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’t Wegwijzertje
LIED
Week 43:
 Gezang 141 (groep 3 - 8)
‘Dankt, dankt nu allen God’

Het volgende WW’tje verschijnt op 27 oktober 2017.

VAN HET TEAM

Vandaag is het de laatste schooldag vóór de herfstvakantie. Het zonnetje schijnt en het weerbericht ziet
er zonnig uit de komende dagen. Heerlijk om even tot rust te komen nadat er acht weken hard is
gewerkt.
Afgelopen dinsdag zijn we als team weer verder gegaan met het verrijken van ons thematisch onderwijs.
We leren en ontdekken hoe we ons thema voor de kinderen meer betekenis kunnen geven. We doen dit
samen, we delen onze ervaringen en leren van en met elkaar.
Na de vakantie, donderdag 26 oktober, komen René Tromp en Henk Eilander van GPOWN bij ons op
schoolbezoek. Zij gaan in gesprek met ouders, leerlingen, directie en team, ze komen ook in de groepen
bij de lessen kijken. Aan het eind van de dag geven ze aan de school terug wat ze hebben gezien en
welke aandachtspunten ze voor ons hebben. We ervaren zo’n dag als heel leerzaam en het helpt ons om
de kwaliteit van de school te vergroten.
Ik wens u en de kinderen een mooie week.
Met vriendelijke groet, Annelies Brik
Beste ouders,
We zijn op zoek naar 2 creatieve mensen die op het Hoofdland enkele keren per jaar ons willen helpen
de identiteit van de school zichtbaar te maken. De werkgroep kan wel wat extra handen en creatieve
inzet gebruiken.
Een voorbeeld van dat zichtbaar maken is nu te zien bij de hoofdentree op beide locaties: een tafel met
herfstspullen, maar vooral de bijbelteksten die erbij staan zijn waardevol!
Er is al heel veel materiaal beschikbaar dat hiervoor gebruikt kan worden, maar er is ook een budget voor
gereserveerd.
We vinden het waardevol dat onze identiteit op mooie manieren zichtbaar is binnen de school en komen
graag in contact met u als u er zin in hebt om dit vorm te gaan geven.
Meer info of aanmelden kan bij de teamleider, Karin van Bruggen (k.vbruggen@gpown.nl)
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ALGEMEEN

Adreswijziging
Per abuis staat er in de Schoolgids een verkeerd adres vermeld van Vajèn van Houdt (groep E).
Het juiste adres moet zijn: Zomertaling 13, 3341 DB Hendrik Ido Ambacht
Voedselactie Dorcas
We hebben binnenkort weer een actie voor een goed doel op
school. We willen graag voedselpakketten maken voor de Dorcas
voedselactie. Er wordt voor deze actie voedsel en geld
ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Het is voor
mensen die door armoede, ziekte of bijvoorbeeld leeftijd zelf
amper de deur uit kunnen komen. Hoe het precies werkt krijgt u
nog te horen, maar dan weet u in ieder geval alvast van de actie af. Op 25 oktober komt er iemand langs
van Dorcas om voorlichting te geven aan de kinderen. Daarna krijgen kinderen een lijst mee met voedsel
dat ze in kunnen leveren op school. Hier hebben ze dan ongeveer een week de tijd voor. We willen de
mensen daar natuurlijk helpen en we gaan voor zoveel mogelijk voedselpakketten!
Als u alvast meer wilt weten kunt u een kijkje nemen op: https://dorcasvoedselactie.nl/over-de-actie/

UIT DE GROEPEN

Groep A
Vakantie, een heerlijk gevoel! Alles even laten rusten wat werk betreft en je richten op andere dingen.
We hadden een mooie afsluiting van ons restaurantthema met voor alle kinderen een ouder die op
bezoek kwam, dat waardeer ik heel erg. En wat een acteertalent leverde dat op …
Na de vakantie willen we gaan starten met een gloednieuw onderwerp: KUNST! Afgelopen dinsdag
tijdens de studiemiddag hebben we daar samen als onderbouw al een verhaallijn bij ontworpen, waarbij
Sint en kerst geïntegreerd worden. Meteen in de startweek staat een bezoek aan het Dordts museum
gepland. Dat is op dinsdag, 24 oktober, van 10.30 uur-11.30 uur. Een paar weken terug is daarvoor
het vervoer geregeld.
