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LIED  

 Week 3: Zegen, aanbidding (opwekking 454, groep 3-8) 

 Week 4: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig (groep 1-4) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 27 januari 2017 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Beste ouders, verzorgers,  

Vertrouwen is de kernwaarde van dit schooljaar. In 

de Bijbel gaat het altijd over vertrouwen in God. 

Van God kan je op aan! Hij is betrouwbaar! Hij 

heeft alles in de hand en regeert tot in eeuwigheid. 

Wij mogen Hem volgen. Zijn wegen zijn vaak 

anders dan de wegen die wij kiezen. Hij heeft ons 

gemaakt. Omdat Hij ons gemaakt heeft kent Hij 

ons als geen ander.  

Hij weet wat wij nodig hebben in 2017. Is dat altijd 

geluk en voorspoed? God belooft ons geen 

makkelijke reis maar wel een behouden aankomst!  

 

Namens het hele team wens ik u en jullie 

vertrouwen in Gods trouw toe voor 2017! 

Met vriendelijke groet, Arco Grisnigt 

 
Jezus is de Goede Herder! Klik op de link voor ‘t lied 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Een nieuw jaar is begonnen en we zijn na de vakantie weer met nieuwe energie gestart. Intussen zitten 

we alweer middenin ons nieuwe thema over de vuilnisman. Het thema spreekt de kinderen meteen aan: 

we hebben al 3 vuilniswagens in de klas staan om mee te spelen; sommige kinderen namen spontaan 

afval mee naar school of een vuilniszak, leuk om dat enthousiasme te zien. Het eerste wat we in elkaar 

zetten is natuurlijk onze eigen vuilniswagen. Overgebleven schoenendozen en deksels zorgden voor de 

basis van wagen en wielen. De details maken is iets moeilijker, maar wel een leuke uitdaging om er iets 

eigens van te maken. Het gaat ons ook over het scheiden van afval, een goede sorteeroefening voor 

kleuters. En rommel opruimen is een goede eigenschap om aan te leren. Zo blijken er aan dit onderwerp 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA
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veel kanten te zitten. Onze woordenschat wordt vergroot door het aanbieden van (nieuwe) woorden die 

bij het thema passen, per week zo’n 8 woorden. En we leren in deze periode 4 letters, te beginnen bij de 

a van afval. Door middel van info-boekjes, liedjes en filmpjes wordt alles nog duidelijker, leuker en 

zichtbaarder gemaakt. 

Omdat we de komende weken in de klas het werk van de vuilnisman willen naspelen vragen we u als 

ouders uw kind wat afval mee te geven naar school. Het gaat om de volgende 3 categorieën: 

1. papier/karton (bijv. leeg pak hagelslag) 2. Glas (daarmee gaan we naar de glasbak) 3. Plastic 

Het fruitafval kunnen we op school na de fruitpauze verzamelen. Zo kunnen we een echt sorteercentrum 

gaan maken. 

 

   
 

Wat de andere activiteiten betreft: de Bijbelvertellingen gaan verder over het leven van Jezus na zijn 

geboorte. We leren er psalm 105: 5 bij deze weken (iets verlaat i.v.m. oefenen kerstliedjes).  

De komende weken worden er wat toetsen afgenomen bij de oudste kinderen (groep 2), nl. de Cito-

taaltoets en het dyslexie-protocol. In deze toetsen is te zien hoever uw kind is in de ontwikkeling van taal 

die nodig is voor het leren lezen in groep 3. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat had iedereen weer veel te vertellen maandag. Lieke had wel heel leuk nieuws: zij heeft in de vakantie 

een zusje gekregen, Yinthe. Hartelijk gefeliciteerd! 

Sil, Bram en Robin waren deze week ook "echt" in de klas. Gezellig hoor. Jongens, van harte welkom. 

De Bijbelverhalen gingen deze week over de 12 jarige Jezus in de tempel, de doop van de Here Jezus en 

de verzoekingen in de woestijn. De woorden duif en duivel zorgden wel voor wat verwarring.  

