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AGENDA 

 

5 december 

• Sinterklaasfeest op school 

 

8 december 

• Groep 3 en 4 vrij 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 8-12-2017. 

LIED 

 

Week 48 

• De Rivier, Opwekking 642 (groep 5-8) 

 

Week 49 

• Als een hert, Gezang 158 (groep 1-8) 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Gistermiddag kreeg ik op het van Karnebeekpad bezoek van twee buurvrouwen. Zij hadden een brief bij 

zich van het wijkteam die ondertekend was door veel buren rondom de school. Hun boodschap was 

duidelijk: op de tijden dat de kinderen van de school gebracht en gehaald worden, ontstaan er onveilige 

situaties door ouders (of andere chauffeurs) die zich niet aan de verkeersregels houden of zich asociaal 

gedragen. We willen u nogmaals oproepen om de parkeerplaats aan de Vliegenstraat te gebruiken of 

één van de andere parkeerplekken die op bijgaand kaartje met een ‘P’ worden aangegeven. De 

parkeerplaats aan de Marchantstraat willen we zoveel mogelijk vrijhouden voor onze buren. Wilt u 

alstublieft alleen parkeren waar dat mag, zoals in de vakken op een parkeerplaats of langs het trottoir 

waar geen zebra of fietspad is. Samen willen we zorgen voor een veilige omgeving en willen we als 

christelijke school uitdragen dat we het welbevinden van onze naaste belangrijk vinden. 

 

Door het regenachtige en winderige weer zijn er behoorlijk wat files waar veel kinderen op weg naar 

school in terecht komen. Logisch dat je dan niet op tijd op school komt. Fijn als deze kinderen rustig en 

stil de klas in komen, hun plekje opzoeken en daarmee de les (vaak het bijbelverhaal) niet verstoord 

wordt.  

Op het Hoofdland gebeurt het regelmatig dat ouders nog wat langer in de lokalen blijven praten, we 

willen u vragen op tijd het lokaal te verlaten zodat de leerkracht om 8.25 uur de deur van de klas dicht 

kan doen en met de kinderen kan beginnen. U bent daarna van harte welkom om even aan de bartafel 

bij de keuken verder te praten met elkaar. 

 

Vorige week was er op het Pad de voorleeswedstrijd, voor de groepen 5 en 6 heeft Amber den Hartog 

(5b) gewonnen. Zij mocht daarna plaatsnemen in de jury voor de wedstrijd bij groep 7 en 8. De jury vond 

dat Naomi Faber (7b) het beste kon voorlezen, zij gaat door naar de regionale wedstrijd die binnenkort 

in één van de bibliotheken in de buurt gehouden wordt. Gefeliciteerd, Amber en Naomi! 

 

Geniet u ook zo van de prachtige musea die er (zijn) ontstaan op het Hoofdland. Schitterend hoe 

kinderen van kunst kunnen genieten en hun eigen kunst kunnen maken. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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En terwijl de Sinterklaas zijn intocht in Nederland heeft gedaan en we mogen genieten van alles wat 

daarmee te maken heeft, leven toe naar een veel groter, veel belangrijker feest, het Kerstfeest. Advent 

gaat bijna beginnen, de tijd van het licht om ons te doorschijnen met Zijn Licht. Gods grote, fantastische 

cadeau aan ons, Zijn genade. Ik wens u Zijn zegen toe. 

Met vriendelijke groet, Annelies Brik 

 

ALGEMEEN 

 

Kernwaarde ‘Veiligheid’ 

Deze keer was groep C aan de beurt om een plaat te maken voor de lijsten in de gang. In de groep heb 

ik een verhaal vertelt naar aanleiding van Mattheüs 6:26. Het verhaal gaat over vogels die lekker wormen 

eten uit de grond. Als er een kat aankomt moeten de vogels voor hun eigen veiligheid wegvliegen. Maar 

hoe kunnen ze nu eten? Gelukkig is er een vogelhuisje met eten en de kat of hanger zijn geen gevaar 

meer. Zo veilig als de vogels zijn, zo veilig zijn wij bij God. God zorgt in alles voor de vogels en zijn wij 

niet veel meer waard dan de vogels? Wat een mooie zekerheid en bemoediging is dit voor ons allemaal. 

