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AGENDA 

 10 februari: groep 3 en 4 zijn vrij 

 

 

 

 

Het volgende WWtje verschijnt op 10 februari 

 

LIED VAN DE WEEK 

 Week 5 Gezang 158 

’Als een hert dat verlangt naar water’ (gr 3-8) 

 Week 6 Gezang 228 

‘Neem mijn leven laat het Heer’ (gr 5-8) 

 

 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Ziekte 

Er zijn veel kinderen ziek. Griep is meestal de oorzaak hiervan. Sommige groepen zijn al weken niet 

compleet aanwezig geweest. We wensen iedereen van harte beterschap! 

 

Terug van verlof 

Na de kerstvakantie is juf Daniëlle Wieland (8b) weer gestart met werken en deze week juf Wendy Noël 

(5a). Ze zijn terug van hun zwangerschapsverlof. Daniëlle en Wendy we wensen jullie dat je je plekje weer 

snel zult vinden, welkom terug. 

De week vóór de kerstvakantie is juf Mandy Vermeulen (conciërge) ook weer gestart na een 

zwangerschapsverlof. Fijn dat je er weer bent, Mandy! 

 

Toetsen 

De toetsweken zijn weer voorbij. Hier en daar moeten wat leerlingen vanwege ziekte nog iets inhalen. De 

leerkrachten gaan de resultaten analyseren en de komende tijd gaan Karin van Bruggen en ik met de 

leerkrachten de analyses bespreken en mogelijk aanpassingen doen voor het onderwijs voor de tweede 

helft van het jaar. Soms willen we wat verder inzoomen op een leerling, dat doen we tijdens een 

leerlingbespreking, u wordt daarvan op de hoogte gebracht en misschien voor uitgenodigd. 

 

Rapport en oudergesprekken 

Komende donderdag zal het eerste rapport worden meegegeven. Daarmee brengen we u op de hoogte 

van de resultaten van uw zoon/dochter. We willen dit ook met u bespreken tijdens de oudergesprekken 

op donderdag 16 en dinsdag 21 februari. Bij dit wegwijzertje vindt u het formulier waarmee u kunt 

aangeven welke avond u het beste uitkomt. Dit formulier moet uiterlijk aanstaande woensdag 1 februari 

ingevuld bij de leerkracht zijn ingeleverd. 

 

Koningsspelen 

De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn alweer in volle gang. Er zijn nog mensen voor de 

organisatie nodig. In/bij dit wegwijzertje vindt u daarvoor een oproep. 

 

 

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

 

Positive Behavior Support 

We zijn een aantal jaren geleden begonnen met een cursus PBS ( Positive Behavior Support). 

Net als rekenen en lezen moet ook gedrag aangeleerd worden. Dat doen we op een positieve manier, 

gebaseerd op de 3 waarden die we als team hebben gekozen. Dat zijn veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. Elke maand maakt een groep 

een groepswerk over het woord, aan de hand van een 

Bijbelverhaal. Dit wordt in school opgehangen. Zo 

leren de kinderen wat de waarden inhouden en 

krijgen de 3 waarden ook meer bekendheid bij alle 

betrokkenen van school. 

  

Deze maand is de waarde veiligheid aan de beurt. 

Groep 4b heeft dit groepswerk erbij gemaakt. We 

hebben gekozen voor het Bijbelverhaal over het volk 

Israël dat door God veilig door de zee wordt geleid. 

Met vriendelijke groet, Annemiek Kasper 

 

 

Scheidingscafés in Papendrecht en Zwijndrecht 

Een scheiding hakt erin. Helemaal wanneer er kinderen in het spel 

zijn en partners op een nare manier uit elkaar gaan. Om grote 

schade voor te zijn en ontsporing te voorkomen, reikt het CJG 

Papendrecht en CJG Zwijndrecht ouders die gaan scheiden in een 

vroeg stadium de helpende hand door o.a. het organiseren van 

echtscheidingscafés op 31 januari 2017 om 19:30 uur in de 

Kinderboerderij De Papenhoeve en op 7 februari 2017 om 19:30 in 

het Spektakel in Zwijndrecht.  

 

Tijdens het echtscheidingscafé wordt er uitgelegd welke 

voorzieningen en ondersteuning het CJG heeft op het gebied van 

scheidingen. Er zijn professionele sprekers van o.a. mediation, 

familieadvocaten en Villa Pinedo. Ook is er de gelegenheid voor 

ouders om in gesprek te gaan met de professionals en met andere 

ouders in deze situatie. 