We zijn ook gestart met het nieuwe thema. We hebben bedacht wat we al weten over afval. Ook hebben 

we vragen bedacht: wat willen we nog weten en weten we nu nog niet. Elke keer als we een boek oid 

hebben gelezen en we hebben een antwoord gehoord, dan schrijven we dat er bij. 

Volgende week gaan we ook beginnen met het inrichten van de nieuwe hoek. Hiervoor hebben we nog 

wel een paar grote dozen nodig om containers van te maken in de milieustraat. Heeft u een grote doos, 

waar we mee mogen knutselen, wilt u die dan meegeven? 

Veel kinderen hebben al schoon afval meegenomen om mee te spelen. 

Er zijn ook al heel wat doppen meegebracht om mee te gaan knutselen. We kunnen er nog wel meer 

gebruiken. 

Denkt u ook aan het lege, schone, 1,5 liter (melk)pak , voor het werkje van juf Lisette? 

Daar gaan we maandag ook mee aan de slag. 

We hebben de 9 en de a geleerd. 

Bij het buitenspelen is het soms behoorlijk koud. Wilt u uw kind een muts, sjaal en handschoenen 

meegeven? 

Hartelijke groeten, juf Yvonne, juf Karlijn, juf Lisette en juf Rianne 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep C 

Gelukkig nieuwjaar! Dat zeiden we afgelopen maandag tegen elkaar en daar hebben we ook over 

gepraat. Wat is een jaar? Wie kan de dagen van de week opzeggen? Wanneer is het morgen, middag of 

avond? Sommige kinderen hebben thuis een kalender, wat is dat? 

Verder hebben we de letter a geleerd van afval! Want dat is ons nieuwe thema. God heeft onze wereld 

mooi gemaakt en wat kunnen wij doen om goed om te gaan met de natuur. Een stukje daarvan is hoe 

gaan we om met afval. We hebben nu bij het fruit eten een oranje prullenbak op tafel voor het plastic en 

een groene voor het fruitafval… schillen, klokkenhuizen enz. We gebruiken een doos voor het papier en 

de rest gaat in de prullenbak. We zijn begonnen met het maken van een milieustraat, de kinderen 

kennen het woord nog niet. Daar vandaan gaat de vuilniswagen door de klas rijden, die haalt van 

verschillende punten in de groep het afval op om in de milieustraat te scheiden. Alle kinderen mogen 5 

“schone” afvalmaterialen mee naar school nemen, dopjes, plastic enz.  

Komende week gaan de kinderen van groep 2 de cito toets taal maken en doen we nog wat andere 

spelletjes om goed te kijken wat iedereen, op dit moment, al kan en weet. Voor de andere kinderen gaat 

het komende week iets anders, omdat we maandag en dinsdag i.v.m. de cito meer buiten spelen. Of in 

het speellokaal zijn, want de temperaturen lijken naar de beneden te gaan. Dus allemaal lekker een 

warme sjaal en handschoenen mee.  

Woensdag komt Joy wennen in onze groep. Boaz en Joëlle zitten inmiddels echt in onze groep, welkom 

alle drie! Axel gaat afscheid nemen van ons en wij van hem, meer daarover komt via e-mail. Het zijn best 

wel intensieve weken zo en wat is het dan fijn om te weten dat God elke dag voor ons zorgt! De 

Bijbelverhalen gaan verder in het NT, over het leven van Jezus op aarde en wat luisteren de kinderen er 

goed naar en wat zingen ze graag!  

En… ik heb de oude schoenen nog in een tas om de hoek bij de deur staan, als jullie die mee willen 

nemen dan kan dat en zo niet dan breng ik de rest naar de kringloop winkel.  

