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AGENDA 

 27 februari – 3 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Het volgende WWtje verschijnt op 24 februari 

 

 

LIED VAN DE WEEK 

 Week 7 Gezang 39 

’Als je bidt zal Hij je geven’ (gr 1-8) 

 Week 8 Gezang 32 

‘Adembenemend’ (gr 5-8) 

 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Ieder kind uniek! 

De afgelopen weken hebben onze kinderen de cito 

toetsen gemaakt. Het is een moment om te kijken waar 

de leerlingen staan ten opzichte van de ander en hun 

eigen ontwikkeling. Ieder kind is uniek en niet 

vergelijkbaar met de ander. Je bent immers de ander 

niet! Zo kijken wij naar de toets van uw kind. De toets is 

om te kijken wat uw kind nodig heeft om de volgende 

stap in zijn ontwikkeling te zetten. Nog veel 

belangrijker is wat de leerkracht van uw kind ziet en 

weet. De juf of de meester kent uw kind als geen 

ander! Wat de toets uitslag ook mag zijn…uw kind mag 

er zijn! Met zijn of haar unieke eigenschappen. God 

heeft hen geschapen naar Zijn beeld. In Zijn beeld is 

ieder kind gaaf! 

 

Kijk samen met uw kind dit mooie verhaal! 

https://www.youtube.com/watch?v=Nkd2ZYw5skA 

 

Juf Lieneke 

Juf Lieneke heeft ervoor gekozen om te stoppen met werken op De Wegwijzer. Ze gaat zich volledig 

richten op haar gezin. Wij vinden het jammer dat ze weggaat maar begrijpen haar keus.  Ze had vanaf de 

zomervakantie al ouderschapsverlof. In maart zou ze weer voor de groep gaan. Juf Lieneke werkt vanaf 

2004 bij ons. Al ruim 12 jaar! We willen haar bedanken voor haar inzet en alles wat ze de kinderen in de 

afgelopen jaren heeft gegeven. We wensen Lieneke veel kracht en Gods zegen toe. We gaan nog een 

moment van afscheid organiseren. We informeren u daar later over. 

 

 

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Nkd2ZYw5skA
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ALGEMEEN 

 

Sportkleding van school 

Aanstaande dinsdag 14 februari krijgen de kinderen van de groepen 1-8 sportkleding van school mee 

naar huis. In de bijgevoegde brief kunt u hier meer over lezen. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Yeah…het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi komt er weer aan: woensdag 10 mei!  

Zet de datum vast in je agenda. Meedoen kan vanaf groep 5 t/m 7. (groep 8 is met kamp).  

Teams van groepen 5 en 6 zijn gemixt jongens/meisjes. Teams groep 7 zijn apart.  

Opgeven gaat via je eigen juf of meester en kan tot uiterlijk 23 februari. Dus wees snel! 

Het toernooi start 10 mei om 15.00 uur. Er is ook een finale avond, deze is op vrijdag 12 mei van 18.00-

21.00 uur op het terrein van V.V.G.Z. 

 

Coördinator gezocht 

Maar zonder een coördinator die de grote lijnen in de gaten houdt, is er geen schoolvoetbaltoernooi. 

Welke ouder wil zich hiervoor aanmelden? 

Taken zijn: regelen van begeleiders/coaches per opgegeven groep, wedstrijdprogramma delen met 

begeleiders/ coaches, aanwezig zijn op de dag zelf (vanaf 15.00 uur) + tijdens de eventuele finale, 

vraagbaak ouders en helpen daar waar nodig. De leerkrachten zorgen voor aanmelding bij de AC en 

maken zelf de groepen. Kinderen geven zich dus op via eigen juf/meester. 

In overleg met de coaches wordt er getraind/geoefend. Inschrijving en betaling regelt de AC. 