 

Meer informatie: www.houjekinduitdewind.nl  

 

 

Adreswijziging 

Wij gaan verhuizen. Vanaf 1 maart wordt ons nieuwe adres: 

Pruimengaarde 26 

3343 LC  Hendrik-Ido-Ambacht 

Onze telefoonnummers en ons mailadres blijven gelijk. 

Met vriendelijke groet, familie Akkerman 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
http://www.houjekinduitdewind.nl/
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Afsluiting thema bij de kleuters op woensdag 22 februari 

Op woensdag 22 februari sluiten we ons afvalthema af samen met u! Het leek ons leuk om al het 

verzamelde afval te recyclen. We willen gaan knutselen en zo van al het afval iets leuks maken. Het zou 

leuk zijn als van ieder kind een ouder aanwezig is zodat u samen met uw kind iets kan gaan knutselen 

van afval. Op pinterest zijn vast wel ideeën te vinden, mocht u zich alvast willen voorbereiden. Ook kunt u 

thuis nog wat materiaal verzamelen wat u zou kunnen gebruiken. Wilt u alvast de datum in agenda 

zetten dan zullen we in het volgende Wegwijzertje de precieze tijden nog vermelden.  

Groeten van de kleuterjuffen van groep A-E 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Handig, zo’n krat als kerstpakket. Met een paar wielen eronder is het onze vuilniswagen in de klas 

geworden die de rommel in onze 4 afvalbakken ophaalt en naar de vuilstortplaats brengt (meteen een 

lekker lang nieuw woord erbij geleerd). De vuilnismannen sorteren zelf het afval wat ze opgehaald 

hebben in de “containers” met oud papier, karton, plastic en blik. Bij onze pedaalemmer (ook best een 

stoer woord) staat een groen emmertje voor het fruitafval. Zo leren we nadenken bij alles wat we samen 

weggooien. In informatieve filmpjes hebben we ongelooflijke dingen gezien: 

- van alle  kapot gegooide potten en flessen uit de glasbak worden prachtig glimmende nieuwe 

flessen gemaakt; het glas wordt gesmolten in een super hete oven; 

- van weggegooide plastic flesjes worden voetbalshirtjes gemaakt!  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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- vieze schillen en groenteafval worden samen na een tijdje zwarte grond  die heel goed is voor je 

tuin; 

- gooi al je oude kranten en folders, samen met wat omgezaagde en verpulverde bomen in een 

groot bad met water, zeef het en stop het in de droger; zo ziet ongeveer het proces in de 

papierfabriek eruit. 

Zo willen we laten zien dat het gescheiden verzamelen van afval recycling mogelijk maakt; goed voor het 

milieu! In de afgelopen twee weken waren er heel veel korte toetsactiviteiten. Niet alleen de 

aangekondigde toetsen van taal die ik zelf heb afgenomen, maar ook de korte toetsjes van juf Evelein en 

juf Naomi. Zij zijn bezig met het 6 weken durende onderzoek over het voorlezen bij kleuters via gewone 

prentenboeken en dezelfde boeken digitaal. Elke maandag brengen ze een nieuw boek in; de dagen 

daarna wordt het kort herhaald en worden de kinderen die aan het onderzoek meedoen vragen gesteld 

over de inhoud. Vaak kunnen ze woordelijk grote delen van het boek navertellen, echt heel knap! Ook 

hebben ze bijvoorbeeld geleerd wat een vraagteken is; leuk om te zien dat ze nu opeens overal 

vraagtekens ontdekken. 

Lastig was het om m’n stem een aantal dagen te moeten missen; gelukkig konden de 

onderwijsassistenten wat kringmomenten met veel praten van me overnemen, heel fijn!  

Afgelopen woensdag was Levi voor het laatst bij ons op school; hij gaat verhuizen naar Gorinchem en zal 

daar ook vanaf volgende week naar school gaan. We zullen je missen, Levi! Maar we hoorden dat je op je 

nieuwe school al bezig geweest bent om nieuwe vrienden te maken, dus dat komt wel goed. We hopen 

dat je daar, samen met je ouders, je broer Abel en je zusje Tirza een fijne tijd krijgt. Volgende week gaan 

de rapporten en plakboeken mee naar huis en dan komen daarna de spreekavonden. 

