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AGENDA

Week 7:
• ‘U bent machtig, U bent groot’ (groep 1 - 8)

Maandag 26 februari – vrijdag 2 maart
• Voorjaarsvakantie

Week 8:
• Psalm 150:1 (groep 5 - 8)

Het volgende WW’tje verschijnt op 23 februari.

ALGEMEEN

Werkstuk ‘verantwoordelijkheid’ van groep A
Deze maand is onze groep aan de beurt voor een werkstuk over één van de waarden die we als school
gekozen hebben. Dat is deze keer "verantwoordelijkheid".
We hebben daarvoor het verhaal van Jona gekozen. We hebben dat duidelijk in twee gedeelten gesplitst:
• Jona vlucht weg voor de opdracht van God
• Jona voert de opdracht van God uit
In het werkstuk is daarom te zien dat Jona vanuit een schip in woeste zee door een grote vis is opgeslokt.
En daaronder is de grote stad Ninevé te zien, waar de profeet z'n boodschap van God verkondigt.
Namens groep A, Ada de Wolf
Adreswijziging
Hierbij een verhuisbericht van Floor (4a) en Tim van der Wal (7b). Per 17-02 is het nieuwe adres:
Abdij 1, 3335 DJ Zwijndrecht
E-mailadres en telefoonnummer zijn ongewijzigd.

UIT DE GROEPEN

Groep A
De landelijke griepepidemie laat zich ook in onze groep zien de afgelopen weken : er blijven elke dag
wel een paar stoeltjes leeg. Floris en Xavi maken de meeste thuisuren. We hopen dat de virussen het
gaan afleggen met dit gezonde gezonde, zonnige vriesweer.
Het bouwthema ziet er elke week anders uit. In ons huis zijn we nu aan het passen en meten met
stukken vloerbedekking : wie kan de vloer helemaal bedekt krijgen? Mooie oefening voor onze
ruimtelijke oriëntatie. Naast het werk in ons huis maakten we ook een huis op papier. Dat viel nog
niet altijd mee, want hoe knip je een dak en hoe groot moet de deur? En wil ik ook nog een tuintje?
Leuke eigen ideeën waren er ook : een balkon aan je huis of een deurstopper aan je deur.
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Maar het hoogtepunt was het metselen : met een heel klein formaat echte bakstenen en nepcement
maakten we een stevig muurtje in het vierkant, dus bouwen zoals echte metselaars : in verband.
Jammer genoeg konden we het niet bewaren, maar het is vastgelegd op de foto.
Juf Sandra gaf ons een drama-les over geluiden in de bouw. We deden allerlei leuke spelletjes in het
speellokaal. Je hoorde getik en geklop van hamers, hoge of lage trillers van boren of het gestage
geluid van de zagen. Zo beleefden we ons thema op weer een andere manier!
Bij de Bijbelvertellingen hoorden we de verhalen van de profeten Elia, Elisa en Jona. Hierna gaan we
verder met Daniël en Esther. We gaan het lied “U bent machtig, U bent groot” leren om onze grote
God te prijzen.
Voor de vakantie komen er nog twee jongens wennen in onze klas; het zijn Nathan Harthoorn uit
Dordrecht en Roan den Arend uit Papendrecht. Alvast welkom in onze groep, jongens!
En de komende weken zijn er de spreekavonden voor u als ouders. Let op: we hebben maar 10
minuten spreektijd, die zijn gauw om!
Groet van Ada de Wolf
Groep C
De periode van spelletjes doen om de ontwikkeling te volgen, cito taal maken, rapporten maken ligt
weer achter ons. We hopen hier over jullie allemaal weer te spreken op de komende spreekavonden.
Ondertussen zijn we lekker doorgegaan met het klussen in onze huishoek en het schiet best op. Het
behang zit erop, de vloerbedekking en gordijnen zijn klaar. We hebben een slaapkamer gemaakt en
komende week gaan we verder met inrichten. Zo gaan we ons verder buigen over de elektriciteit, een
afwasmachine en we zijn op zoek naar ruimte voor onze kleren. Daarom gaan we maar een kast maken.
De afgelopen week hebben we veel plezier gehad met het maken van een muurtje. Met “echt” cement en
kleine steentjes hebben we muren gemaakt. De meeste kinderen kunnen het op de goede manier. Met
grote blokken kunnen we het allemaal, hoe kleiner de stenen hoe lastiger het is. Juf Sandra heeft in het
speellokaal een drama les gegeven, we hebben gespeeld dat we op een bouwplaats waren. We hadden
een hamer, zaag en boor. De geluiden en bewegingen maakten we zelf en echt het leek een bouwplaats.
We hebben de letter i geleerd en komende weken leren we letter v van verf. De Bijbelverhalen over Jona
zijn ook altijd weer mooi, om te vertellen, aan te horen en te zingen. Juf Marian is de komende weken
niet op school, beterschap lieve juf! Juf Christine komt daarom bij ons in de groep helpen, leuk!
Hartelijke groeten juf Tjitske, Marian, Christine en Barbara
Groep D
We klussen wat af in ons klushuis! De muren zijn geverfd. De ruiten zitten erin (we hebben zelfs al een
“gat” in de ruit :)!). De zijmuren zijn gebouwd. Binnenin zijn de muren grotendeels behangen. Soms al
heel professioneel! Komende week gaan we de vloerbedekking leggen. En dan gaan we ons huis weer
inrichten. Deze week hebben we ons eigen gezin getekend in een huisje van papier. Ook onze eigen
slaapkamer hebben we getekend en de oudsten hebben van een schoenendoos hun eigen slaapkamer
geknutseld. Het is wel jammer dat we regelmatig kinderen van onze groep missen omdat ze ziek zijn.
Anderen zijn soms ook niet echt fit. Vaak hebben ze dan te weinig energie om iets te doen. Afgelopen
dinsdag hebben we feest gevierd want onze Tom is 5 jaar geworden. Gefeliciteerd kerel! Juf Grietje was
dinsdagmiddag voor de laatste keer nog eventjes op school. Nu moeten we haar weer een paar weken
missen. Als alles doorgaat zal juf Grietje komende vrijdag (9-2) opnieuw geopereerd worden. Sterkte juf!
We bidden voor u en denken aan u! Gelukkig kan juf Jolanda nu op de woensdag en de donderdag
komen werken. We zijn daar heel blij mee. We weten inmiddels dat het een hele lieve juf is die leuke
dingen met ons doet. Welkom juf bij ons in de Dierengroep! Komende week beginnen de
spreekavonden. Fijn om jullie als ouders even allemaal weer een keer te spreken! Op deze plaats ook heel
hartelijk bedankt voor al die leuke spullen die de kinderen mee mochten nemen naar school rond ons