Hartelijke groeten van alle juffen 

 

Groep D 

Allereerst willen we u Gods zegen wensen voor het nieuwe jaar. We zijn dankbaar dat we weer een nieuw 

jaar van de Here hebben gekregen en hopen dat we een fijne tijd mogen hebben met elkaar. In de 

vakantie is Siem 5 jaar geworden. We mochten het woensdag samen vieren. Nog van harte gefeliciteerd 

hoor!  

We zijn deze week al een beetje begonnen over het nieuwe thema: “Kijk eens om je heen…”. Volgende 

week willen we vuilniswagens maken. Hiervoor hebben we (schoenen)dozen nodig. Dus… als jullie nog 

een doos hebben mag het wel mee naar school. En als jullie nog boekjes of andere materialen over afval 

hebben mogen die ook mee. Volgende week mogen de oudste kinderen een toets maken (Cito Taal). Er 

zijn al een paar kinderen bij de schoolarts geweest voor een oor- en ogentest. Ook werden ze gemeten 

en gewogen. Er mogen steeds 2 kinderen tegelijk, dan is het ook niet zo spannend.  

De juffen doen een cursus motoriek. We leren hoe belangrijk het is dat de kinderen bewegen (ook in de 

kring). De komende tijd gaan we hier lekker mee aan de gang en zult u thuis misschien ook wel eens een 

bewegingsspelletje met uw kind kunnen doen (bv. Eerst de handjes klap-klap- klap, hoofd-schouders- 

knie en teen, 1 kind doet een beweging voor - de anderen mogen het nadoen, ga tegenover elkaar staan 

– doe elkaar na). De letter “n” was deze week aan de beurt. En met de Bijbelverhalen zijn we verder 

gegaan met het leven van de Here Jezus op aarde. 

Hartelijke groeten van juf Annemieke en juf Grietje en 20 dolfijntjes 

 

Groep E 

Het was weer leuk om elkaar te zien en te horen over wat we hebben gedaan in de vakantie. Ruben en 

Jens zitten nu ook bij ons in de klas, welkom! We hebben de verjaardag van Fleur gevierd en er staan al 

weer foto's op klasbord. We zijn begonnen met "Kijk eens om je heen" Er komt veel afval binnen, leuk. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Wilt u ook nog dopjes sparen want daar kunnen we heerlijk mee sorteren en dat vinden we erg leuk om 

te doen. De dozen voor het sorteren van afval zijn klaar. We hebben al gekeken naar ons eigen afval van 

de fruitpauze. We leren woorden over afval en nog best lastig met al die soorten; zak, afvalbak, kliko, 

container, pedaalemmer, prullenbak... Waar is nu welke bak voor? Ook hebben we gekeken wat we al 

wisten en wat we nog willen weten. De vragen hangen op de deur van de klas. We genieten van de 

voorleesboeken over afval en kijken filmpjes over bv compost maken. Wilt u volgende week goed letten 

op handschoenen want tijdens het buitenspelen is het best koud zonder handschoenen. 

Hartelijke groeten van Swanice Meems 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Na een fijne vakantie zijn we weer van start gegaan. Deze week stond vooral in het teken van herhaling 

en oefening. Zo hebben we extra veel geoefend met lezen en ook met rekenen hebben we nog 

geoefend met verhaaltjessommen. Volgende week zullen we vooral uit het boekje werken (cito). 

Ook hebben we een start gemaakt met het thema 'De Schepping' en de groepen 3 werken dan over de 

dieren van de Schepping. Zo zijn we een echte dierentuin aan het maken in de hal. De kinderen zijn hier 

enorm enthousiast mee aan de slag gegaan.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Na twee weken vakantie zijn we afgelopen week weer lekker gestart in het nieuwe jaar! Karin en ik willen 

jullie allemaal het allerbeste en Gods zegen wensen voor 2017.  

Maandag begonnen we met tekenen/schrijven en vertellen over alle belevenissen in de vakantie. Daarna 

gingen we heerlijk aan het werk. 