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten via rvanveelen@upcmail.nl 

 

De Activiteiten Commissie 

 

 

Knutselen met de kleuters 

Op woensdag 22 februari gaan we als afsluiting knutselen met het kosteloos materiaal (afval) dat we de 

afgelopen weken hebben verzameld in de klassen. De dag zal er als volgt uitzien: 

8:15-8:25 inloop 

8:25-8:45 dagopening 

8:45-9:30 knutselen 

Daarna gaan we de resultaten bekijken en mag u daarna naar huis. Heeft u twee kinderen in de 

kleuterklas dan mogen ze beide in dezelfde klas knutselen met u. Pinterest/ google even op ‘knutselen 

met afval’ dan ziet u van alles over leuke dingen maken met afval. En wilt u van thuis wat materiaal 

meenemen zoals een tangetje, ijzerdraad (om dingen vast te zetten) plakband etc. meenemen. 

Mocht u niet kunnen dan mag een tante, oppas natuurlijk ook komen. Het zou leuk zijn als er voor elk 

kind iemand is. 

 

Kosteloos materiaal 

De voorraad wc-rollen/ keukenrollen is aardig op, spaart u weer 

voor ons? 

De kleuterjuffen 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Paasviering groep 1 t/m 4 

We willen nu alvast wijzen op de datum van de 

paasviering van de onderbouw: 
Woensdag 12 april 2017 

18.30 - 19.15/19.30 u 

In de Maranathakerk, Zwijndrecht 

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

Volg de informatie in de komende Wegwijzertjes! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Het is eindelijk zover: Saar heeft er een lief, klein zusje bij! Ze heet Fine en volgens Saar is haar 

achternaam Eva. Gerdientje en Sander, hartelijk gefeliciteerd en veel geluk toegewenst met dit derde 

meisje in jullie gezin! We missen Levi als speelmaatje, er worden weer nieuwe contacten gelegd. Ruben 

en Emily horen er al gewoon bij en binnenkort komt er nog een nieuwe leerling aan: Lotte Nelisse. Zij is 

het zusje van Femke, die vorig jaar nog bij ons in de groep zat. 

Het onderzoek van juf Evelien en juf Naomi over het aanbieden van prentenboeken als gewoon boek of 

digitaal is nu bijna afgerond. De kinderen hebben 4 nieuwe prentenboeken leren kennen: over Naäpers, 

een verliefde beer, een krokodil die heel veel brusjes kreeg en een kleine kangoeroe die op eigen benen 

moest leren staan. Leuk om mee te maken, maar wel intensief en tijdrovend. 

Intussen zijn de rapporten en plakboeken thuis en hopen we de komende weken elkaar kort te spreken 

bij de 10-minutengesprekken.  

Iedereen is al vuilnisman geweest en heeft met de witte vuilniswagen afval opgehaald bij de 

prullenbakken in onze klas en de rommel gesorteerd in de vuilstortplaats. We maken er nu werkjes bij: 

sorteerbladen, verftekeningen en sommigen zelfs een geborduurde vuilniswagen. 

Ook zijn we bij juf Marian begonnen met ons eerste schrijfschriftje, echt stoer! We voelen ons al echte 

schrijvers met zo’n echt schriftje. We zijn ook met een nieuw letterboek bezig en leren deze weken de a 

(van afval), de m, de r en de oo. En we hebben een nieuwe voorraad van 20 biebboeken, elke dag 

kwamen er 5 nieuwe boeken bij. Er zitten ook echte leesboekjes bij voor de boekenwurmen onder ons. 

Als afronding van ons milieuthema willen we een knutsel uur met jullie als ouders organiseren op de 

laatste woensdag voor de vakantie. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

We zijn nog steeds druk met het thema afval. Deze week hebben we vuilnismannen geplakt. Dat was 

best lastig. Je kreeg een klein plaatje met een vuilnisman, gemaakt van vierkantjes. Die moesten we 

naplakken. Daarbij moest je dus heel goed kijken en tellen. 

De meisjes zitten deze week aan andere tafels bij de inloop, want de rode tafel is onze stad geworden. 

We hebben er een weg opgeplakt en alle kinderen mogen er wat bijbouwen van lego. Je mag iets van 

een ander wel verder maken, maar niet afbreken. Zo komen er steeds meer en steeds mooiere huizen. 

Ook mogen we daar met een kleine vuilnisauto kleine vuilniszakjes ophalen en bij de vuilstort brengen. 