Groet van Ada de Wolf 

 

 
 

 

 

Groep B 

Wat zijn we druk bezig met het thema! De milieu straat is inmiddels geopend. Twee kinderen mogen met 

de vuilnisauto het afval uit de afvalbakken die in de klas staan ophalen. Ze brengen het dan naar de 

milieu straat en daar wordt het in de goede containers gedaan. Er wordt heel hard gewerkt. Na het fruit 

eten sorteren we ook het afval van het fruit eten. Dit afval wegen we en tekenen we in op de grafieken. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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We zijn er al achter dat veel afval niet altijd het zwaarst hoeft te zijn. Soms hebben we echt heel veel 

pakjes en zakjes en veel minder bananenschillen ed. Maar het groen afval is eigenlijk altijd zwaarder! 

We hebben allemaal een vuilnisauto gemaakt van een melk/sap pak en daar spelen we nu ook mee met 

kleine blokjes en containers. Ook zijn we vuilnisauto's aan het verven. 

In de huishoek maken we schoon: we stoffen met de plumeau, we dweilen en poetsen. 

We hebben deze week ook nog een slinger gemaakt voor juf Yvonne, omdat ze maandag jarig is. Dan 

kan ze op haar verjaardag aan ons denken. We zouden deze week naar de bibliotheek gaan, maar dat 

kon helaas niet doorgaan. Juf Lisette was ziek en op zo'n korte termijn was er ook niemand die met ons 

mee kon. We hopen een volgende keer weer met z'n allen te gaan. Juf Karlijn was vorige week 

donderdag voor het laatst. Nu komt juf Thirza op donderdag bij ons in de klas. Met de Bijbelverhalen 

gaat het deze weken over de wonderen van de Here Jezus. Leuk dat de kinderen zo goed luisteren en 

ook goed nadenken en allerlei vragen stellen, waardoor we vaak leuke gesprekjes hebben. 

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

 

 

Groep C 

We moesten afgelopen week wel even wennen zonder Axel, we hopen en 

bidden dat het goed gaat op zijn nieuwe school. Juf Tjitske is woensdag 

bij ons in de groep geweest en dat vonden de kinderen heel erg leuk. En 

we hebben een nieuw meisje in onze groep, Joy. Van harte welkom, Joy! 

Ons thema afval loopt goed. De milieustraat is klaar, vanaf de 

milieustraat rijdt de vuilniswagen door de klas. Hij gaat eerst langs de 

huishoek en daarna langs de bouwhoek. Daar staan de bakken met afval 

klaar. De vuilnisman doet alles in de vuilniswagen en dan gaat de volle 

vuilniswagen naar de milieustraat, waar het afval netjes wordt 

gescheiden. Het papier, plastic, GFT en de rest wordt netjes in de goede 

“container” gedaan. Vanaf volgende week kunnen we ook gescheiden 

afval ophalen. De kinderen die in de huishoek of bouwhoek spelen 

kunnen er dan voor kiezen om alleen bv. een oranje bak neer te zetten. 

Leuk thema, we scheiden ook bij het fruit eten ons eigen afval. We gaan 

bekijken waar meer afval van is, van het plastic of van de fruit resten? We 

hebben de letter m geleerd van Michelle en mama. In het speellokaal 

hebben we een nieuw tik spel geleerd. Dat was heel leuk omdat je, als je 

op de mat staat, niet getikt mocht worden! De kinderen van groep 2 zijn 

vandaag begonnen in hun schrijfschriftje, dit doen ze samen met juf 

Marian en ze vinden het geweldig!  

Komende donderdag komen de rapporten en plakboeken mee naar huis.  

Hartelijke groeten van alle juffen van groep C 

 

 

Groep D 

Het nieuwe thema vinden de kleuters erg leuk. We hebben het heel druk met het sorteren van “ons” 

afval. De (mini  )-containers staan in het lokaal en we weten precies waarvoor ze bedoeld zijn. Ook rijdt 

er een echte vuilniswagen rond om alles op te halen! Behalve het ophalen van de rommel, zorgen de 

vuilnismannen er ook heel goed voor om de boel weer netjes aan te vegen. Een overall, gele hesjes, 

werkhandschoenen en een stoffer/blik maken het allemaal net echt. Om de beurt mogen we aan het 

werk in ons recyclingbedrijf. Ondertussen leren we ook nog de woorden die bij dit thema horen. Verder 

ontdekken we dat een hele grote zak tjokvol met plastic bijna niets weegt… 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Met de Bijbelverhalen genieten we van de wonderen die de Here Jezus allemaal op aarde heeft gedaan. 

We leren psalm 105: 5 en zingen regelmatig “Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig!”. Het laatste 

lied is aan de beurt om geleerd te worden door de kleuters. Maar wij kennen het al en geven daarom nu 

ook aandacht aan psalm 105:5. De psalm was er een beetje bij ingeschoten toen deze aan de beurt was. 