Met rekenen hebben we vooral het splitsen van getallen (onder de 10) geoefend. Dit mag ook met een 

rekenrekje, zodat de kinderen zelf goed inzichtelijk maken wat splitsen is. Sommigen doen het met 

gemak al zonder. Lezen gaat ook gestaag verder; veel kinderen hebben ook in de vakantie gelezen. Heel 

fijn! Zo houden we de vaart er een beetje in. Inmiddels hebben we ook de woorden; reus, jas, riem en bijl 

geleerd. 

We zijn met een nieuw thema gestart: De dierentuin! In verband hiermee mogen de kinderen 1 knuffel 

meenemen, deze mag dan een aantal weken op school blijven. We willen zelf een dierentuin gaan maken 

en daar hebben we veel kosteloos materiaal voor nodig zoals: grote en kleine dozen, wcrolletjes, bakjes, 

karton enz. Als u wat heeft wilt u het dan meegeven naar school? Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten van alle kinderen, juf Karin en juf Hanneke 

 

De gezonde week van groep 4a 

Deze week zijn we gestart met het thema ‘Hoera, ik besta’. We 

mogen vieren hoe God ons heeft gemaakt. Daarnaast kijken we ook 

binnen dit thema naar onze voeding. Deze week hebben we over de 

schijf van vijf geleerd. Hierbij hebben we verschillende woorden 

besproken. We hebben ook gehoord wat gezond snoepen is. 

Papegaai vond dat hij ook heel gezond snoept, want hij eet veel 

appels. Daarnaast ook gepraat over wat wel en niet gezond is. We 

hebben ons eigen bordje gezond gemaakt. Hiernaast zie je een paar 

van onze borden. Binnen dit thema gaan we ook met elkaar op 

excursie. Hier volgt nog meer informatie over. 

 

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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We hebben een boekenkast vol nieuwe boeken en een spelletjeskast 

vol nieuwe spellen. Fijn hoor! 

Gistermiddag werden we opgeschrikt door een brandweerauto, 

politie en ambulance. Recht voor onze klas zagen we dit allemaal 

gebeuren en hoorden we de sirenes. Gelukkig was er alleen een 

scooter in het water. 

Hartelijke groet, Evelien 

 
 

Groep 4b 

We zijn weer lekker begonnen na de vakantie. We 

hebben een nieuwe leerling in de klas: Amber 

Westrik. Van harte welkom, Amber!   

Bij de gymles hebben we heerlijk aan de ringen gezwaaid. Dat was erg leuk om te doen. 

Maandag hebben we de spelletjes en de leesboeken met groep 4a geruild. Dat werkt lekker verfrissend! 

Als we een boek uit hebben, noteren we dat op ons leeslogboekblad. We schrijven dan de datum erbij, 

en ook onze mening over het boek. 

We oefenen deze weken de tafel van 4. Maar de tafels van 1-2- 3, 5 en 10 herhalen we natuurlijk. Dat 

doen we op heel veel manieren. Soms zeggen we de tafel op, soms doen we het met een lied erbij, soms 

is een tafelsom het wachtwoord voor als je de klas binnenkomt. Ook doen we wel eens een tafelbattle. 2 

leerlingen staan dan. De juf zegt een tafelsom. Wie het eerst het antwoord zegt, mag blijven staan en 

krijgt een nieuwe tegenstander. 

Oefent u met uw kind ook de tafel? De kinderen weten zelf welke tafel ze nu moeten oefenen voor hun 

tafeldiploma. 

Met vriendelijke groet, Annemiek Kasper 

 

Groep 5a 

De eerste week na de vakantie zijn we al gelijk hard aan het werk gegaan. Op dinsdag en woensdag 

hebben we de rekentoetsen van blok 4 gemaakt. We hebben ook een tempotoets gemaakt. In 1 minuut 

moesten we zoveel mogelijk sommen maken. Nog best wel lastig! De andere dagen hebben we 

geoefend met de moeilijke leerstof en alvast geoefend voor de CITO toetsen. De CITO toetsen beginnen 

volgende week. 