Er zijn deze week ook plattegronden van de klas gemaakt met een rijroute erop, voor onze grote 

vuilnisauto. Als nu de bakken worden geleegd, gaat dat volgens die rijroute. We hebben het er dus maar 

druk mee. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met de Bijbelverhalen hadden we deze week verhalen rond het thema ‘regels en de wet’. Naast de 

verhalen over Kain en Abel en het gouden kalf hebben we ook een prentenboek van Max Lucado gelezen 

over regels, dat regels er zijn om je te beschermen. Donderdag was Juf Marian in de klas, omdat juf 

Thirza die dag niet in onze klas kon zijn. Juf Marian kennen we ook goed, dus dat was heel gezellig. 

Juf Lisette was de laatste weken wat minder in de klas, door toetsen ed, die ze moest maken. Ze komt nu 

nog 2 weken bij ons in de klas. Daarna gaat ze naar de grotere kinderen. Het cijferboekje van 1-10 is uit. 

We zijn nu aan de 11 begonnen. De letter die we hebben geleerd is de oo. 

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

 

Groep C 

De afgelopen weken hebben we vol verwondering geluisterd naar de Bijbelverhalen over het leven van 

de Here Jezus op aarde. Het lied wat we hebben geleerd, ‘mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig’ 

zingen we elke dag. Een ander lied, zoek eerst het koninkrijk van God, kunnen we nu tweestemmig 

zingen en daar genieten we allemaal van. Het klinkt zo mooi en wat knap dat de kinderen de melodie 

kunnen vasthouden als we door elkaar zingen. De gymlessen op dinsdag en donderdag zijn ook echt 

leuke lessen, waar de kinderen naar uit kijken. De afgelopen week hebben we weer een tikspel geoefend 

en het is zo leuk om te zien hoe goed sommige kinderen kunnen tikken en hoe fanatiek ze ervoor zorgen 

om niet getikt te worden! De letter oo is leuk om te leren. We maken met onze handen 2 rondjes en die 

doen voor onze ogen. Dan hebben we de oo van oog. En als we de rondjes op onze oren doen, dan is 

het de oo van oor. We zijn bezig geweest met de vormen, pak een rechthoek, leg er een vierkant voor en 

cirkels eronder…en je hebt een vuilniswagen! Onze vuilniswagen rijdt met grote regelmaat door de 

groep, het spel blijft erg leuk. We kunnen nu ook afval wegen.  

Maar we spelen ook volop met de kapla en in de andere hoeken. U denkt misschien bij het zien van de 

kapla foto…mmm….best rommelig? Dat dacht ik namelijk wel, maar de kinderen hebben we me laten  

zien hoe fantastisch het is. Er zitten domino-achtige effecten in, katapult verschijnselen en alle blokjes 

zijn verbonden en gebruikt. Ook in de bouwhoek komen bouwwerken die groter zijn dan onszelf. Het vrij 

knutselen is ook zeer de moeite waard, hele handtassen en ijswinkels maken de meiden. We zijn allemaal 

blij dat juf Tjitske steeds meer bij ons in de groep is! De komende weken zijn er de spreekavonden en op 

woensdag 22 februari is er het knutselen met afval! Hartelijke groeten van de juffen. 

Hartelijke groeten van alle juffen van groep C 

 

 

Groep D 

Wat hebben we veel afval gekregen. We spelen met de vuilniswagen en rijden ermee door de klas. Ook 

hebben we 4 containers waar we ons afval kunnen scheiden. We waren van plan om met de kinderen 

naar het afvalbrengstation te gaan maar voor de veiligheid kan dit helaas niet doorgaan. Het zou wel 

 

 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  5 

leuk zijn als jullie daar zelf met jullie kind 

een kijkje gaan nemen. We horen van 

sommige kinderen dat ze een fles naar 

de glasbak hebben gebracht. Zo zien ze 

het ook allemaal in het echt. Op school 

kijken we af en toe een filmpje wat te 

maken heeft met het thema. Voor de 

knutselochtend hebben we nog 

knutselmaterialen nodig: doppen van bv. 

melkpakken, kurken, papiertjes van 

snoepjes o.i.d. enz. Het is de bedoeling 

dat jullie zelf met jullie kinderen iets 

gaan maken van het afvalmaterialen. 

Tom van Gent is maandag 4 jaar 

geworden. Van harte gefeliciteerd hoor! Gezellig dat je nu bij ons in de groep zit! 