Marijn zal de komende periode tot begin december niet bij ons zijn, Hij gaat met z’n ouders en zusje
naar Indonesië (Java) op bezoek bij de familie van z’n moeder. Hij zal daar naar de dorpsschool gaan,
want hij spreekt ook Maleis. Een heel goede tijd toegewenst!
We krijgen er na de vakantie ook weer een nieuw meisje bij: Isabel Roos, welkom alvast!
Tenslotte wens ik jullie een fijne vakantie toe!
Groep B
Nog een laatste nieuwsbrief voor de vakantie.
Wat was het gezellig met al die ouders in de klas. Wat hebben alle kinderen goed hun best gedaan om
ober, serveerster of kok te zijn. Dat diploma hebben ze dik verdiend.
Wat fijn ook dat er voor elk kind iemand aanwezig was. Fijn dat u daar de moeite voor hebt genomen!
Gisteren hebben we alles opgeruimd. Na de vakantie beginnen we met een nieuw thema. We gaan dan
over kunst werken. De eerste week beginnen we dan met startactiviteiten. Wat is kunst? Waar vind je
kunst? Hoe maak je kunst en wat weet je al over kunst. Ook belangrijk: Wat willen we leren over kunst?
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Heeft u boeken over kunst, een schildersezel, kiel of wat dan ook? We willen het graag van lenen (met
naam erop.) Daarnaast willen we graag voor elk kind een schilderskiel hebben. Oftewel, een overhemd
met lange mouwen die we daarvoor kunnen gebruiken en dat vies mag worden! Bent u handig met
naaien? Wil u de mouwen dan een beetje op maat maken? Dat werkt een stuk makkelijker.
De bijbelverhalen gingen deze week over Ruth. Wat mooi om te zien dat God na een moeilijke tijd ook
weer hoop geeft. Een prachtig lied dat hierover gaat is: Een lichtje aan de horizon te vinden op YouTube.
Deze week zijn we bezig geweest met de 4.
Rest ons u nog een fijne vakantie te wensen waarin we hopen dat iedereen mag uitrusten.
Hartelijke groeten, juf Rianne, juf Marielle en juf Yvonne
Groep C
Het laatste wegwijzertje voor de herfstvakantie. Wat gaat de tijd toch snel! Er is door de kinderen hard
gewerkt en gespeeld de afgelopen weken. We mogen nu gaan genieten van een welverdiende
vakantieweek! Hoogtepunt van afgelopen week was het bezoek van ouders in ons restaurant.
Dat vonden wij heel gezellig! We hopen dat het u allemaal goed heeft gesmaakt! Het recept van ons
lekkere pannenkoekendeeg (brooddeeg/speelklei) kunt u vinden op de website van juf Bianca.
Gisteren hebben de kinderen hun laatjes op school leeggemaakt en werkjes van het thema mee naar huis
genomen in een tasje van school.
Zorgt u ervoor dat de blauwe tasjes na de vakantie weer op school terechtkomen?
Ook zijn nog niet alle plakboeken en rapporten binnen. Neemt u deze ook mee na de herfstvakantie.
En dan nog een dringende oproep: wie kan er nog mee naar het museumuitje. We hebben nog niet
voor alle kinderen vervoer! Wensen wij u allemaal een fijne vakantie toe!
Hartelijke groet van 20 waardevolle kinderen en van de juffen Barbara, Marian en Tjitske
Groep D
En dan is ook de laatste week van ons eerste thema voorbij! Jammer hoor! Wat hebben we hard gewerkt
in ons restaurant en wat hebben we veel geleerd. We kunnen nu allemaal heel goed inschenken,
tafeldekken, bedienen, eten klaar maken, afrekenen en opruimen. En hoe gaaf was het, dat ook onze
papa of mama in het restaurant op bezoek kwam. Zij hebben echt zitten smullen hoor! De kleuters
vonden het ook best wel een beetje spannend om zoveel gasten te hebben. Maar nu gaat het restaurant
definitief dicht en gaan we lekker vakantie vieren. Na de vakantie begint ons tweede thema: “Kunst”. We
zijn heel benieuwd hoe dat eruit zal gaan zien! Misschien zijn er thuis leuke spulletjes die we mogen
gebruiken? Dan mogen ze meegenomen worden naar school. Na de vakantie hebben we ook de eerste
les uit het boekje Wonderlijk gemaakt: groep 2, les 1 over “Gevoelens uiten en nee zeggen”.