Bij spelling hebben we daarom ook geoefend met de spelling categorieën van de CITO. Als deze 

woorden goed in ons hoofd zitten, kunnen we de toetsen hopelijk goed maken. Bij spelling hebben we 

ook gewerkt aan woorden met een lange klank aan het eind. Bij het woord ‘cito’ hoor je een lange o, 

maar je schrijft er eentje! Deze regel zit er al goed in bij ons. 

De tijd van toen en de tijd van nu hebben we bij taal geleerd. Sommige zinnen zijn in de tijd van toen 

gebeurd, maar hoe weet je dat nu? We hebben geleerd dat het werkwoord (doe-woord) ervoor zorgt dat 

een zin in de tijd van toen of nu staat. 

Vlak voor de vakantie hebben we al nieuwe groepjes gemaakt. Met de groepjes hebben we nagedacht 

over een leuke naam. Elk groepje heeft een naam gevonden die bij hun past. In het groepje helpt 

iedereen elkaar om hard te werken en stil te zijn. Leuk om te zien dat iedereen er echt voor wilt gaan in 

het groepje! 

 Deze week was Jara de ‘Ster van de week’ 

Groetjes van groep 5a 

 

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  6 

Groep 5c 

Nadat we elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst, zijn we heerlijk uitgerust van de 

kerstvakantie gestart met 2017 in 5C. In de maandopening hoorden we het lied 'Maak je niet druk'. Dat 

zingen we nu ook in de klas. Als we elke dag leven met de Heer, dan hoeven we ons geen zorgen te 

maken (trouwens, dat helpt ook nog eens niks!). 

We hebben bij het rekenen alle behandelde leerstof van voor de vakantie herhaald: het aflezen van 

kalenders en grafieken, de tafels van 6 t/m 9 (blijven oefenen hoor!),  maar ook van 60 t/m 90 en ook het 

maken van +, -, x en : sommen. Bij spelling hebben we een nieuwe regel geleerd, de hoera-regel. Als je 

aan het eind van een woord een lange klank hoort, dan gebruik je daar maar één letter voor. Behalve bij 

de ee, die doet daar niet aan mee. De kinderen hebben deze regel al heel goed opgepakt. 

Ook zijn we gestart met het thema 'Wonen en Reizen'. We gaan kijken waar we wonen, hoe onze 

omgeving eruit ziet, hoe en waar we zouden willen wonen en waar we wel naar toe willen reizen. Daar 

kunnen we natuurlijk volop over lezen, opzoeken, knutselen, toneelspelen, tekenen en verhalen over 

schrijven. U gaat er nog veel meer over horen en van zien. 

Juf Margriet en Juf Sari 

 

Groep 6a 

Hallo allemaal, 

We zijn 2017 ook op school weer lekker gestart… en ook al weer hard aan 't werk geweest. Wij mochten 

de maandopening voor de bovenbouw met elkaar doen. We hadden het voor de kerst al voorbereid en 

waren nu vol spanning hoe het zou gaan… en ze deden het echt super goed. Grote complimenten.  

(foto staat op klasbord) 

In de klas zitten we nu in groepjes. Iedereen heeft een eigen taak, zodat we elkaar goed kunnen helpen... 

Want in een groepje zitten is gezellig en fijn, maar ook vooral handig voor het (nog beter leren) 

samenwerken. 

Dat hebben we ook met thema al ervaren. We werken aan het thema: "Wonen en reizen". We zijn: 

 iglo’s aan 't bouwen (van suikerklontjes, want vriezen doet 't nog niet echt)  

 temperaturen op wezen meten (naar aanleiding van de klimaten: poolklimaat - diepvries / tropisch 

klimaat - verwarming/magnetron/vaatwasser ;) )  

 en een wereldreis aan 't uitstippelen - deze kinderen bedenken vervolgens wat voor kleren/spullen 

er in hun koffer mee moeten (foto's -> zie klasbord) 

Ook zijn we deze week zijn we ook aan 't oefenen voor de cito's die de komende twee weken weer 

gepland staan. 