Groetjes van alle vuilnismannen en vuilnisvrouwen met hun juffen Annemieke en Grietje 

 

Groep E 

De afgelopen 4 weken kwamen juf Naomi of juf Evelien elke dag een boek voorlezen. Per week stond 

één boek centraal. Ook deden ze spelletjes met ons om te kijken hoeveel we konden onthouden van een 

boek; welke letters erin zaten, lettergrepen klappen, het vraagteken en het uitroepteken, etc. Ze gaan nu 

nog één week testjes afnemen en dan worden al die gegevens meegenomen in hun onderzoek. We 

hebben een boekje gemaakt van onze tekeningen. De kinderen mochten zelf kiezen over welk boek ze 

gingen tekenen. Verder hebben we de letter oo geleerd. We mochten kleien en de oo op ons gezicht 

leggen en die foto's staan op klasbord. De rapporten en de plakboeken zijn mee naar huis. Heeft u een 

specifieke vraag wilt u die alvast mailen voor het gesprek dan kan ik daar alvast over nadenken want 10 

minuten zijn zo voorbij. We hebben inmiddels een straat gemaakt op een groepstafel. We hebben wegen 

geverfd, huisjes gebouwd en inmiddels zijn de stort en de magneetband er ook bijgekomen. Het is mooi 

om te zien dat de kinderen steeds met nieuwe dingen komen. We hebben al op heel veel vragen (die we 

aan t begin van het thema hebben bedacht) antwoorden gevonden. De huishoek is inmiddels aardig 

schoon want er wordt elke dag druk gepoetst. Een kind merkte op dat hij in de spiegeling van het raam 

de kinderen kon zien die aan t spelen waren. De juf had drie verschillende soorten koekjes mee en we 

hebben nagedacht over welke verpakking het beste was voor het milieu. Het is mooi om te zien hoe 

kinderen daarover nadenken. Het dunste pak koekjes, veel-weinig koekjes, soort verpakking (plastic of 

met folie). Volgende week wil ik nog gaan nadenken met hen over zo min mogelijk verpakkingsmateriaal 

mee naar school. Wilt u hieraan meewerken? Over twee weken sluiten we het thema af. Op woensdag 

met u als ouders zie ook het stukje bovenaan voor alle kleuters. We krijgen op dinsdag 21 februari Sam 

een morgen in de klas want hij komt na de voorjaarsvakantie bij ons in de klas. 

Hartelijke groeten, Swanice Meems 

 

    

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

Beste ouders van groep 3a, 

We zijn alweer aan het einde gekomen van kern 7 en de kinderen zijn erg druk bezig met het oefenen 

van moeilijke woorden als: vlieg, slaap enz. Ook hebben we regelmatig dictee om het schrijven van deze 

woorden te oefenen. De dierentuin in de hal ziet er al erg mooi uit en volgende week zullen we dit thema 

langzaam gaan afronden. Op 21 februari mogen jullie als ouders (of opa en oma) langskomen om je te 

laten rondleiden door de dierentuin. Het tijdstip zal z.s.m. volgen. Op 21 februari zal ook stagiair meester 

Aron afscheid nemen van groep 3a. Hij zal daarna naar groep 7 gaan. Als klas wensen we hem heel veel 

succes toe in groep 7.  

Op 23 februari staat er een uitje naar de kinderboerderij gepland. Hiervoor ben ik nog op zoek naar 1 

ouder die wil rijden en begeleiden. Wie geeft zich nog op bij mij?  

De kinderen hebben zelf aangegeven dat ze het erg leuk zouden vinden als ze mogen voorlezen in de 

klas. Dit hebben we gelijk geregeld door te vragen wie dit wel zou willen. Inmiddels is er een rooster 

bekend en dit hangt op bij de deur van de klas. De kinderen mogen zelf een boek van thuis meenemen. 