 

Kerstviering groep 1 t/m 4  

We willen nu alvast wijzen op de datum van de kerstviering van de onderbouw: 

• Woensdag 20 december 2017 

• 18.30 - 19.15/19.30 u 

• Maranathakerk, Zwijndrecht 

• Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders. 

Volg de informatie in de komende wegwijzertjes! 

 

Kerstworkshops – hulp gezocht! 

Beste ouders van groep 5-8, 

Op donderdagmiddag 21 december willen we op school een ‘workshopmiddag’ voor de kinderen 

organiseren. Wij zouden het heel erg leuk vinden als deze workshop door de ouders gegeven worden. 

We denken hierbij aan timmeren, kerststukjes maken, lampjes knutselen, schilderen, drama, 

tekenen/schilderen, koken/bakken en nog veel meer… 

Het zou leuk zijn als we die middag 2 workshoprondes van 45 minuten zouden kunnen doen. Hier 

hebben we natuurlijk wel jullie hulp bij nodig. Als er zo’n 20 workshops gegeven worden, dan gaat het 

om ongeveer 10 kids per workshop. Dus als u dit leuk vindt, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht 

van uw kind of bij meester Pier Anne Nawijn (p.nawijn@gpown.nl).  

Samen een workshop geven, mag natuurlijk ook. 

Hartelijke groet van het team van het Pad 

 

Kerst - wie kan helpen tijdens de opnames? 

Voor de kerstviering van de groepen 1-4 maken we filmopnames. Wie kan helpen bij het omkleden van 

de toneelspelers? Het is op donderdag 30 november van  9.00 tot 12.00 en maandag 11 december van  

9.00 tot 12.00. Het is het handigst als 1 persoon beide data kan. 

U kunt u opgeven bij Annemiek Kasper (a.kasper@gpown.nl).  

 

 

 

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De afgelopen weken is het kunstthema al een beetje verweven met het a.s. Sinterklaas- en 

kerstfeest. Op geheimzinnige manier wordt door figuranten vormgegeven aan iets voor kerst; met de 

hele groep zingen we iedere morgen onze liedjes. 

En nu de hal en gangen zo mooi versierd zijn met Sinterklaasattributen kunnen we er niet meer 

omheen : Sint is in het land, dus in alle kinderhoofdjes. We mogen ons in de huishoek verkleden als 

piet of sint; zij kunnen dan ook een bezoek in ons museum komen brengen en een rondleiding 

krijgen. Want dat hebben we deze weken al een beetje geleerd: hoe gaat het toe in een museum als 

je bezoeker, kaartverkoper/kassa of gids bent? 

Sint heeft het kunstthema meteen verrijkt met invloed uit Spanje (Gaudi met z’n mooie mozaïek). 

Ook kwam er een uitbreiding richting Rusland: Kandinsky met z’n abstracte kunst. Die hebben we op 

het schoolplein geïmiteerd. 

We hebben ook lekker zitten genieten van de Engelse versie van “Zie ginds komt de stoomboot”. De 

woorden St. Nicolas, steamboat en horse konden ze er al uit pikken. 

Volgende week mogen de pieten cadeautjes gaan inpakken en uitdelen, we willen de puzzelpiet 

uitnodigen in ons museum en we gaan oefenen voor een mooie museumact-met- instrumenten voor 

het bezoek van Sinterklaas en de Pieten op school. 

Ik hoop dat ik dan wat beter bij stem ben, want die liet het deze week een beetje afweten… 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Langzaam aan merken we dat de Sint in het land is. We pakken niet groots uit dit jaar maar houden het 

rustig. Zo hebben we naast het kunstmuseum een inpakhoek in de klas. De Pieten mogen cadeautjes 

kopen in de winkel van het museum en daar een naamkaartje van een kind uit de klas opplakken. Zo 

krijgt iedereen wel een pakje. Er worden ook de heerlijkste chocoladeletters gemaakt. Mmmm. Dat wordt 

smullen. 

Wist u dat we al met het cijfer 6 bezig zijn? Zes spullen pakken van iets. Zie iets met de 6 erop? Hoe 

schrijf je de 6. En juf Rianne heeft bij elk cijfer een heel handig rijmpje. Woensdag was de letter e aan de 

beurt. Beetje rare letter hoor want je ziet de e in een woord staan maar dan klinkt hij niet als de e. Tja, leg 

dat maar eens uit ;-). 