Elke dag doen we ook een spelletjes met letters en cijfers. De letters die we tot nu toe hebben geleerd 

zijn de : i, b, l, ee, s, n, p, k, a. En de nieuwe letter- die nu de komende twee weken aan de beurt is - de m. 

De oudste kinderen hebben een toets gemaakt op het gebied van taal. Ook hebben we gekeken welke 

letters ze al kennen. Verder hebben we erop gelet of ze de beginklanken van een woord horen en of ze 

al zo goed kunnen luisteren dat ze het woord kunnen noemen dat de juf uitspreekt als een slak. 

Bijvoorbeeld: w-i-p, v-uu-r, k-a-s-t. En dan mogen we merken dat we al hele knappe kinderen in de 

groep hebben. Als een onderdeel nog niet zo soepel gaat, nemen we dat wat vaker mee bij het oefenen. 

Inmiddels zijn we ook hard bezig met het uitwerken van het leerlingvolgsysteem. Hier rolt op een 

gegeven moment het rapport uit. Tussendoor vieren we feest! Ischa is 5 jaar geworden en Elisa 6. 

Gefeliciteerd allebei! Ook heeft de juf dinsdag nog uitgedeeld omdat ze jarig was. Het feest gaan we op 

een ander moment van het jaar vieren met alle juffen tegelijk. 

Dit is voorlopig weer het laatste nieuws uit de dolfijnengroep. 

Groetjes van 12 vuilnismannetjes en 8 vuilnisvrouwtjes en van juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Wat zijn we druk met het ophalen van de vuilnis. De chauffeur bepaalt de route en de vuilnisman mag de 

container leeggooien. En daarna wordt in de "fabriek" het vuil gesorteerd. Daarna worden de rollen 

omgewisseld. Ondertussen worden er foto's gemaakt en schrijven we er een verslag bij op onze eigen 

manier. We hebben een vuilniswagen gevouwen en hebben een vuilnisman gekleurd en goed gekeken 

welke kleren hij draagt en welke kleuren de kleren hebben. We hebben elke dag gewogen welk afval het 

zwaarst was. (zie ook de foto op klasbord) En gekeken in welke container het zou moeten. We hebben 

een opruimliedje geleerd en in de huishoek lappen we de ramen en stoffen de hele klas. We hebben met 

een klein groepje in tweetallen de plattegrond van de klas getekend zodat we een logische route kunnen 

verzinnen voor de vuilniswagen. We kijken veel filmpjes over recyclen van plastic, papier, glas en 

groenafval en leren zo een heleboel. Volgende week gaan we naar de glasbak. Het boek van Floddertje is 

uit en we hebben ervan genoten! We hebben de letter m geleerd. Het is best koud buiten dus 

handschoenen zijn erg lekker om aan te hebben. 

Hartelijke groeten van Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week zijn we begonnen met kern 7. De afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest met de toetsen. 

Wat hebben de kinderen dit goed gedaan! De kinderen merken dat kern 7 ineens heel anders gaat dan 

alle vorige kernen. Zo gaan we nu veel meer verhaaltjes lezen en ook de woorden worden langer. We 

leren niet meer elke week een nieuw woord, maar we zijn veel langer bezig met het woord dat we 

hebben geleerd. Zo leerden we afgelopen week de 'sch'. De kinderen oefenen nu allerlei woorden en 

verhaaltjes waarin de letter 'sch' voorkomt.  

Met rekenen zijn we druk bezig met de even en oneven getallen. Ook maken we sommetjes en oefenen 

we met verhaaltjessommen. Dit vinden de kinderen erg interessant, maar het is soms ook best een beetje 

moeilijk. Op 23 februari hopen we met de klas om 10.30 uur naar de kinderboerderij te gaan. Ik ben nog 

op zoek naar ouders die willen rijden en ook gelijk een groepje willen begeleiden.  

Groetjes juf Tamara 

 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  7 

Groep 3b 

We hebben lekker drukke weken achter de rug, maar ook heel leuke! Het toetsen van cito is bijna achter 

de rug, een gezellige tijd was het. Als de toets klaar was gingen we iets leuks doen. Fijn dat steeds meer 

ouders op tijd in de klas zijn, het kwam deze week bijna niet voor dat na de bel kinderen nog binnen 

kwamen. Zo hadden we extra tijd om te lezen, iets wat heel belangrijk is. Dank jullie wel hiervoor! 