Als het een dik boek is mogen ze een bladzijde of een hoofdstuk lezen (afhankelijk van de grootte). Het 

gaat om ongeveer 5 minuten voorlezen. Erg leuk om te zien hoeveel zelfvertrouwen de kinderen hierin 

hebben en hoeveel ze al hebben geleerd.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Het waren rare weken doordat wij als juffen ziek waren. Gelukkig is de klas wel heel goed opgevangen 

door twee lieve juffen. Fijn ook dat er zoveel begrip was bij de ouders. De meeste kinderen hebben het 

gelukkig goed naar hun zin gehad. Voor sommigen is het lastig geweest, juffen die ze niet kennen...best 

spannend ook. Heerlijk om er weer te zijn en de kinderen les te kunnen geven en van ze te genieten. 

Want dat genieten doen we. Het blijft bijzonder om voor de klas te staan! 

De dierentuin wordt steeds mooier, de kinderen zijn enorm gemotiveerd om eraan te werken en om over 

dieren te leren. Erg leuk om hun enthousiasme te zien. Met rekenen blijkt dat een aantal kinderen nog 

weinig gevoel hebben bij het begrip tijd. Hoe laat ga je eten, naar bed, naar de kerk? Ze vinden het wel 

heel leuk en willen het graag weten. Wilt u ook benoemen hoe laat de dingen plaats vinden? We zijn nu 

nog bezig met de hele uren. Er zijn nog niet heel veel reacties geweest op onze oproep voor hulp bij de 

koningsspelen, als u nog niet hebt gereageerd, wilt u dit dan nog overwegen? 

Donderdag 23 februari hebben we een les bij de Kieboe-hoeve in Zwijndrecht. Hiervoor hebben we wel 

ouders en auto's nodig. Dus ook daar graag uw hulp. De kinderen weten dit nog niet, we willen eerst 

kijken of we het rond krijgen. Dat zou echt superleuk zijn.  

We wensen iedereen een heel fijn en gezegend weekend!  

Juf Hanneke en juf Karin 

 

De feestelijke week van groep 4a 

Deze week hebben we allemaal een Bijbeltekst 

overgeschreven en dit versierd. We mochten 

gekleurde stiften gebruiken. In dit blok van Rekenen 

zijn we bezig met sommen door een tiental heen uit te 

rekenen. We gaan verder met optellen tot 20, de tafels 

2,3,4,5 en 10. We krijgen sommen waarbij we leren 

hoeveel geld je terugkrijgt. We oefenen ook met 

blokken tellen. 

Deze week hadden we ook een les over inhoud. We 

hebben dit met water gedaan van de fontein van 

pingpong. Hij gaf een groot feest en daar hoort 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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natuurlijk drinken en eten bij. Wij wilden ook graag allemaal komen. Het ziet er zo gezellig uit. Hij had 

peren, appels en een grote berg met pepermuntjes voor de gasten. Hij had een paar kilo appels en peren 

nodig en een tafel van een meter. 

Bij taal hebben we nog een werktekening bekeken en een servet gevouwen. Deze konden we goed 

gebruiken in ons restaurant. We mochten deze ook versieren. Er zaten erg chique servetten bij waarbij je 

eigenlijk niet je mond aan durfde af te geven.  Kromsnavel vond ze ook zo prachtig. 

 

Groep 4b 

We hebben genoten van ons uitje naar restaurant 

Zomerlust! We mochten in kijkje nemen in de 

keuken, in het restaurant en vragen stellen aan de 

eigenaar. De kinderen hadden leuke vragen 

verzonnen, zoals: hoe weet de ober naar welk tafeltje hij moet, wat is het lievelingseten van de kok, eet 

de kok ook in het restaurant? We leerden trouwens dat de kok “chef” heet. We hebben met de laatste 

rekenles over liter, milliliter en inhoud gewerkt. Dat werd een heerlijk waterfeestje! Wat leuk is om te 

merken is dat de kinderen daarna overal inhoudsmaten zien.  

Oefenen jullie regelmatig de tafels thuis?  

En dan hebben we nog een moeilijk woord geleerd: spijsvertering. We hebben filmpjes erover gezien, 

erover gepraat en daarna ons eigen spijverteringstelsel getekend! 

Met muziekles hebben we muziek met een glasharp gemaakt. 

Groeten van ons allemaal!  