Verder hebben we de kanjertraining weer even opgefrist van. Ook hebben we deze week het 

maatjessysteem ingevoerd. -> Per persoon hebben we nu twee of drie maatjes -> een maatje is iemand 

die ziet dat er iets met je aan de hand is en dan naar je toe gaat en iets anders met je gaat doen. Zo 

letten we op een fijne manier op elkaar en blijft het gezellig! 

Gezellig dat deze week donderdag en vrijdag juf Wietske bij ons in de klas stage loopt. Ze komt over 

twee weken weer donderdag en vrijdag en daarna een hele week (30 januari tot 3 februari) We hopen 

dat wij veel van u leren, juf... en u veel van ons ;). 

Groetjes van heel groep 6a, juf Anita, juf Wietske en juf Karin 

 

Groep 6b 

We zijn weer gestart zoals vanouds, alles was weer hetzelfde behalve één ding. Deze week hebben we 

een nieuw meisje in de klas gekregen! Ze heet Denise en zal vanaf nu bij onze groep horen. Denise, van 

harte welkom bij ons, we hopen dat je snel mag wennen en je plekje bij ons zal vinden. Wij denken dat 

dat wel goed zal komen, want het ging de eerste dagen al super! Volgende week beginnen de toetsen, 

we zijn goed voorbereid en beter dan ons best kunnen we niet doen! 

Groetjes van juf Marlies en juf Suzan 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep 7a 

Heel fijn om elkaar weer gezond en wel te zien na 2 heerlijke weken vakantie! We zijn deze week direct 

goed van start gegaan. Volgende week zijn de cito toetsen en dus hebben we nog wat laatste trainingen. 

Rekenen, woordenschat, spelling, begrijpend lezen en leestempo staan op het programma.  

Voor de vakantie hebben we met Kanjer het gehad over ‘maatjes’. De vraag was; bij wie kan jij terecht als 

je het moeilijk hebt. We hebben toen allemaal een maatje gekozen. Gisteren hebben we het er weer over 

gehad hoe het nu gaat en wat je taak is als maatje van iemand. 1. Je ziet dat er iets met je aan de hand is.  

2. Je gaat met diegene wat anders doen. Het is heel fijn dat we zo elkaar kunnen helpen als het nodig is.  

Met Kanjer hebben we ook een gaaf spel gedaan. We gingen in 2 rijen tegenover elkaar staan. Je hield 

de handen vast van je eigen rij. Iedereen deed de ogen dicht, behalve de achterste van elke rij. Zodra de 

meester zijn duim omhoog hield mocht de achterste persoon de buur in de hand knijpen en die moest 

dan zo snel mogelijk de "knijp" doorgeven. Degene die aan het eind van de rij stond en een knijp voelde 

mocht zijn ogen open doen en snel een blokje pakken die daar lag. De rij die dit als eerst lukte kreeg een 

punt. Je moest voor dit spel dus goed samenwerken en je goed concentreren. Het was heel spannend en 

leuk om te spelen. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Na 2 heerlijke vakantie weken mochten we afgelopen maandag weer beginnen. We deden dat met een 

nieuwe leerling: Thirza. Welkom in onze groep! Thirza is in de kerstvakantie met haar gezin vanuit Gouda 

naar Zwijndrecht verhuisd. We hopen dat je je snel thuis voelt hier. 

Ook wil ik hier iedereen nog Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 

In de groep zijn we gelijk weer hard aan het werk gegaan. De komende weken wachten er weer toetsen. 

We zijn goed voorbereid en we hoeven er niet zenuwachtig voor te zijn, want de toetsen meten 

uiteindelijk alleen maar wat we het afgelopen half jaar hebben geleerd. 

Donderdagmiddag hebben we nog een uitstapje gemaakt naar de bibliotheek en hebben we allemaal 

weer vers leesvoer uitgezocht. 