Met lezen zijn we inmiddels bij kern 7 aangekomen. We leren nu de sch en de ng en ook de hoofdletters 

gaan we leren. Het gaat in een hoog tempo en voor een aantal kinderen is het echt lastig om dit bij te 

houden. Fijn dus als er thuis ook gelezen kan worden of woorden/klanken in bijvoorbeeld scheerschuim 

geoefend kunnen worden. Hoe vaker de kinderen even kort oefenen, hoe makkelijker het gaat.  

Met rekenen zijn we nu bezig met de hele uren. De meeste kinderen kunnen dit al behoorlijk goed. Wat 

wel lastig is, is het besef van tijd. Wat doe je nou om 10 uur en wat om 2 uur?? We gaan het de komende 

tijd allemaal leren.  

Met de Bijbelverhalen zijn we aangekomen bij de 10 geboden, het gouden kalf. Mooi om met kinderen 

te bespreken hoe het in het oude testament was en hoe het nu is. Wat een feest dat Jezus voor ons stierf. 

O ja...we noemen de 10 geboden trouwens anders, vraag uw kind er maar naar en natuurlijk waarom we 

het anders noemen ;-).  

Voor iedereen een heel fijn en gezegend weekend!  

 

De lekkere week van groep 4a 

Deze week mochten al meerdere groepjes in de restauranthoek spelen. Elk kind kreeg een rol en een 

opdracht wat ze precies moesten doen. In de 

hoek zijn 2 obers, 2 kinderen die kok spelen en 

nog wat gasten. Het ziet er heel gezellig uit in de 

hal! 

Verdere hebben we allerlei nagerechten gemaakt 

van klei. We hebben geleerd dat dit een dessert 

heet. Hieronder een paar mooie creaties van ons. 

We hebben ook vragen bedacht voor het 

restaurant waar we volgende week naartoe gaan. 

Er kwamen allerlei vragen:  

Hoeveel mensen hebben jullie ongeveer per dag? 

(Joanne) 

Waarom vind je het leuk om kok of ober te zijn? 

(Laura) 

Vinden de mensen jullie eten lekker? (Mattias) 

Hoeveel eten hebben jullie? (Micha) 

Verder hebben we nog meerdere tafels bij de 

kinderen overhoord. Vooral het door elkaar 

opnoemen vinden sommige kinderen nog wel 

lastig, maar we blijven door oefenen. We willen 

ook een tafelapp op de snappet zetten. 

Bij gym hebben we airhockey gedaan en 

midgetgolf. Dat was wel genieten hoor! Pingpong 

zag wat pingpongballen en dacht dat het 

pepermunt was. Gelukkig was hij hier gauw 

achter, want deze waren wel erg hard. Hiernaast 

zie je ons nog fijn gymmen.  

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep 4b 

De afgelopen weken waren toetsweken. De toetsen 

werden afgewisseld met extra spelen, filmpjes over 

voeding, tekenen en heel wat spelletjes. Komende 

week gaan we weer op de normale manier verder. 

We hebben samen een restaurant gemaakt. Daarin 

mogen we spelen als kok, over of gast, samen met de 

kinderen uit groep 4a. We werken dan aan doelen met 

betrekking tot de woordenschat en aan optellen van 

bedragen en gepast betalen. 

Ook hebben we op vrijdag de school al een paar keer 

voorzien van een geurtje. De ene vrijdag omdat we les 

hadden over de familie ui, zoals prei, bosui, zilverui, 

knoflook. We mochten zelf uien onderzoeken. Er werd 

veel bij gelachen en natuurlijk ook bij gehuild. 

Afgelopen vrijdag kregen we les over de aardappel. 

Hoe groeit zo’n aardappel nu eigenlijk? Wat kun je er 

van maken? Dat bleek heel veel te zijn; chips, drop en 

zelfs plaksel! We mochten zelf aardappels schillen en 

daarna werden ze gekookt. Ook zagen we wat er gebeurt als het water helemaal verdampt is…..”juf wat 

ruikt het naar friet…..” Vandaag nemen we afscheid van Abel, omdat hij gaat verhuizen. Lieve Abel, veel 

plezier op je nieuwe school en in je nieuwe huis. We zullen je missen! 

Groeten van juf Annemiek  

 

Groep 5a 

Muisstil was het de afgelopen ochtenden in groep 5a. Elke ochtend waren we bezig met een CITO toets. 

Van rekenen tot spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Alles is aan bod geweest. Iedereen was het 

wel een beetje zat en werd er moe van. Het was ook nog best spannend. Gelukkig is het nu weer voorbij 

en kunnen we weer even iets rustiger aan doen. De komende weken werken we weer uit de gewone 

werkboeken en op onze snappet. Ook fijn. 