Onze groep is nu bijna compleet. We wachten nog op Jesse. We hebben nu 21 kleuters: 9 meisjes en 12
jongens. De jongens blijven het winnen ! Allemaal een hele fijne vakantie! Ga lekker genieten van de
zon, de vrijheid, van leuke, gezellige dingen doen en van het lekker lang thuis kunnen spelen!
Groetjes van de obers en de koks die er nu ook vandoor gaan en van juf Grietje en Annemieke.
Groep E
Dinsdag en woensdag was het een echt restaurant in onze klas. Alle kinderen hadden iemand die kwam
eten in ons restaurant. De kinderen waren ober en op de andere dag kok. Zo konden we laten zien wat
we geleerd hebben de afgelopen weken. Ze hebben de bestelling opgenomen, de tafel gedekt, drinken
in geschonken, de rekening opgemaakt, etc. ze ontvingen geld en een fooi (van chocolade). En ze kregen
allemaal een oberdiploma!! Erg leuk om te zien hoe de kinderen genoten en hoe alle bezoekers
enthousiast meededen. Alle kinderen hebben nu vakantie en daar waren we wel een beetje aan toe. Er is
veel gespeeld en geleerd. We hebben in de klas nog met elkaar besproken wat we allemaal gedaan en
geleerd hebben. En ook wat we het leukst vonden. We hebben een boek gemaakt zodat we het later nog
eens een keer kunnen bekijken. Met elkaar hebben we bedacht wat er allemaal in moet. De letter m
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hebben we geleerd en zo hebben we nu al 4 letters aangeboden gekregen; de m, p, k, r. Elke kind heeft
een groen tasje meegekregen die na de vakantie weer leeg mee naar school mag. Na de vakantie starten
we met een nieuw thema dat over kunst gaat. We gaan meteen naar het museum op dinsdag. Denkt u
nog even aan de stoelverhogers. Fijn dat er genoeg vervoer is! Deze week hebben geluisterd naar de
verhalen over Ruth. Na de vakantie gaan we verder met de verhalen over Samuel. Iedereen een hele fijne
vakantie, rust lekker uit, geniet van de geweldige natuur en het prachtige weer.
Hartelijke groeten uit groep E
Groep 3a
Beste ouders van groep 3a,
Het is alweer herfstvakantie en wat is het snel gegaan. De kinderen zijn enorm vooruit gegaan met lezen
en hebben heel veel geleerd. We zijn nu halverwege kern 3 van veilig leren lezen en ze hebben afgelopen
week de woordjes: poes en koek geleerd. In de klas zijn we ook druk bezig met het schrijven van
beginnende verhaaltjes en ook met het schrijven van woorden. Erg knap hoe de kinderen dit al doen. De
kinderen hebben een blaadje meegekregen waarop leuke leesactiviteiten staan. We zouden het erg fijn
vinden als er thuis, tijdens de herfstvakantie, wordt geoefend met lezen. Op dit blad staan ideeën om het
lezen op een leuke manier aan te bieden.
Met rekenen zijn we begonnen met het maken van de sommetjes. De kinderen vinden dit erg leuk. Ook
hebben we al geoefend met sprongetjes op de getallenlijn (sprongen van 5 en 10). Dit gaat al erg goed.
Na de herfstvakantie zullen we verder gaan met het maken van sommetjes en de getallen.
We hebben deze week het thema 'restaurant' afgesloten. Wat was het leuk dat er zoveel ouders waren
die in ons restaurant een hapje kwamen eten. De kinderen hebben zich als een echte kok en ober
gedragen en ze hebben laten zien wat ze hebben geleerd. Na de herfstvakantie gaan we starten met het
thema 'kunst'. Hiervoor zijn we nog op zoek naar kosteloos materiaal (bakjes, kleine doosjes, dopjes
enz.). Spaart u mee?