Met de Bijbelverhalen hebben we over Goliath gehoord en dat David op de vlucht is voor koning Saul. 

Vraagt u het thuis maar eens terug want we hebben al heel wat kinderen die best al een stuk kunnen 

terug vertellen! 

Hartelijke groet van juf Marielle, juf Rianne en juf Yvonne 

 

Groep C 

Het thema kunst blijft ons bezig houden op allerlei verschillende manieren. Op de foto’s een paar 

voorbeelden van bouwkunst en letterkunst. Zo langzamerhand is ons museum vol en daarom maken we 

foto’s van alle kunststukken, die even ergens anders worden bewaard. De foto’s komen in een catalogus 

die te zien is in het museum. En wat kreeg ik vandaag, een brief van sinterklaas! Hij wil graag bij ons in 

het museum op bezoek komen met een piet. En als hij de kunstwerken mooi vindt, wil hij ze kopen, 

inpakken en op pakjesavond als cadeautje geven. En dat gaan de kinderen vast leuk vinden. Daarom 

gaan we komende week speciale kunstwerken maken over sinterklaas, die hangen we in het museum 

erbij. Dan kan hij ook zien dat we het leuk vinden dat hij in ons museum komt. En natuurlijk zingen we 

sinterklaasliedjes met muziekinstrumenten, want de muziekpieten laten het een beetje afweten, hebben 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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we gezien in een filmpje. De letter d was best lastig, dus we gaan maar snel door met de letter e van 

expositie. Ook wel een uitdaging, want deze letter klinkt niet altijd hetzelfde. Eveline en enkel beginnen 

met de dezelfde e, maar dat hoor je niet. De Bijbelverhalen gaan over Saul en David, dat zijn altijd weer 

indrukwekkende verhalen, zoals David met Goliath vecht en daarbij helemaal vertrouwt op God, 

bijzonder. Ons kunstwerk over de kernwaarde veiligheid hangt nu in de gang. Het was gaaf om met 

elkaar stil te staan bij de veiligheid die we hebben bij God.  

Hartelijke groeten, juf Tjitske, Marian en Barbara 

 

Groep D 

Het is wel heel raar hoor zo zonder juf Grietje in onze groep! We missen u juf en we vinden het heel 

jammer dat u nu niet bij ons bent! Maar we hopen dat uw knie iedere dag weer een klein beetje beter 

mag worden! Dag lieve juf, doe maar heel goed uw best met lopen! We hebben al gezien op de foto dat 

het al best goed gaat! Heel veel knuffels van ons! Gelukkig hebben we voor juf Grietje wel  een lieve 

andere juf gekregen: juf Rianne! We vinden het heel leuk dat u nu voorlopig op donderdag bij ons komt 

en gezellige spelletjes met ons doet en ook leuke dingen maakt voor ons museum! Deze week staan de 

Bijbelverhalen over koning Saul centraal. Vooral het verhaal over Goliath was best spannend. Verder 

hebben we veel met de letter d gedaan. Nieuwe woorden geleerd : het model, de tentoonstelling…Ook 

zijn we bezig geweest met rijmen, verhaaltjes maken en ontdekken welk plaatje er soms niet bij hoort. 

We hebben in het museum geoefend met betalen. In de museumwinkel kun je nu van alles kopen: 

boekenleggers, onderzetters, kettingen, ringen, schilderijtjes en kaarten. Alles kost een euro. Zo kunnen 

we zelf uitrekenen hoeveel we moeten betalen. Sommige kinderen kunnen ook al betalen met 1 én 2 

euromunten. Knap hè?! We hebben ook feest gevierd: dubbel feest zelfs. Thijs van Dongen en Rosannah 

zijn allebei 5 jaar geworden! Gefeliciteerd kanjers! En wij zijn weer verwend met lekkere traktaties. 

Intussen is de school heel gezellig versierd voor het komende sinterklaasfeest. Volgende week gaan we 

daarmee aan de gang. In ons museum komt een speciale sinterklaasexpositie. We gaan er samen een fijn 

feest van maken, waar we echt van kunnen genieten. 

Groetjes vanuit het museum van de dierengroep van alle kleuters, juf Rianne en Annemieke en met een 

knipoog naar onze juf Grietje :-)! 

