijn en
gebruiken we dubbelsommen om minsommen uit te rekenen 16 - 8 = 8, want we weten dat 8 + 8 = 16.
Wat de kinderen veel geoefend hebben in groep 3, hebben we weer nodig hiervoor. Verliefde
harten/vriendjes van de 10, splitsen, dubbelsommen, het komt allemaal weer terug om weer een stap
verder te gaan. Met de Kanjertraining bespreken we situaties die in de klas goed gaan of even minder
goed gaan. We denken na hoe we het op de Kanjermanier hebben opgelost of hadden moeten oplossen.
Zo blijven we werken aan de sfeer in de groep en op een positieve manier met elkaar omgaan. We zien
mooie dingen gebeuren. Er wordt goed gezorgd voor Zoë die nu beperkt is door haar gebroken
sleutelbeen. En we bidden ook voor de kinderen die weer verplicht thuis zijn. Zo mogen we naar elkaar
omzien. We wensen jullie een goed weekend toe!
Groeten van Hanneke en Jennifer
Groep 5a
Ga zitten! Blijf staan! Pak je spullen! We hebben geleerd om bevelen te geven. Een bevelzin zegt wat je
moet doen. Het begint met een werkwoord, heeft geen wie-deel en eindt met een uitroepteken. We
hebben ook geleerd om per telefoon om informatie te vragen. Dan moet je juist geen bevelzinnen
gebruiken, maar dan ben je beleefd, vertel je wie je bent en wat je wil weten.
Bij de kanjertraining deden we een leuk spel. iedereen krijgt een kaartje met een opdracht. ook staat er
op wanneer je de opdracht moet uitvoeren. Je moet dan heel goed op elkaar letten, zodat je goed weet
wanneer jij aan de beurt bent. Ook moet je soms echt even vol zelfvertrouwen zijn, want het kan zijn dat
je een rondje door de klas moet rennen of op je stoel moet gaan staan en iets roepen. Mooi om te zien
dat de kinderen zich veilig genoeg voelen om de opdrachten uit te voeren.
Met rekenen hebben we digitale tijd geoefend. Deze keer niet alleen met hele en halve uren, maar ook
met 5 voor en 10 over. Pittig hoor! Gelukkig hoeven we het niet in 1 keer te kunnen.Ik laat het
tussendoor even terug komen. Vandaag schreef ik bijvoorbeeld op het bord dat er om 11.45 een
ontruimingsoefening was. Dan bespreken we weer even hoe je dit uitspreekt en hoe laat het dan is. Goed
om thuis ook regelmatig even de digitale tijd onder de aandacht te brengen.
Groeten van juf Annemiek en groep 5a
Groep 5b
Wat een hoop feesten allemaal. Volgende week eindigen we het thema feest met Sinterklaas op school.
Lukt het thuis bij iedereen met de surprise? Komende week zal ik nog een mail sturen over details van
deze dag. We hebben er in elk geval enorm veel zin in!!
Op donderdag maakte Felicity de dag nog iets feestelijker door lekkere koekjes mee te nemen en uit te
delen: want deze dag, 26 november was de dag van Thanksgiving: dank je wel, Felicity!
Volgende week maandag is de finale van de voorleeswedstrijd, Sifra mag groep 5b vertegenwoordigen.
We zullen haar allemaal aanmoedigen!
Deze week was het thema Chinees Nieuwjaar. We hebben kennisgemaakt met het feest en een mooi
kunstwerk erover gemaakt. Terwijl ik dit type is dit kunstwerk nog niet klaar, helaas, maar u kunt het
binnenkort wellicht bewonderen via het raam…
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Groep 6a
Na ons vier weken lang verdiept te hebben in onbekende feesten die in andere landen en werelddelen
worden gevierd, gaan we deze week voor het oer Hollandse Sinterklaasfeest in de groep. Het huiswerk
voor de komende week is dan ook het maken van een leuke verrassing (surprise) voor je klasgenoot en
een gedicht van minstens 8 regels. Maar middenin het Sint-gedruis begint ook het licht van het
Kerstfeest te gloren. Dat willen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Elke dag zullen we in de
adventsweken een 'cadeautje' uitpakken, waarin een stukje zit over een vrouw uit de bijbel.
Bij elke vrouw zullen we stilstaan en ons afvragen wie zij was en hoe God door haar de wereld heeft
gered uit de handen van de duivel. Zo leren de kinderen zien dat God zijn volk bewaart en de
geschiedenis leidt naar de geboorte van Jezus. Zoals Hij ook nu de wereld leidt en regeert richting de
wederkomst van Jezus. Natuurlijk wordt ook hard gewerkt in de dagelijkse en wekelijkse lessen.
Sommige kinderen hebben hun tiende sticker al verdiend voor het goed samenwerken en krijgen daar
deze week een beloning voor. De anderen zijn hard onderweg naar de tien stickers. Fijn dat dat zo goed
gaat! Door samen de opdrachten uit te zoeken en uit te voeren wordt er veel geleerd, zowel op cognitief
als op sociaal-emotioneel gebied!