 De schrijfkanjer van deze week is Adino 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Allereerst de beste wensen voor 2017! Het kan nog net;). Na twee weken van rust zijn we weer 

begonnen. De komende tijd gaan we hard werken in groep 8. Volgende week hebben we gelijk al de 

halfjaarlijkse citotoetsen.  

Verder zijn we met een nieuw thema begonnen, namelijk: reis om de wereld. We leren alles over 

verschillende klimaten. Ook hebben we een grote opdracht die we in groepjes uitvoeren. We moeten een 

reis plannen naar een land in de wereld. Het budget is 5000 euro en daarmee moet een 10-daagse reis 

worden gepland. Dit moeten de kinderen in een reisgids laten zien. Ook moeten de mensen als ze de 

reisgids zien meer leren over het bepaalde land waar ze heen gaan. De kinderen zijn er enthousiast mee 

begonnen. Op 10 februari willen ze graag de reisgids presenteren aan jullie als ouders. U bent in de 

middag dan van harte welkom. De precieze tijd hoort u later nog. 

Verder zijn er vaak kinderen die hun huiswerkblad kwijt zijn of hun huiswerk vergeten. Ik heb tegen de 

kinderen gezegd dat ik een blad in principe niet opnieuw kopieer. Soms moet ik voor een heel aantal 

kinderen een blad opnieuw kopiëren, omdat kinderen het kwijtraken. Ze moeten hier vanaf nu zelf een 

oplossing voor bedenken. Zo willen we dat kinderen meer zelf verantwoordelijk worden voor hun werk. 

Ik heb ook met ze besproken dat ze, als ze vaak hun blad kwijtraken of het verkeerde blad maken, het 

huiswerk in een map moeten stoppen. We hebben het er dus regelmatig over in de klas. Dan bent u ook 

weer op de hoogte. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Tot slot alvast een oproep. Op 24 maart (het duurt nog even) is er een voetbaltoernooi van GPO-WN. Wij 

willen hier aan meedoen, maar dan hebben we veel ouders nodig die ons er heen willen brengen. We 

moeten ’s ochtends al vroeg weg en we zijn eind van de middag begin avond weer terug. Wilt u alvast 

kijken of u kunt rijden? Alvast bedankt! 

Groetjes uit groep 8a 

 

Groep 8b 

Maandag zijn we weer fris van start gegaan na een heerlijke kerstvakantie. We hebben eerst onze 

vakantieverhalen met elkaar gedeeld. Daarna zijn we aan het werk gegaan. We zijn een nieuw thema 

gestart. Komende weken werken we over de wereld. We gaan op reis met een klasgenoot naar het 

buitenland. We zoeken informatie op over dat land en plannen de reis er naar toe. Dit verwerken we in 

een reisgids. Ook maken we een gerecht uit het land. Dit gaan we presenteren aan elkaar. Ook zal er een 

wereldmarkt komen waar ouders van harte welkom zijn om te letterlijk en figuurlijk te proeven aan de 

verschillende landen. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Op dinsdag stond juf Daniëlle voor het eerst voor de klas. We hebben nog even wat met elkaar gekletst 

en zijn daarna gewoon weer aan de slag gegaan. We raken al steeds meer aan elkaar gewend. We gaan 

er met elkaar een gezellig jaar verder van maken. 

We hebben deze week een rekentoets gemaakt. Werken met het metrieke stelsel blijft lastig. We gaan 

hier nog even hard mee oefenen. Met spelling hebben we het gehad over woorden met de x zoals 

experiment. Met werkwoordspelling hebben we het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord behandeld. 

Volgende week beginnen we met het maken van de cito toetsen. Dit geeft ons een goed beeld van de 

onderdelen waarop we nog wat meer uitleg moeten geven voor het voortgezet onderwijs en de Cito 

eindtoets. 

Komende tijd zijn we weer streng in het controleren van huiswerk. We merken dat het huiswerk bij de 

kinderen vaak niet in orde is. 

Groetjes uit groep 8b 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl