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klus thema! Voor ons klushuis kunnen we nu nog stukken zeil/vloerbedekking gebruiken. En ook hebben
we een tekort aan kleine spijkers ( 2-3 cm).
Heel veel groetjes van de bouwvakkers en van juf Jolanda, Grietje en Annemieke
Groep E
Vanaf maandag hebben we twee nieuwe kinderen in de klas; Jent en Noud! We hebben dan een klas van
22 kinderen. Ze hebben afgelopen woensdag een morgen gekeken en ze mochten meteen meedoen met
de dramales van juf Sandra. We zijn nog druk aan het werk in onze huishoek. De vloer is gelegd en we
hebben met elkaar nagedacht over de vervolg stappen. Gordijnen, meubels, badkamer, wc, lamp, etc. We
hebben nog twee weken en dan moet het klaar zijn! We zijn bezig met de plattegrond voor het inrichten.
Er zijn regelmatig nog kinderen ziek, heel vervelend. Beterschap! De nieuwe letter is de i. We leren
verschillende opzegversjes over huizen. We krijgen een extra juf in de klas. Ze heet juf Eline en komt in
de week voor de vakantie kijken en na de vakantie gaat ze echt met de kinderen bezig. De verhalen uit
de Bijbel gaan over Naäman en Jona. We hebben er ook twee liedjes bijgeleerd. Binnenkort hoop ik jullie
te spreken n.a.v. de rapporten. Mochten er specifieke vragen zijn dan vind ik het prettig om via de mail
de vraag alvast te krijgen zodat ik er eerst even over kan nadenken. De groene tasjes met de rapporten
en de plakboeken mogen als iedereen ze in de omgeving heeft gezien weer mee naar school.
Een heel fijn weekend en de hartelijke groeten van juf Swanice
Groep 3a
Beste ouders van groep 3a,
Afgelopen week hebben we voor het eerst kennis gemaakt met Jacomine. Zij zal de komende weken
stage lopen in onze klas en ze zal na de voorjaarsvakantie 3 dagen zelfstandig voor de groep staan.
Hieronder stelt ze zich even voor:
De ouders van de kinderen van groep 3a hebben mij waarschijnlijk al gezien maar ik zal mij toch even
voorstellen. Mijn naam is Jacomine Slagboom en ik woon in Hendrik-Ido-Ambacht. Ter afronding van mijn
studie aan de Pabo Driestar hogeschool te Gouda zal ik een eindstage lopen in de klas van Juf Tamara.
Tijdens deze LIO zal ik op de maandag, dinsdag en woensdag lesgeven aan de leerlingen van groep 3a. Ik
hoop in deze klas een fijne en leerzame tijd te hebben. Mocht u vragen hebben of een praatje willen maken,
kom dan gerust langs!
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een dans geleerd van juf Sandra. We hebben een lied in het
Swahili geleerd en de kinderen hebben daar een dans op ingestudeerd. We komen nu al richting het
einde van het thema. Wellicht heeft u gezien dat er in de hal een Afrikaans hutje is ontstaan en daarin
kunnen de kinderen nu spelen. In de klas hebben we een Afrikaans kleidorp gemaakt en a.s. maandag
zullen een aantal kinderen een Afrikaanse melktaart gaan maken met juf Jacomine.
Met veilig leren lezen hebben we kern 7 alweer afgerond en zijn we gestart met kern 8. De kinderen leren
nu ook samengestelde woorden lezen. Afgelopen week hebben ze het woordje 'bank' geleerd en deze
week leren ze nog het woordje 'licht'. Dit zijn de laatste nieuwe woorden die ze leren.
Met rekenen merken de kinderen dat het echt moeilijker is geworden. Ze moeten nu zelf sommetjes
maken bij een rekenrek en we gaan ook steeds verder op de getallenlijn.
Groetjes juf Tamara
Groep 5a
Deze week hebben we het thema wonen en reizen afgerond. We hebben het met dit thema gehad over
de stad. We hebben geleerd wat voorzieningen zijn en welke voorzieningen je terug vindt in de stad.
Vorige week zijn we op excursie geweest naar Rotterdam. Hier hebben we tijdens de speurtocht speciale
gebouwen bekeken zoals de kubuswoningen, de markthal, het station en de koopgoot. De kinderen
vonden ook het reizen met de trein erg leuk. Het was een gezellige, leerzame dag. Nogmaals bedankt
aan alle ouders die meer waren!
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Met rekenen hebben we het deze week gehad over verhoudingstabellen en gewicht. Met spelling
hebben we het over ezel woorden. Met Engels zijn we een nieuw blok gestart. We leren nu woorden als
left, right en straight on. Met taal hebben we het deze week gehad over de tijd van toen en de tijd van
nu.
Volgende week gaan we het hebben over de olympische spelen. De vrijdag voor de vakantie viert juf
Danielle haar verjaardag. De kinderen mogen dan verkleed naar school.
Groeten uit groep 5a
Groep 5b
allo allemaal,
Afgelopen week waren we voor het eerst sinds weken weer compleet. Wat fijn! Al zijn we nog steeds niet
allemaal de oude. Hopelijk zijn we snel weer fit.
Over ons thema wonen en reizen hebben we al veel geleerd. We zijn op dit moment bezig om er een
boek over te maken. Elk groepje maakt een bladzijde en heeft daarvoor een onderwerp gekregen, bijv.