We zijn begonnen met het nieuwe thema ‘Wonen en reizen’. In het thema leren we over de stad, het 

dorp en het platteland. Waar willen we nou het liefst wonen en waarom dan? We leerden dat de stad 

dichtbevolkt is en een dorp dunbevolkt. Ook hebben we zelf een plattegrond van een stad ontworpen. In 

de stad moesten een paar belangrijke gebouwen staan, zoals een stadhuis, politiebureau en een school. 

We werken nog een aantal weken door over het onderwerp. 

Vorige week zijn we naar de bieb geweest met z’n allen. Iedereen heeft weer een mooi boek uitgekozen 

om in te lezen de komende weken. Lezen doen we nog steeds met een kilometerblad. Elke dag houden 

we bij waar we heen kunnen reizen. We zijn al helemaal in India! We zijn onderweg naar Australië, dus we 

moeten nog even doorlezen! 

Juf Wendy is deze week weer gestart voor de groep. Tot de voorjaarsvakantie staat zij op woensdag voor 

de klas. Na de voorjaarsvakantie gaat ze ook op de donderdagen werken. 

Vanaf volgende week hebben we ook huiswerk voor Engels. We oefenen de woordjes die we al vanaf het 

begin van het jaar hebben gehoord in de lessen. Dit zijn belangrijke woordjes om te weten. Door ze van 

het Engels naar het Nederlands en andersom te oefenen, kunnen we ze ook gebruiken als dat een keer 

nodig is! 

Vorige week was Harmen de ‘Ster van de week’. Wat een mooie complimenten stonden er op de sterren. 

Deze week was Thijs de ‘Ster van de week’ én hij was jarig! Dubbelfeest. 

Groetjes van groep 5a 
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Groep 5b 

Hallo allemaal, 

Wij hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt. Bijna iedereen is klaar met de Cito’s. De juffen gaan 

nu de Cito’s analyseren.  Voor ons zal dit duidelijk maken waar we de komende tijd extra op in moeten 

gaan steken. De griep ging ook door onze groep heen. Een heel aantal kinderen zijn ziek geweest. Zij 

hadden het flink te pakken. Gelukkig zijn ze donderdag weer op school gekomen. Volgende week 

donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee. Nog niet alle rapporten zijn binnen. Wilt u thuis kijken 

of er nog een rapport ligt?  

Met thema werken we over wonen en reizen. We hebben het over de verschillen tussen een stad en een 

dorp. Het was al een leuke ontdekking of Zwijndrecht nu eigenlijk een stad of een dorp is. Begrippen als 

voorzieningen, recreatie, openbaar vervoer, forenzen en spitsuur zijn al voorbij gekomen. Dinsdag 

hebben we een start gemaakt met het maken van een plattegrond van een eigen verzonnen stad. Je mag 

zelf weten welke voorzieningen je stad heeft.  

Deze week hebben we het met spelling gehad over woorden met ou en een au. Het zijn weetwoorden. 

Betekent dat we veel geoefend hebben. U heeft ook vast al gehoord dat we een nieuw klasgenootje 

hebben in de klas. Ze heet Vaishali. Leuk om te zien hoe de kinderen haar met open armen ontvingen. 

Mooie eigenschap van deze groep. Fanatiek is deze groep ook. Dat was duidelijk te merken bij de gymles 

van afgelopen dinsdag. We speelden slagbal. Het was de tweede keer voor ons en dat was ook duidelijk 

te zien. Het opslaan ging al veel beter. Het was een nek-aan-nekrace.  

Aanstaande maandag gaan we het hebben over het maken van een spreekbeurt. Dan gaan we alle 

kinderen inplannen. Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met de spreekbeurten. U hoort daar nog 

meer over. 

Tot de volgende keer!  

 

Groep 6a 

Hallo allemaal, 

We hebben inmiddels onze werkstukken allemaal terug. We zijn trots op deze kanjers! Wat een mooie 

boekjes zijn het geworden. Volgende week beginnen we met de spreekbeurten (het presenteren van ons 

werkstuk eigenlijk) Kijkt u met uw kind mee op welke dag hij/ zij de spreekbeurt heeft?! 