Graag wens ik u/jullie een heel fijne vakantie toe! Groetjes juf Tamara
Groep 3b
Dit stukje is geschreven door de zeegroep. We zijn een leuke klas. We kunnen woordjes lezen en we
spelen vaak met iets van het kiesbord. Het restaurant is erg leuk geworden en er kwamen maandag heel
wat papa’s en mama’s en opa’s en oma’s op bezoek. De zeegroep is een superheld omdat we heel veel
leren. We gingen het woordje “ijs” leren en de letter “ij”. Het ijs is heel lekker. We lieten een ijsje smelten
en het werd toen water. We gingen raden hoe lang het duurde voordat het ijsje was gesmolten. Toen
zetten we de timer aan. Het duurde 1 uur en 15 minuten. Maandag zijn we naar de bieb geweest. Daar
kennen we ook een leuk liedje van. Vrijdag hebben we zelf macaroni gemaakt en salade. Daarna
mochten we het opeten. Wat was dat lekker. We hebben een leesbingo mee. Daarin staan allerlei leuke
manieren om in de vakantie te lezen. Fijne vakantie!
Groeten van de zeegroep
Groep 4a
We staan in de krant! Hoe leuk is dat? De kinderen keken ernaar uit en het is gelukt!
Deze week hebben we het thema afgesloten. Wat hebben de kinderen veel geleerd, maar ook wij als
leerkrachten. We hebben dan ook al helemaal zin in het volgende thema 'kunst'. De nadruk, zoals u vast
begrepen hebt, zal liggen op de schoen. We zijn benieuwd wat ons dit gaan brengen.
We zijn deze week ook weer verder gegaan met de tafels. Het is leuk om te zien hoe de kinderen hier
enthousiast van worden. Ze kunnen soms niet wachten op een beurt voor overhoren. Ze staan het liefst
in een rijtje, maar dat mag dan net weer niet. We hebben de klas lekker gehusseld, iedereen heeft een
nieuw plekje. Ze hadden daar wel weer eens zin in, leuk hoor.
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Met de Bijbelverhalen zijn we bezig met Saul en David. Deze week was ook het verhaal van Saul die naar
een waarzegster ging. God vond dat niet goed en daar hebben we uitgebreid bij stil gestaan. Het kan
ons nog steeds verbazen wat een mooie gesprekken je kunt hebben met jonge kinderen. Echt geweldig!
We wensen iedereen een heerlijke vakantie. Mooi genieten van alle moois dat God ons geeft. We horen
de verhalen graag!
Groetjes van de juffen en de kids.
Groep 4b
Deze week is het wegwijzertje gemaakt door; Sanne, Fleur en Jalisa:
Wij vinden het leuk om in de foodtruck te werken, lezen, buiten spelen, we zijn lief voor elkaar en dat is
leuk. We schrijven (soms) aan elkaar. De zandbak is leuk. Ik vind het leuk om in de appel te spelen.
Heel knap meiden. Bedankt!
Dan nog een kleine aanvulling; niet iedereen heeft donderdags gymkleding mee. Zou u mee willen
helpen het mee naar school te geven? En dan nu een hele fijne vakantie gewenst!
Groeten van alle kinderen, juf Wendy en juf Hanneke
Groep 5b
Woensdag aan het einde van de ochtend is juf Marleen met ons komen kennismaken. Dat was een leuke
verrassing. Aan de hand van een prezy- presentatie vertelde ze iets over zichzelf en haar gezin. Daarna
mochten de kinderen op een briefje schrijven wat ze fijn vinden bij een juf. Na de herfstvakantie gaat ze
dat dan allemaal proberen te doen 😉. Dan werkt juf Sari alleen nog maar op de maandag en de dinsdag
en komt juf Marleen op woensdag, donderdag en vrijdag. De hele woensdagmiddag hebben we gebruikt
om de groep en de lesstof door te spreken, zodat we straks goed op elkaar aansluiten en juf Marleen op
de hoogte is. Ook in de herfstvakantie zullen we daar nog een dagdeel aan besteden. We hebben dan
ook het volste vertrouwen dat het helemaal goed komt!
Dinsdag zijn we naar de bibliotheek geweest voor een les over enge dieren in het kader van de
Kinderboekenweek. De kinderen voerden in groepjes opdrachten uit, waarbij ze gebruik moesten maken
van al hun zintuigen, zoals dieren dat ook op een hele slimme manier doen. Bij het zintuig proeven
mochten er gefrituurde meelwormen en buffalo's geproefd worden, waarbij maar weer bleek dat er veel
dappere kinderen zitten in groep 5B.
Op vrijdagmiddag hebben we de periode van hard werken vanaf de zomervakantie afgesloten met een
feestelijke middag, waarvoor een tweetal kinderen het programma heeft bedacht.
En dan is het nu tijd voor een welverdiende herfstvakantie. Geniet ervan en rust lekker uit met elkaar!