voorzieningen, openbaar vervoer of het centrum. Elk bladzijde krijgt flapjes die je open kunt klappen en
daar komen weetjes te staan. Ook zien we op elke bladzijde een gele bus met alle kinderen uit groep 5B
erin. We zijn met elkaar op reis door het boek.
Met rekenen hebben we deze week kennis gemaakt met deelsommen waarbij we een rest overhouden.
Dat ging best goed, maar we merkten wel dat het kennen van de tafels erg van belang is. Wilt u er op
letten dat ze ook thuis worden geoefend?
In de week van 19 februari hopen we les 2 en 3 van Wonderlijk Gemaakt te geven. U kunt daar informatie
over vinden in het boekje. Dat geeft u de mogelijkheid om het vooraf te bespreken.
Tot de volgende keer!
Groep 6b
Hallo allemaal,
We zijn met ons thema 'Ik hou van Holland' al bijna klaar.
Donderdag 15 februari gaan we onze provincies presenteren aan groep 6a en zij presenteren het vrijdag
16 februari aan ons. Zo leren we van en met elkaar. Ook gaan we ervaren hoe het gaat met de
verkiezingen. Spannend!
Volgende week gaan we ook alvast starten met de lessen van 'wonderlijk gemaakt'. Bereid u de lessen
alvast voor met uw kind (zie de mail die u daarover gekregen hebt)? Het is mooi als kinderen op een
gewone manier (met mooie woorden) dingen over seksualiteit te weten komen. Het mooist als ze dat het
eerst van hun ouders horen. We hopen op mooie gesprekken met de klas.
Groetjes van alle kanjers van groep 6b, juf Anita en juf Karin
Groep 7a
Vorige week was het dan eindelijk zover! Na veel zwoegen en toetsen en testen kregen we ons 1e
rapport van groep 7. We hebben allemaal even een persoonlijk gesprekje gehad met de meester over
ons rapport. Over waar je vooruit bent gegaan en waar je misschien nog aan kunt werken.
Het was woensdag nog best heel spannend met de voorleeswedstrijd voor Naomi. Zij mocht onze school
vertegenwoordigen als kampioen in Dordrecht. Er waren nog 10 andere die ook kampioen van hun
school waren. Naomi heeft het heel goed gedaan, maar is er net niet met de winst vandoor gegaan. Maar
we zijn heel trots op haar. Zij had ook nooit gedacht om zover te komen. Ze had zich in het begin zelfs
niet opgegeven voor de voorleeswedstrijd in de klas… Zo zie je maar.
Maandag krijgen we voor een dagje onze “oude” juf! Juf Karin geeft ons les, want onze meester is het
weekend aan het snowboarden in Winterberg. Ook juf Mariëlle is er maandag en dinsdag weer bij. Zij
had de afgelopen 2 weken toetsen en was daarom niet bij ons in de klas.
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Er hebben zich al heel wat kinderen opgegeven voor het voetbaltoernooi in april. Het kan nog tot
woensdag.
• Schrijfkoningin was Bente Vogelaar
• Schrijfkoning was Silvian
Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert
Groep 8b
Dat was even een drukke week afgelopen week. Sommige kinderen moesten nog best even wat doen
voor hun reisgids. Gelukkig was iedereen heel gemotiveerd en is het allemaal gelukt. Als u dit leest is
inmiddels de vakantiebeurs achter de rug. Voor foto’s kunt u op klasbord kijken.
Inmiddels hebben alle kinderen die zich hebben aangemeld voor het voetbaltoernooi van GPO-WN
(16 maart) dat gedaan. We hebben genoeg rijders voor de heenweg. Nu hebben we nog minimaal 1
auto nodig voor de terugweg. We hebben inmiddels wel een scheidsrechter. Nog geen coach voor
het meidenteam.
Voor het voetbaltoernooi van Zwijndrecht zijn ook al heel veel kinderen aangemeld, maar nog niet
iedereen die wilt. Als ze dat nog willen kan dit voor woensdag 14 februari via de mail.
Volgende week krijgen de kinderen de definitieve adviezen mee per brief. Dan kunt u uw kind
aanmelden bij de school waar ze heen gaan. U moet uw eigen kind aanmelden. Heel veel kinderen
weten al waar ze heen gaan, anderen nog niet. Heel veel succes met deze keuze! Hou zelf even in de
gaten tot wanneer uw kind aangemeld kan worden. Voor sommige scholen is dat voor 1 maart en
voor andere scholen is dat voor 1 april.
Volgende week gaan we les 3 en 4 van wonderlijk gemaakt geven. Als u dit wilt voorbereiden met uw
kind dan kunt u hiervoor gebruik maken van het ouderboekje. Deze heeft als het goed is iedereen
thuis. Een aantal jaren geleden is deze aan iedereen meegegeven.
Met rekenen werken we de komende tijd aan verschillende onderdelen die door veel kinderen nog
moeilijk gevonden worden. We hebben een analyse gemaakt van alle toetsen die er zijn gemaakt en
aan de hand daar van is er een plan opgesteld voor de komende tijd. Zo kunnen we nog echt even
goed oefenen met de onderdelen van rekenen die moeilijk zijn voor de eindcito.
Tot slot nog even over het decor voor de musical. Hierover heb ik al eerder gemaild. Wie zo het leuk
vinden om een nieuw decor van hout in elkaar te timmeren. Als u dit leuk lijkt en u wilt ons helpen
dan kunt u zich opgeven via de mail.
Groetjes uit groep 8b!
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