Verder zijn vandaag klaar met de cito's en kijken we nieuwsgierig uit naar ons rapport....Er wordt hard 

aan gewerkt! :) 

Juf Wietske heeft vanochtend ons het Bijbelverhaal verteld over de Romeinse centurio. Hij was een 

heiden, maar wat een groot geloof had hij. Hij geloofde dat Jezus maar iets hoefde te zeggen en het zou 

gebeuren. Jezus zegt: "Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren". We hebben geboeid 

geluisterd! Met schrijven heeft juf Wietske ons een gave les 'Handlettering' gegeven: wat zaten ze stil en 

geconcentreerd te werken...met mooi resultaat ... U gaat er thuis vast wat van (terug) zien. Ook zijn we 

met juf Wietske nog bezig geweest met het thema: 'Wonen en reizen' over klimaat en klimaatzones. We 

hebben er van alles over uitgezocht, plaatjes uit reisgidsen erbij gezocht en gepresenteerd aan de klas. 

Vorige week hebben we naar aanleiding van dit thema een dramales gedaan. Dat ging over dialogen. 

Wat een talent zit er in onze klas. U kunt er wat foto's van zien op klasbord (ook de tekst van ons - 

grappige - dialoogje) We hebben dit ook gepresenteerd voor de klas.  

Leuk om elkaar zo te zien en van elkaar te leren.  

Groetjes van ons allemaal! Juf Anita, juf Wietske, juf Karin 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep 6b 

De kinderen kunnen vast geen Cito-

toetsen meer zien na deze twee weken! 

Wat hebben ze hard en goed gewerkt. 

Heel geconcentreerd heeft groep 6b de 

Cito’s gemaakt. Heel knap! 

Vorige week vrijdag namen we afscheid 

van Anna. We gaan haar zeker missen 

en wensen haar een hele goede tijd op 

haar nieuwe school.  

We zijn ook druk geweest met ons 

thema “wonen en reizen”. We hebben 

het bijvoorbeeld gehad over 

verschillende klimaten. De kinderen zijn 

aan de slag gegaan met het maken van 

iglo’s van suikerklontjes, 

temperatuurproefjes en het schrijven 

van een verhaal. We hebben het gehad 

over in welk klimaat de kinderen zouden willen wonen en waarom. En hoe zou een dag er dan uit zien? 

Hier kwamen heel bijzondere en leuke verhalen uit! 

In de weken van 13 tot en met 24 februari zullen we werken binnen het thema “liefde, familie, 

vriendschap”. We zullen dan de lessen van Wonderlijk gemaakt geven. Willen jullie thuis deze lessen 

voorbereiden met de kinderen kind aan de hand van het boekje wat jullie thuis hebben? We zien uit naar 

mooie, leerzame lessen! Een goed weekend! 

Groetjes, juf Suzan en juf Marlies 

 

Groep 7a 

We zijn in de klas flink bezig met winterlandschappen. In groepjes maken we met allerlei materialen een 

witte wereld. Gaaf om ook te zien hoe het dan gaat met de samenwerking, de creativiteit, de goede (of 

minder goede) ideeën, de ontwerpen, de materiaalkeuze enz. Volgende week vrijdag gaat de meester 

zelf naar een winterlandschap in Winterberg. Maandagavond komt hij weer terug. Vrijdag staat dan juf 

Thirza voor de klas en maandag juf Esther Bos. Met toetsen zijn we nu echt klaar. Het was af en toe best 

vermoeiend, maar we hebben ook leuke dingen gedaan voor de afwisseling. Bijvoorbeeld van een lang 

woord op het bord zoveel mogelijk nieuwe woorden maken. We begonnen met het woord; 

Aardrijkskundeles. Iemand haalde daar het woord januari uit. Knap toch! Ook hebben we het Raad de 

Persoon spel gespeeld. We moesten allemaal een bekend persoon op een briefje schrijven. Al die briefjes 

gingen in een doos. Vervolgens gingen we in 2 teams deze personen omschrijven in ronde 1. In ronde 2 

moest je deze persoon uitbeelden en in ronde 3 mochten we maar 1 woord zeggen over deze persoon. 

Echt leuk om zo samen te doen. Volgende week donderdag krijgen we ons rapport mee naar huis. 

Voordat we hem mee naar huis krijgen zal de meester het rapport eerst nog even met ons alleen 

bespreken. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Na 2 weken waarin we heel wat toetsen hebben gemaakt, zitten we weer in ons normale ritme. Met de 

Bijbelverhalen volgen we de lijn van de eerste Christenen en hoe het evangelie steeds verder wordt 

verspreid. De komende weken gaan we het over Paulus hebben.  

We hebben met tekenen een prachtige wintertekening geschilderd/geknipt en met gym hebben we de 

laatste 2 weken extra hulp gehad van juf Christel van Utrecht. Zij heeft voor haar opleiding de gymlessen 
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hier op school gevolgd en in de verschillende groepen meegeholpen. Het is overigens de bedoeling dat 

de kinderen op vrijdagmorgen hun gymkleren meenemen en deze op vrijdagmiddag weer mee naar huis 

nemen. Er bleven nog weleens wat gymkleren hangen op de kapstok. Dit is niet erg fris.  