 

Groep E 

Elke week wordt er voor ons museum nieuwe kunst gemaakt. De zelfportretten hangen er nu. We zijn 

begonnen met de achtergrond, mengen van geel en blauw naar groen. Er zijn veel verschillende kleuren 

groen ontstaan. Knap hoor hoe de kinderen goed  kijken naar de kleur haar, ogen, kleren. Hoe ziet een 

mond eruit? Staat hij open? Zie je de tanden? Daarna nog een lijst maken. We zijn er dagen mee bezig 

geweest. Ook hebben we gekeken naar de kunst van Mondriaan. We mochten zelf iets maken van gele, 

rode, blauwe vierkanten en rechthoeken. We moesten ze zelf tekenen en uitknippen en toen er nog een 

schilderij mee maken. Ook deze kunstwerken zijn te bewonderen in het museum. In het museum oefenen 

we als gids. We vertellen over de kunst die er hangt. De woordenschat wordt zo herhaald en alles wat we 

geleerd hebben. Volgende week komen er sinterklaaskleren te liggen in de huishoek en mogen we in de 

bouwhoek een schoorsteen gaan bouwen. We houden het een beetje rustig in de klas. Ook gaan we 

onze schoen nog zetten. We kregen nog een filmpje van de Pieten en daarom hebben we 

muziekinstrumenten gemaakt die verkocht kunnen worden in ons winkeltje. Die lijken wel door 

Mondriaan gemaakt. Volgende week woensdag 29 november heb ik een nascholingsdag en zal juf Renée 

Hage een dag voor de klas staan. De letter d van doek hebben we nu ook geleerd en volgende week 

leren we de e van expositie. De verhalen uit de Bijbel gaan over Saul en David. Ondertussen oefenen we 

alvast met de liedjes voor het kerstfeest. We hebben genoeg te doen in de klas.  

Hartelijke groeten, Swanice 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week zijn alle kinderen al druk bezig over sinterklaas. Elke dag lezen we een prentenboek over sint 

en ook hebben de kinderen een filmpje gezien over de pieten die hier zomaar op school zijn geweest. De 

pieten zeggen dat ze beter kunnen zingen dan dat wij dat kunnen. Met de klas gaan we een lied kiezen 

en de kinderen zullen instrumentjes gaan maken. Op 5 december zullen wij dan aan de pieten gaan laten 

zien dat wij wel degelijk heel goed kunnen zingen en muziek kunnen maken.  

Met veilig leren lezen zijn we druk bezig met kern 5. Zo hebben de kinderen deze week de woorden: jas 

en riem geleerd. De kinderen zijn erg enthousiast aan het lezen en ook oefenen ze goed met het lezen 

van verhaaltjes. Met rekenen zijn we druk bezig met het oefenen van sommetjes en we oefenen met het 

tellen en de getallen tot en met 100.  

Met het thema kunst zijn we druk bezig met het vullen van het museum. Ook kan er sinds vorige week 

echt gespeeld worden in het museum. De kinderen nemen hun rol als: gids, bezoeker, kaartverkoper of 

suppoost erg serieus. Ook in de bouwhoek worden mooie kunstwerken gemaakt. In de klas maken de 

kinderen van kosteloos materiaal de mooiste bouwwerken/kunstwerken. Kom gerust een keertje kijken in 

ons mooie museum en laat u rondleiden door uw eigen kind.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Wat hebben we genoten in Het Dordrechts museum! We zagen prachtige schilderijen, beelden, schetsen 

en nog veel meer. Maar ook de lampen, suppoosten en de lift om schilderijen mee op te hangen waren 

interessant. Dinsdagochtend zijn we bij juf Rianne in de klas geweest. De kleuters hadden leuke 

tekeningen gemaakt n.a.v. hun museumbezoek. ’s Middags hebben wij dat ook gedaan. Daarna mochten 

we zelf erbij schrijven wat we hadden getekend.   

We hebben ook weer heel wat nieuwe letters geleerd, de u van hut, de eu van reus, de j van jas en de ie 

van riem. Af en toe doen we “wandelende bieb”. De juf loopt rond met een dikke stapel boeken. De 

kinderen lezen een boek. Als het boek uit is, steken ze hun hand op en krijgen ze meteen een nieuw 

boek. De kinderen kunnen nu boeken lezen met steeds meer tekst. Soms krijg je een boek niet in 1 keer 

uit, merkten we. Om te onthouden waar je bent is een boekenlegger handig. We hebben een kunstige 

boekenlegger gemaakt: eerst bespraken we de kunst van Kandinsky en daarna gingen we zelf met mooie 

vormen en kleuren aan de slag. Ze ontdekten dat je de boekenlegger ook als aanwijsblaadje handig is. 