 

 
  

 

  
 

Groep 5a 

Na de citotoetsen zijn we weer hard aan de slag gegaan met ons normale werk. We zijn een nieuw 

rekenblok begonnen, waarbij we iedere dag aan een doel werken voor de toets. Zo oefenen we extra 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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goed met de sommen voor de rekentoets. Ook hebben we aan een nieuw doel gewerkt: delen met rest. 

Voor deze sommen moeten de tafels goed in ons hoofd zitten.  

Bij spelling zijn we deze week bezig met een heel moeilijke regel. Kikkerwoorden! Als je een lange klank 

hoort, schrijf je daarna twee medeklinkers. Dit moeten we goed in ons hoofd stampen, zodat we het niet 

alleen in de spellingles, maar ook op andere momenten gebruiken. 

Vorige week hebben we uitleg gehad over de spreekbeurten, waar we na de voorjaarsvakantie mee 

beginnen. Bijna iedereen heeft al een onderwerp bedacht. Veel kinderen zijn al gelijk aan de slag gegaan 

thuis. Leuk om te zien! Het is natuurlijk ook een beetje spannend, dat hoort erbij. Gelukkig hebben we 

nog even de tijd om goed te oefenen. We zijn ook begonnen met het Engels huiswerk. Elke week moeten 

we tien woorden leren van het Engels naar Nederlands en andersom. Het is ook belangrijk dat het woord 

goed geschreven is. Tijdens het overhoren oefenen we de uitspraak en het schrijven. 

Vrijdag was het ‘Warme truiendag’. De verwarming is lager gezet en wij hadden een dikke trui aan. Ook 

hebben we filmpjes gekeken over het klimaat en bedacht hoe wij daaraan mee kunnen helpen! 

De ‘ster van de week’ was vorige week Roan en deze week is dat Jesse Heijkoop. Er stonden weer mooie 

complimenten op de sterren! 

Op vrijdag 24 februari viert juf Hanneke haar verjaardag. We kijken uit naar een hele gezellige dag! 

Groetjes van groep 5a. 

 

Groep 5c 

In de groepen vijf zijn we begonnen met het meegeven van huiswerk voor Engels. Best spannend, want 

je moet het ook goed kunnen schrijven. Maar de eerste overhoring is heel goed gemaakt. Er moeten 

daarbij drie woorden vertaald worden in het Nederlands en drie woorden in het Engels. Het tweede 

huiswerkblad heeft ook al een mooie ontdekking opgeleverd; Juf, ik weet wat 'Happy Italy' betekent, dat 

betekent 'Happy Italië!' 

Deze week hebben de kinderen 12 maatjes uitgekozen, net zoveel als het aantal uren op de klok. Tijdens 

het uitkiezen zijn de bijgevoegde foto's gemaakt. Met klokmaatje 4 hebben ze opdracht 4 van Engels 

gedaan, met klokmaatje 1 maken ze een soort ganzenbord over de stad in het kader van ons thema 

'Wonen en Reizen'. Op andere momenten zal er weer met een ander klokmaatje samengewerkt gaan 

worden. Bij rekenen hebben we kennisgemaakt met deelsommen met rest. Daarbij is het natuurlijk heel 

belangrijk dat de kinderen de tafels kennen; blijven herhalen en oefenen dus. Ook leren we over kilogram 

en gram. Leuk als je het gewicht mag schatten van je snappet, je leesboek, je schoen en je potlood. 

Daarna ga je deze spullen wegen. En dan reken je uit hoeveel je ernaast zat. Sommige kinderen zaten er 

juist heel dichtbij! 

Ezel- en kikkerwoorden zijn aan de orde bij spelling. We oefenen met luisteren naar de woorden; hoor ik 

in dit woord een lange klank of een korte? Taal hebben we deze week gecombineerd met een drama les. 

In een grote kring probeerden we woorden op hele verschillende manieren uit te spreken. Aan de manier 

van uitspreken hoor je hoe iemand iets bedoelt. Zo spraken we zinnetjes uit en stelden de vraag: Is dit 

positief of negatief bedoeld? Wat waren de kinderen daar goed in! 

De laatste twee weken voor de voorjaarsvakantie zullen we naast het thema over wonen en werken aan 

de slag gaan met de lessen van 'Wonderlijk Gemaakt'.  