Verder waren er natuurlijk heel veel verhalen over de ijspret. De natuur was dan ook prachtig.  

In de klas hebben we allemaal een nieuw plekje gekregen. We zijn allemaal erg blij met ons plekje, want 

we mochten zelf uitkiezen waar we wilden zitten, binnen de door de meester gestelde voorwaarden. En 

dat is allemaal gelukt. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Toetsen, toetsen en nog eens toetsen. We zijn er nu weer voor een tijdje vanaf. De kinderen hebben heel 

erg hun best gedaan, maar zijn het toetsen nu wel weer zat. Gelukkig kwamen de moeders van Yuri en 

Sanne vandaag heerlijke broodjes brengen om ons even te verwennen na al dat gezwoeg, heerlijk! 

Ondertussen hebben we ook veel leuke dingen gedaan. Met thema zijn we bezig met onze reisgids, dit 

begint al echt ergens op te lijken! Verder maken we een kunstwerk van het land dat we hebben gekozen 

en nemen we binnenkort lekker hapjes uit dat land mee naar school. Misschien heeft uw kind er thuis al 

wat van verteld. Op vrijdag 10 februari bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom om de reisgids en het 

gemaakte kunstwerk van de kinderen te bewonderen. Ook kunt u dan misschien wel iets van de 

delicatessen van verschillende landen in de wereld proeven. We hopen u te zien!  

We hebben een hele leuke les drama gedaan over dialogen. We hebben een dialoog gevoerd waarin we 

alleen het woordje ‘ja’ mochten gebruiken. Probeer het maar eens uit het is echt hilarisch. Verder hebben 

we nog wat oefeningen gedaan, maar daar had je bij moeten zijn;).  

Gisteren zijn we eindelijk weer eens naar de bibliotheek geweest. Heerlijk om weer in een nieuw boek te 

beginnen!  

Voor 24 maart hebben we al een aantal rijders naar het voetbaltoernooi, dat is top! We zijn nog niet 

rond, dus als u zou kunnen dan graag! We hebben ook iemand die alleen heen kan rijden dus als u terug 

kunt rijden zijn we daar heel blij mee. Ook hebben we nog een scheidsrechter nodig die dag. Vindt u het 

leuk om mee te gaan als scheidsrechter? Meldt u dan snel aan! Alvast heel erg bedankt!  

Dit was het weer even voor nu. Groetjes uit groep 8a.  

 

Groep 8b 

De afgelopen 2 weken zijn we druk bezig geweest met het maken van toetsen. We hebben ontzettend 

hard gewerkt. Inmiddels hebben we alle citotoetsen nu gehad. Naast het maken van toetsen hebben we 

ook weer gewerkt aan ons thema. We hebben geleerd over de Noord- en de Zuidpool, over woestijnen 

en over gebergtes. We verwerken informatie over de landen in een reisgids. We zijn deze week ook 

begonnen met het maken van een ‘foto’ uit een bepaald land. Het resultaat van ons harde werk kunt u 

bekijken tijdens onze reismarkt. We nodigen u van harte uit op vrijdag 10 februari om 14.00 uur bij ons 

in de klas. U kunt dan ‘proeven’ aan allerlei verschillende landen en culturen.  

Verder heeft u vast al gehoord over een zaalvoetbaltoernooi. Op 24 maart mogen wij meedoen aan een 

zaalvoetbaltoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd door GPO-WN. Het toernooi vindt plaats in de 

sportzalen bij het Stadion ‘De Galgenwaard’ in Utrecht. De dag begint om 9.00 uur in Utrecht en zal om 

17.00 uur uiterlijk zijn afgelopen. We vertrekken dan dus voor schooltijd en zijn dus ook ruim na 

schooltijd weer terug op school. Het belooft weer een gezellige, sportieve dag te worden. Voor die dag 

ben ik op zoek naar ouders die ons willen brengen en/of halen vanuit Utrecht. U mag natuurlijk ook 

gezellig de hele dag blijven en de kinderen aanmoedigen. Voor het jongensteam ben ik ook nog op zoek 

naar een coach. Als school zijn we ook verplicht om een scheidsrechter aan te leveren.  Misschien is er 

wel een broer of zus, opa of neef die kan scheidsrechter kan zijn. Wie wil er dus rijden, coachen of 

scheidsrechter zijn die dag?  

Groetjes uit groep 8b 
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