Een hartelijke groet van kinderen en juffen van groep 6A.
Groep 7a
Vol verwachting klopt ons hart!! We hebben zin in het Sinterklaasfeest volgende week donderdag. We
zijn benieuwd naar de surprises, gedichten en cadeautjes. Ondertussen zijn we met thema ook bezig met
allerlei feesten. We hebben al Loofhutten, Holi en st Patricksday gehad. Deze week hebben we het gehad
over het Chinees nieuwjaar. We hebben er dingen over geleerd en dingen over gemaakt. Komende week
ronden we de feesten het af met het Sinterklaasfeest. Eigenlijk is dat niet helemaal waar, want daarna
hebben we nog 2 weken om te werken over een ander feest; Kerstfeest! Heel mooi om ook weer samen
stil te staan bij Gods geweldige geschenk voor ons, zijn eigen Zoon Jezus! Volgende week maandag is de
Voorleeswedstrijd! Onze Klaswinnaar is Anna! Zij neemt het op tegen andere kampioenen uit groep 7b,
8a en 8b. We zijn benieuwd.
Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert.
Groep 7b
We hebben afgelopen weken weer hard gewerkt. Soms was dit thuis, gelukkig ook vaak op school.
We missen juf Marleen wel en we hopen dat ze snel weer beter is!
Deze week hebben we verschillende dictees gemaakt. Best wel even lastig om rekening te houden met
verleden- en tegenwoordige tijd en dan ook nog goed te lezen/luisteren of het om 1 of meerdere
personen gaat. Ook hebben we een taaltoets gemaakt. Zo kunnen we laten zien wat we dit thema
hebben geleerd over hoofd- en bijzinnen, lijdend voorwerp en leenwoorden.
Met levend water leren en horen we over de koningen en profeten in de bijbel. Dit zijn soms bekende
verhalen en soms heel nieuw. Met ons thema FEEST hebben we deze week gewerkt over Chinees
Nieuwjaar. Alle opdrachten van alle vier de feesten zijn afgerond en dinsdag hopen we hier eea van aan
elkaar te laten zien. Komende dinsdag mag uw kind verkleed komen naar school. In de middag hebben
wij namelijk een feestmiddag
: iedereen presenteert 1 of meerdere opdrachten van verschillende
feesten en we doen spelletjes. En dan donderdag natuurlijk ons sinterklaasfeest op school! Heel veel
succes bij het maken van de surprises en gedichten, maak er iets moois van!!
Hartelijke groet, Hannah Hoogerduijn
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Groep 8b
Wauw, vandaag de hele dag naar de efteling. Op het moment van typen weet ik nog niet hoe we dat
ervaren hebben, maar de verwachtingen zijn hoog. Wat wordt er enorm naar uitgekeken. Ook best
spannend soms, maar heel gaaf dat we dit met elkaar kunnen beleven.
Afgelopen weken waren soms best rommeling, een studiedag, een juf die uitviel. Niet echt fijn, maar ook
wel weer goed om vast een beetje te wennen aan hoe het volgend jaar zal gaan; iedere 50 minuten een
andere docent! Met het thema 'feesten' hebben we inmiddels kennis gemaakt met het Holifeest,
Youthday en Carnaval. Wat apart soms hoe dat er in andere culturen aan toe kan gaan en soms ook zo in
strijd met hoe wij als volgelingen van Jezus willen leven. Maar wel heel mooi om juist hierover met elkaar
in gesprek te gaan en te ontdekken dat nog veel mensen de vreugde en vrede van God missen.
Komende weken gaan we juist weer meer stil staan bij de bijzondere stap die God juist deed om het
goed te maken tussen Hem en ons. Het sturen van Zijn Zoon.
Maar eerst, het sinterklaasfeest volgende week. De kinderen zijn al druk bezig thuis begreep ik. Helpt u
hierbij gerust, zodat het een groep 8 waardige surprise wordt, met gedicht. De kinderen mogen vanaf
8.15 uur de surprises binnen komen brengen. In de kring staan ze zonder vuilniszak, zodat we vast veel te
bewonderen hebben. Boaz Schenk moesten we missen deze week. We hopen dat hij snel weer bij ons is.
Verder gelukkig geen corona gevallen, hopelijk houden we dat zo. Op het moment van schrijven gaat óf
Maurits óf Amber naar de finale van de voorleeswedstrijd. Wat een kanjers hebben we gehoord
afgelopen week. Heel gaaf, maar helaas kan er maar één de winnaar zijn. Maandag horen we wie de
winnaar is van de school en door mag naar de regionale wedstrijd. Zo u bent weer een beetje op de
hoogte, wilt u meer weten of heeft u nog een vraag, neemt u gerust contact op!
Hartelijke groet, Mariëlle, Anita en Christi
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