Juf Margriet en juf Sari 
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Groep 6a 

Hallo allemaal, 

Vorige week was juf Wietske voor het laatst. Heel hartelijk bedankt juf, voor alle leuk lessen en uw 

gezelligheid. We sloten af met een rustig en zwijgzaam dagje 😉 want juf Karin was haar stem kwijt 😶 

Gelukkig heeft ze 'm weer gevonden, al klinkt ie nog wat schor.... 

De rapporten zijn allemaal mee naar huis en binnenkort hopen we daar met u nog 10 min. over te 

praten. Het rooster heeft u inmiddels gekregen. Onze reis van het project 'wonen en reizen' is bijna 

afgelopen. We hebben het deze week gehad over verkiezingen (hier gaan we in maart nog mee verder) 

en over energiebronnen...en dan ook duurzame energie. Want gas, kolen en olie raken op, maar de zon, 

de wind en het water zijn er altijd.... En wat wij kunnen doen: reduce (verminder) reuse (hergebruik) en 

recycle ...dat helpt om beter met 't milieu en met energie om te gaan. Hier bij aansluitend, hebben we het 

thema afgesloten met "de warme truiendag". Zonder verwarming aan, als 't koud werd, even lekker 

bewegen en we hebben vingerbreien gedaan.... u zult vast de resultaten thuis kunnen bewonderen. 

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

 

Groep 6b 

We zijn lekker bezig in groep 6. Het afgelopen thema was een beetje rommelig doordat we veel 

verschillende doelen hebben behandeld. We hebben geleerd over klimaatverschillen over de hele wereld 

en het ontstaan ervan, we hebben het gehad over duurzame energie, verschillende grondsoorten en 

verkiezingen. Daarnaast horen we vandaag over hoe je het best een spreekbeurt kan maken en houden 

(deze informatie kom ook jullie kant op via de mail). Volgende week beginnen we met een wat korter 

thema over liefde, familie en vriendschap, denkt u aan de voorbereiding thuis (wonderlijk gemaakt)? Als 

dat thema is afgelopen duiken we de geschiedenis in. De afgelopen week hebben we ons ook bezig 

gehouden met complimenten, hoe geef je die, hoe reageer je erop en wat doet het met je. Vandaag 

moeten we breuken nog een keer goed oefenen, want dat vonden ze nog best moeilijk ;). 

Groetjes, juf Marlies en juf Suzan 

 

Groep 7a 

We hebben gezellige dagen gehad met 2 juffen. Juf Tirza vrijdag en juf Esther op maandag. Onze 

meester was lekker aan het snowboarden in Winterberg met zijn zwager. En wij maar hard werken…. 

Hij heeft foto’s en filmpjes laten zien hoe het daar was. Het landschap daar leek erg veel op de 

sneeuwlandschappen die wij met crea hebben gemaakt. 

We zijn inmiddels begonnen met onze werkstukken. Als het goed is heeft iedereen nu een onderwerp 

bedacht waarover je het wil doen. In het schema wat we hebben gekregen staat precies wat de meester 

van ons verwacht en waarop we worden beoordeeld. Ook staan er tips bij hoe we het beste een werkstuk 

kunnen maken en welke handige sites je kunt gebruiken. 

Vandaag hebben we met heel veel klassen een Warmetruiendag gehad. We mochten een lekkere trui 

aandoen. Sommige hadden zelfs een onesie meegenomen. We deden leuke spelletjes tussendoor om 

een beetje op te warmen. Stoelendans was leuk en lekker om warm te worden. Met het 

Sneeuwbalgevecht moesten we van oud papier proppen maken en met je team alle proppen in het veld 

van het andere team gooien. Als de tijd voorbij was, dan keken we wie zijn tuintje het minste 

sneeuwballen had. Het was een hele gezellige dag. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Dat wordt vandaag bikkelen in de klas. Na een artikel in de Kidsweek gelezen te hebben, vonden de kids 

het erg leuk om mee te doen met de “warme truiendag” vandaag. Dus de verwarming op laag en een 

dikke trui en je thermo-ondergoed aan (en extra hard werken natuurlijk).  
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Verder zijn we in de klas bezig met het ontwerpen van een fantasiedier. Dit geeft ook erg leuke 

resultaten. Met onze thema lessen hebben we het over verschillende klimaten in Europa.  In het eerste 

hoofdstuk wat we behandelen gaat het over het zeeklimaat in West-Europa.  