Met rekenen maken we vaak al echte plus- en minsommen. We hebben zelfs al een toets gemaakt 

daarvan! (tempo toets rekenen). De kinderen riepen enthousiast op de gang: TOETSJE, TOETSJE! Juf 

Annemieke liep net voorbij. Ze verstond het verkeerd en vroeg verbaasd of ze een toetje kregen…  

Verder hebben we bouwsels nagemaakt en ook geteld hoeveel blokjes je nodig had voor het bouwwerk. 

Komende week gaan we met kunst praten en werken over beroemde bouwwerken. Dus dat past dan 

weer mooi bij de rekenles. 

Groeten van de zeegroep + juf 

 

Groep 4b 

Even weer een update uit onze groep. Allereerst was het weer fijn om iedereen weer te zien na een kleine 

2 weken weggeweest te zijn. Heel bijzonder hoor, om in zo'n andere wereld rond te lopen. Ik ben heel 

wat ervaringen rijker. Deze heb ik ook geprobeerd een beetje over te brengen aan de kinderen, door 

foto's te laten zien en erover te vertellen. Hieronder een kleine impressie; je ziet een doorsnee 

Cambodjaans huis,  kinderen blij met het gekregen speelgoed, een kleermaker (microcrediet), een 

waterfilter en een dam met daaromheen prachtige rijstvelden en heel veel water! 

 

En dan nu nog wat over het wel en wee van de groep zelf. De afgelopen weken zijn we veel bezig 

geweest met hoe we het allemaal fijn kunnen hebben in de groep. Welke dingen zijn daar voor nodig. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Hoe moet je je dan gedragen ten opzichte van een ander. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen. 

Wanneer heb je het eigenlijk fijn in een groep. Hoe ben je een goede vriend.  Ook heb spelen op het 

plein kwam aan de orde. En hoe je een ruzie op kunt lossen. De komende weken zal dit nog vaak 

besproken en geoefend worden. Hier gebruiken we ook kanjer oefeningen voor. 

Afgelopen donderdag was een spannende dag voor Ruben. Hij werd geopereerd aan zijn voet. We 

hopen dat hij snel zal herstellen en weer op school kan komen.  

Bij Maud was het feest thuis! De baby is geboren; een lief zusje. Ze heet Fien! Gefeliciteerd! 

Dan nog even over de andere activiteiten die we zoal doen: met rekenen zijn we aan het leren hoe je slim 

een som kunt oplossen, bijvoorbeeld: 10-3=7, 20-3= 17 en dan is 30-3.....? Daarnaast komen 

tafelsommen regelmatig aan de orde. Bijvoorbeeld de tafel van 2,5 en 10. We oefenen ook wel aan de 

hand van de tafelliedjes te vinden op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4 

 

Met spelling leren we woorden met de "ng" en de "nk".  De woorden van taal hebben de komende twee 

weken met bepaalde beroepen te maken. Het gaat dan om woorden als: terras, het gazon, de tuinaarde, 

planten en aanleggen, de bank, de fotograaf, de mode, bezorgen, bestellen. 

Schrijven gaat nog steeds erg goed, wat kunnen ze toch mooi schrijven. Heel erg knap. We zijn erg trots 

op ze. Misschien heeft u wel gehoord dat we inmiddels een vulpen hebben? 

Dan nog onze leesteksten: over schilderijen van Rembrandt en over moderne kunst.  Ook maken we 

onder thematisch werken onze eigen kunstwerken. Vorige week hebben we gewerkt met koolpotloodjes. 

Iedereen vond het erg leuk om te doen; het was muisstil in de klas… zo geconcentreerd waren ze bezig. 

Dit was het voor nu. Een heel fijn weekend alvast en tot maandag! 

Groeten van alle kinderen, juf Wendy en juf Hanneke 

 

Groep 6a 

We zitten nog steeds midden in ons geschiedenis thema! Ondertussen hebben we heel wat onderwerpen 

behandeld, zoals Michiel de Ruyter, Napoleon en de grondwet. Deze week hebben we het gehad over de 

eerste spoorlijn. We hebben besproken hoe mensen voor deze tijd reisden en hoe een stoommachine 

werkt. David kon dit heel knap uitleggen!  