Juf Sari en de kinderen van groep 5B
Groep 6a
Vorige week was een korte werkweek met de donderdag vrij en de vrijdag een verjaardag. Het feest van
de juf was heel gezellig. De kinderen hebben optredens gegeven, we hebben spelletjes gedaan, extra
buiten gespeeld en een film gekeken. En bedankt nog voor de superleuke cadeaus!
Deze week zijn de kinderen naar de bieb geweest waar er veel te zien en te ontdekken was over enge
beesten. Gisteren hebben we een kanjerles gehad over jezelf voorstellen, we hebben dit allemaal
geoefend met tips om je zelfverzekerd te voelen. Daarna deden we een leuke en spannende opdracht, je
moest iedereen goed in de ogen kijken om te ontdekken welke kleur ogen iedereen had. Vandaag is het
spelletjes middag en verwachten we veel opa's en oma's.
Allemaal een hele fijne vakantie! Groetjes, juf Marlies en juf Suzan
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Groep 6b
Hallo allemaal,
We hebben deze week veel gezellige dingen gedaan. Maandag hadden we de verjaardag van juf Anita. Er
werden veel leuke stukjes gedaan en lekker feest gevierd. Dinsdag hadden de kinderen lekker vrij ivm
studiemiddag van de meesters en juffen. Donderdagmiddag hebben we een heel gezellige
spelletjesmiddag gehad met opa's en oma's en lieve buurvrouwen, tantes en andere belangstellenden.
Dat was genieten voor jong en oud ☺ Meer foto's vindt u op klasbord. 📸
Vrijdagochtend zijn we gelijk naar de bibliotheek gegaan voor een speurtocht rond het thema van de
Kinderboekenweek. De kinderen kunnen daar vast meer over vertellen (op het moment dat ik dit typ,
gaan we namelijk nog 😊). De kinderen hebben alvast de nieuwe huiswerkplanning weer meegekregen
voor in hun map. Zo zijn ze weer up-to-date voor na de vakantie. Maar nu eerst lekker een weekje
uitrusten na weken van hard werken!
Een heel fijne vakantie, geniet er lekker van. Wij hopen jullie na de vakantie weer te zien.
Groetjes van alle kanjers van groep 6b, juf Anita en juf Karin
Groep 7a
Deze week was wel bijzonder, want we hadden 2 meesters! Niet alleen meester Gert, maar ook een stage
meester. Jan-Otto Brik (ja, de neef van juf Brik) was bij ons in de klas. Voor zijn school mocht hij kiezen
waar hij heen ging voor een week en hij koos onze klas uit!! Hij heeft geholpen met rekenen, lezen,
spelling en schrijven. Ook heeft hij ons verteld hoe het is op de middelbare school. Wat voor vakken je
allemaal hebt en wat leuk en minder leuk is. Het was erg gezellig met hem deze week. Deze eerste
periode is trouwens omgevlogen. We hebben veel gedaan, geleerd, gespeeld, gezongen en genoten. Na
de vakantie hebben we elke dag een boekbespreking en deze week hebben er ook een aantal geoefend
voor de voorleeswedstrijd. Vandaag hebben we nog met elkaar spelletjes gedaan als afsluiting voor de
herfstvakantie. Heel veel plezier allemaal en geniet van het mooie weer!
Schrijfkoninginnen waren Tamar en Ellemijn
Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert
Groep 7b
We zijn deze week bezig geweest met honderdsten van seconden. Zoë was jarig en ze trakteerde wat
heel lekkers. We gingen beginnen met een thema presentatie maken over spelletjes.
Deze week moesten we ook ons verhaal over de Kinderboekenweek schrijven en over typen op de
computer. We waren ook dinsdag middag vrij dat vond de klas heel leuk.
We hadden deze week geen memo bij levend water dat scheelde weer leren. Dat vond de klas ook leuk.
Ook we lezen nu elke dag uit een christelijke Kinderboekenweek boek en het is heel spannend (het boek
heet: “Als je durft”). Ook hadden we deze week een heel leuk rekenkwartiertje we deden namelijk een
tafelrace. En de winnaar was Job!