Als het volgende Wegwijzertje verschijnt is het alweer voorjaarsvakantie. Wat gaat de tijd toch weer snel 

voorbij. En…… op een dag als vandaag, met de verwarming bijna uit en dikke truien aan, wordt het 

verlangen naar het voorjaar toch wel weer een stukje groter….. ;-) 

De schrijfkanjer van deze week is Thirza en de Ster van de week is Eva. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Deze week zijn we nog hard bezig geweest met het afmaken van onze reisgids. Op het moment dat jullie 

dit Wegwijzertje krijgen zal de ‘vakantiebeurs’ al zijn geweest. De kinderen hadden er in ieder geval veel 

zin in. Verder hebben we vandaag meegedaan aan de warme truiendag. We hebben de verwarming maar 

helemaal uitgezet in de klas, want het was eigenlijk nog best wel warm.  

Verder zijn we met rekenen deze twee weken bezig met breuken. In de laatste helft van groep 8 herhalen 

we alles wat veel kinderen nog best lastig vonden. Het leuke is dat als je, bijvoorbeeld breuken, wel 

makkelijk vindt dat je dan op je eigen niveau verder kan werken. Iedereen heeft inmiddels ook extra werk 

in zijn la dat bij hem of haar past.  

Werkwoordspelling blijft soms lastig. We kunnen de persoonsvorm inmiddels wel vinden in de zin, we 

kunnen ook al best goed een voltooid deelwoord herkennen en deze week zijn we bezig met het 

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Alles los herkennen lukt ons nu best aardig, maar als alles door 

elkaar gaat raken we soms wel in de war. Het is dan echt belangrijk dat we de tijd nemen om te kijken 

wat voor soort werkwoord het is en te kijken welke regels daar ook al weer bij horen. Hier gaan we de 

komende tijd nog hard mee oefenen.  

Komende twee weken wil ik twee lessen geven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Dit zijn les 8.0 en 

8.2. Als u dit nog met uw kind door wilt nemen dan kan dit. U kunt hiervoor het ouderboekje gebruiken.  

 

Tot slot alvast even een oproepje alvast voor de koningspelen van dit jaar. Wij hebben begeleiders nodig 

op 21 april. We doen mee aan de koningsspelen van Zwijndrecht. We vertrekken om 09.15 uur en om 

13.30 uur is het weer afgelopen. Wie o wie heeft zin om een groepje te begeleiden bij de spelen. U kunt 

zich nu al aanmelden. Alvast bedankt!  

Groetjes uit groep 8a. 

 

Groep 8b 

Gelukkig was juf Annelies weer beter deze week en is de rust weer teruggekeerd in de klas. Vrijdag waren 

de kinderen een extra dagje vrij. Dit vonden ze niet zo heel erg;). Deze week werken we met rekenen aan 

breuken. Ook zijn we veel bezig met het oefenen van verhaaltjessommen. Met spelling hebben we het 

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord behandeld.  We hebben het met taal gehad over verschillende 

woordsoorten zoals lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. 

Vandaag hebben we een vakantiemarkt waarop ouders langs kunnen komen om ons werk van de 

afgelopen tijd te bekijken. Komende twee weken gaan we nog kijken en luisteren naar de presentaties 

over de landen.  Verder willen we ook lessen geven uit wonderlijk gemaakt. Komende 2 weken geven we 

les 8.0, 8,1 en 8,2. U kunt deze lessen alvast voor bespreken met uw kind aan de hand van het 

ouderboekje.  

 

Voor het voetbaltoernooi van 24 maart ben ik nog op zoek naar ouders. Wie wil en kan er mee? Ook 

hebben we nog een scheidsrechter nodig voor die dag. 
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Het duurt nog even maar op 21 april doen we weer mee met de koningsspelen in Zwijndrecht. Voor die 

dag hebben we 6 begeleiders nodig. De dag zal waarschijnlijk duren van 9.00 tot 13.30. Misschien kunt 

hem vast in uw agenda schrijven en vrijhouden zodat u kunt helpen. 

Groetjes uit groep 8b 
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