Verder is Sinterklaas weer in het land en hebben we vorige week lootjes getrokken. Spannend… wie heeft 

wie? En hoe gaan de surprises eruit zien? We zien uit naar 5 december! 

Op woensdag 6 december zullen we een uitje hebben naar het Nationaal Archief in Den Haag. Hier 

bezoeken we een tentoonstelling over de VOC: van scheepsmaatje tot directeur bij de VOC. 

We vertrekken rond 9 uur met een bus. Het kan zijn dat we iets later terug op school zijn (12:30 uur). We 

houden jullie hiervan op de hoogte via klasbord op de dag zelf. We zien uit naar een super interessante, 

leuke ochtend! 

Een goed weekend allemaal! 

Juf Suzan en juf Marlies 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

Het was deze week wat anders, maar toch ook wel weer vertrouwd. Juf Karin stond dinsdag en woensdag 

voor de klas, want dinsdag werd Juf Anita geopereerd. Gelukkig is de operatie goed gegaan, nu moet ze 

eerst verder herstellen. Heel veel beterschap juf !!! Komende maandag en dinsdag staat juf Erna voor de 

groep en woensdag weer juf Karin. De week erna hoopt juf Anita er weer te zijn. 

We zijn lekker aan 't werk geweest met thema: We hebben het gehad over de grondwet en hebben zelf 

op creatieve wijze een eigen grondwet gemaakt. Ook ging het over de stoommachines en komende 

week zal het nog gaan over Aletta Jacobs, Vincent van Gogh en kinderarbeid. We reizen zo wat af in de 

geschiedenis...heel leerzaam. Met Sinterklaas gaan we volgende week onze schoentje zetten op school: 

die gaan we eerst nog maken. En we gaan nog een leuk sinterklaaslied bedenken wat we kunnen zingen 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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voor Sinterklaas op 5 december. Misschien heeft u nog wat meegekregen over de verwarring die was 

ontstaan over een verdwenen lootje, maar intussen hebben de hulppieten dat opgelost en belooft het 

een top-feest te worden! 

Succes met alle surprises en gedichten! Enne ... mondje dicht hé ;) 

Groetjes van alle groep 6b kanjers en juf Anita en juf Karin 

 

Groep 7a 

Als het goed is zijn we allemaal bezig, bijna bezig of al klaar met onze surprise voor iemand uit de klas! 

Oké, het duurt nog meer dan een week, maar dan is het echt 5 december! Sinterklaas hoopt ook hoogst 

persoonlijk weer met zijn pieten op school te komen. Wij moeten ook nog een nieuw liedje schrijven om 

hem ermee te verrassen. Andere klassen doen dit ook en het beste liedje krijgt een prijs. Volgende week 

woensdag mogen we ook al op school onze schoen zetten. Kijken of we dit jaar ook zoet zijn geweest. 

We hebben deze dagen ook allerlei presentaties gehad over de prehistorie. Over jager/verzamelaars en 

de eerst boeren. We hebben namelijk allemaal een aantal onderzoeksvragen bedacht over dit onderwerp 

en hebben de antwoorden in een presentatie verwerkt. Gaaf om te zien wat er is ontdekt. 

• Schrijfkoningen waren Timon en Martijn 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Vorige week donderdag was de finale van de voorleeswedstrijd. Het was een hele spannende finale, 

waarbij Matty onze klas mocht vertegenwoordigen. Ze deed het ook heel erg goed! De winst ging naar 

Naomi uit de andere groep 7. Gefeliciteerd Naomi! 

Nu de Sint weer in het land is, hebben we vorige week lootjes getrokken en kijken we uit naar het feest 

op 5 december. Natuurlijk volgen we ook het Sinterklaasjournaal, zo blijven we goed op de hoogte ;-). 

Nog meer kijken we uit naar het grote feest dat daarna komt. Mooi dat we de aandacht in de school en 

de lessen van Levend Water vanaf volgende week weer op het Kerstfeest mogen richten. Hét Feest 

waarin de komst van onze Verlosser mogen vieren. 

Met ons thema werken we nu vooral over de Romeinen. Al zijn we ook benieuwd naar alle presentaties 

die aan het einde van het thema weer door de kinderen zijn voorbereid. We zijn deze weken weer hard 

aan het werk. 