Veel kinderen hadden een sticker verdient bij de les. Op maandag hadden we in de rekenles over de
waarde van een getal. Op dinsdag hadden we in de rekenles over breuken en op woensdag hadden we
bij de rekenles het over liters en milliliter. (En natuurlijk over honderdsten van seconden, maar dat
hadden we al geschreven). Ook was de kerkgeschiedenis heel interessant :)
Een hele fijne vakantie allemaal 
Dit wegwijzertje is geschreven door: Anne en Esther.
Groetjes van groep 7b en meester Nawijn
Groep 8a
Als eerste wil ik even melden dat jullie vorige week niets hebben kunnen lezen in het wegwijzertje. Ik was
net te laat met doormailen.. oeps!
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Thema "bibbers" daar zijn we heerlijk mee bezig. We lezen uit het boek "Als je durf" voor en hebben daar
gesprekken over. De schilderijen als vervolg op een les kunstbeschouwing nav het schilderij "de
schreeuw" hangen op in de klas. We hebben ons bezig gehouden met de schilder zelf, Edvard Munch
had niet een heel fijn leven en hoe dat zichtbaar werd in zijn schilderij.
Als klas zijn we gaan nadenken wat wij doen wanneer we ergens bang voor zijn of ons niet zo tof voelen.
We waren het erover eens dat we dan gaan bidden of God op een andere manier zoeken. Met dit in onze
gedachten zijn we gaan praten met elkaar hoe je God zichtbaar zou kunnen maken op het schilderij met
als thema "de schreeuw". De resultaten zijn echt verbluffend, van een trap waarbij een leerling aan de
droom van Jakob moest denken tot een uitgestrekte hand.
We hebben een kanjerles gevolgd die ging over hoe je je moet gedragen op het Internet. Het was een
goede les waarin we heel open met elkaar hebben gesproken. Met de klas hebben we afspraken
gemaakt een ervan luidt "wanneer er iets op Internet gebeurt wat niet hoort dan zeg je dit tegen je
ouders of iemand die je vertrouwt". Ik bewonder de openheid van de kinderen als het gaat om hun eigen
gedrag binnen bijvoorbeeld de app-groep van de klas. We gaan met elkaar ervoor zorgen dat we te
vertrouwen zijn, niet alleen in de klas maar ook op het Internet.
De bijbelverhalen gingen onder andere over Daniël, we staan stil bij het feit dat hij ongelofelijk veel lef
moest hebben op bij zo'n dictator-achtige Nebukadnessar te durven komen! Wat een waaghals maar
ook zijn vertrouwen op God, inspirerende kerel die Daniël!
En als laatste "het drempelonderzoek", afgelopen twee weken hebben de kinderen toetsen gemaakt.
Voor ons een goed instrument om te kijken op welk niveau de kinderen zitten. Taalverzorging waar de
onderdelen spelling en taal inzitten kwam niet zo sterk uit de bus, hier gaan we extra aandacht aan
besteden. Denk bijvoorbeeld aan het juist toepassen van hoofdletters, komma's en punten. De eerste
stap hierin is het netter gaan schrijven. We gaan ervoor om de kinderen verder te helpen!
We wensen jullie een heerlijke, gezellige, herfstige vakantie!!
Groep 8b
We hebben gewoon lekker hard gewerkt de afgelopen week. Niet hele spannende dingen beleefd. We
zijn hard bezig om netter te leren werken en ook vollediger te zijn in onze antwoorden. Dit vinden
sommige kinderen nog erg lastig.
Met spelling zijn we heel erg bezig om de woorden in klankgroepen te verdelen. De kinderen vonden het
in het begin heel erg kinderachtig, maar we hebben met elkaar gesproken over het nut van de woorden
in klankgroepen verdelen. Zo kunnen we per stukje de regels van spelling goed toepassen. Helaas zitten
er in het Nederlands dan ook weer heel veel uitzonderingen bij… pffff wie deze taal ooit bedacht heeft ;).
Verder hebben we het in de klas gehad over appgebruik. Soms zijn er gedoetjes of zelfs ruzietjes
whatsapp. We hebben het in de klas erover gehad hoe je met elkaar omgaat en wat je doet als iemand
iets vervelends doet. Wilt u af en toe ook meelezen met uw kind, zodat u er thuis over kunt praten. We
gaan hier in de klas wat vaker over praten, want het is belangrijk dat kinderen leren op de goede manier
met social media om te gaan.
Een kort stukje deze keer. Fijne herfstvakantie allemaal! Rust lekker uit en na de vakantie gaan we er weer
lekker tegenaan.
Groetjes uit groep 8b
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