• De schrijfkanjer van deze week is Milo 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Er is een groepje meiden vorige week naar Dordrecht geweest. We hebben als klas meegedaan aan een 

duurzaamheidswedstrijd. Het groepje meiden had de beste poster ontworpen en mocht namens de klas 

naar Dordt. Ze hebben een hele leuke dag gehad en onder andere geleerd hoe je een debat kunt voeren. 

In de klas zijn we  ook mee bezig geweest met debatteren. Welke argumenten kun je bedenken bij een 

stelling en hoe ga je daarop reageren. 

Het thema over de Franse Revolutie hebben we deze week afgerond.  

De kinderen hebben zelf hun werk gepresenteerd. Van een journaal tot aan Hier hebben ze een cijfer 

voor gekregen. Het is best lastig om iets in je eigen woorden te vertellen en om de juiste informatie te 

vinden. We gaan proberen om dit bij het volgende thema meer in te zetten. Het volgende thema wordt 

wereldgodsdiensten. Wij zijn opzoek naar folders als voorbeeld omdat de kinderen hun eigen folder 

moeten gaan ontwikkelen. Wilt u die meegeven? 

Met rekenen kijken we nu per doel wat ze nog moeten leren en waar ze nog in kunnen groeien. We 

kunnen bekijken hoeveel procent we van het doel behaald hebben. Leuk om te zien dat de kinderen 

enthousiast aan hun doelen werken en zo groeien in hun vaardigheden. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Voor taal zijn we bezig met het lijdend voorwerp in een zin herkennen. Het zijn best lastige termen die 

veel om herhaling vragen. 

Het is super leuk om te horen hoe de kinderen steeds beter Engels leren spreken en schrijven. We 

merken dat het maken van zinnen best lastig is maar dat het helpt als we Engels met elkaar praten. 

Volgende week maandag wordt de eerste Wonderlijk gemaakt les gegeven. Wilt u met uw kind de les 

alvast voor bespreken? Alvast bedankt. 

Wij willen u nog bedanken voor de fijne gesprekken rondom het advies voor uw kind. Wij vinden het 

mooi om met elkaar te zoeken naar het juiste niveau voor uw kind. Gaaf dat we die gesprekken met u en 

uw kind mochten voeren. Bedankt. 

Hartelijke groet, Nienke en Petra 

 

Groep 8b 

Het is bijna december. Dat betekent dat we lootjes hebben getrokken. Op 5 december gaan we een 

gezellig sinterklaasfeest vieren in de klas. Het is de bedoeling dat iedereen een mooie surprise en een 

gedicht maakt. We hebben besproken wat we er van verwachten. Het is natuurlijk leuk als je heel erg je 

best doet op je surprise. Eigenlijk moet je zo een surprise maken dat je hem zelf ook zou willen hebben. 

Het gedicht moet minimaal 10 zinnen hebben. We gaan er een leuk een gezellig feest met elkaar van 

maken. 

Verder zijn we heel hard bezig met thema. We hebben eerst een aantal weken gewerkt over de Gouden 

Eeuw en daarna hebben we het gehad over de Franse revolutie. We hebben muurkranten gemaakt en 

een presentatie. Ook hebben we geleerd hoe we aantekeningen moesten maken bij dingen die de juf 

vertelde. Het is dan nog best moeilijk om eruit te halen wat echt belangrijk is om op te schrijven. 

Ook letten de juffen de laatste tijd wel heel erg op volledigheid. Zeker met nieuwsbegrip (begrijpend 

lezen). We moeten er op letten dat we niet te makkelijk worden in ons werk, maar dat we in volledige 

zinnen antwoord geven. Ook het huiswerk kan soms nog vollediger worden gemaakt. 

We sluiten deze week het thema af en gaan volgende week meer leren over verschillende 

wereldgodsdiensten. Voor het thema gaan we een folder maken. Willen jullie kijken of jullie 

informatiefolders hebben als voorbeeld voor de kinderen. Alvast bedankt!  

Er zijn al heel wat aanmeldingen voor kamp. Als u zich nog wilt aanmelden kan dit tot en met 30 

november. Daarna gaan we loten wie er mee mag. 

Dit was het weer voor nu. Groetjes uit groep 8b 
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