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AGENDA 

 

Maandag 26 februari - vrijdag 3 maart 

 Voorjaarsvakantie 

 

Donderdag 9 maart 

 De kinderen zijn ’s middags vrij vanwege een 

studiedag. Zie verderop in ‘t Wegwijzertje. 

LIED 

 

Week 10 

 Als ik mijn ogen sluiten (Opwekking 350), 

groep 3-8 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 10 maart. 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Het is bijna voorjaarsvakantie! De kinderen hebben hun eerste rapport gehad. We zijn nu op de helft van 

het schooljaar. Wij gaan na de vakantie werken aan de tweede periode van het jaar. God zegent ons door 

alles heen. In de mooie dingen die we samen meemaken en ook in verdriet en pijn. Daarom mogen wij 

met vertrouwen de toekomst ingaan.  

Misschien was jouw rapport minder dan de andere kinderen in je klas of vielen de toetsen tegen. Je kunt 

je alleen voelen op school of soms begrijpen anderen je niet. God is er voor jou! Bij Hem kan je altijd 

terecht. Laten wij omkijken naar elkaar en met elkaar een groep zijn. Samen met ouders, leerkrachten, 

teamleiders en onderwijsondersteuners zijn wij De Wegwijzer. We mogen onze ‘Wegwijzer’ volgen, de 

toekomst tegemoet! Luister samen met u kind maar eens naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s.  

 

Open dag 

In april organiseren wij een open dag. Een dag waar we de school, de peuterspeelzaal en de buiten-

schoolse opvang openstellen voor (nieuwe) ouders en belangstellenden. We doen dit voor het eerst in 

de geschiedenis van onze mooie school. Om dit te organiseren hebben we u nodig! Vindt u het leuk om 

mee te denken en om deze dag samen met school vorm te geven? Meld u dan aan bij Karin van Bruggen 

(teamleider onderbouw). Opgeven kan tot vrijdag 10 maart per e-mail (k.vbruggen@gpown.nl) of 

persoonlijk. 

 

Studiemiddag team 

Donderdag 9 maart 2017 (de week na de voorjaarsvakantie) hebben wij met het hele team een 

studiemiddag. De kinderen hebben deze donderdag op het Hoofdland tot 12.10 uur les en op het Van 

Karnebeekpad tot 12.20 uur. De middag zijn de kinderen vrij. Zet u het vast in uw agenda? Als u geen 

opvang voor uw kind kunt regelen voor deze middag, wilt u dan contact opnemen met de directeur Arco 

Grisnigt (a.grisnigt@gpown.nl). We hopen op een mooie studiemiddag met elkaar! 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s
mailto:k.vbruggen@gpown.nl
mailto:a.grisnigt@gpown.nl
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Geboren 

Bij juf Petra is een klein wondertje geboren. Zo mooi, zo lief, zo welkom staat er op het geboortekaartje. 

Het is een wonder van Gods almacht dat Hij nieuw leven geeft. Zijn naam is Tijn Boogert. Juf Petra geniet 

er van samen met je man en degene die dicht bij jullie staan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arco Grisnigt, directeur 

 

ALGEMEEN 

 

Paasviering groep 1 t/m 4 

Op woensdag 12 april is er een paasviering voor de kinderen van 

de groepen 1 t/m 4. De viering is in de Maranathakerk in 

Zwijndrecht. Aanvang: 18.30 uur, sluiting: 19.15/19.30 uur. 

In verband met de beschikbare ruimte in de kerkzaal, mogen er per 

gezin maximaal 2 gasten worden uitgenodigd! Bijvoorbeeld vader 

en moeder, moeder met broertje of zusje, vader met opa etc.  

 

Waarde  

De 3 waarden die de basis zijn van onze lessen 

over gedrag zijn: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. Vorige maand is bij 

‘Veiligheid’ een verhaal gekozen uit de Bijbel. 

Groep E heeft dit groepswerk erbij gemaakt (zie de 

foto). We hebben gekozen voor het Bijbelverhaal 

van de vier vrienden die hun vriend bij Jezus 

brachten, omdat ze erop vertrouwden dat Jezus 

hun vriend beter kon maken. Deze maand is de 

waarde ‘Vertrouwen’ aan de beurt. 

Met vriendelijke groet, Swanice Meems 
 

 

Statiegeld voor Compassion 

In mei gaan wij naar Uganda om een marathon te rennen voor kinderen die in extreme armoede leven. 

Ons doel is om € 20.000 in te zamelen voor Compassion, die deze kinderen en hun ouders helpt. Eén van 

de manieren waarop u kunt meehelpen is door statiegeldbonnen van de Jumbo in te leveren bij de 

brievenbus van de Jumbo in Walburg. Meer info: check onze facebook pagina. 

Groet, Ronald Berger en Remco van der Pol 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Zo, we gaan lekker weer een week vakantie vieren. Het zijn intensieve weken geweest: Kijk-lijnen 

registreren, verhaaltjes voor de rapporten opstellen, plakboeken klaarmaken, spreekavonden 

voorbereiden en uiteindelijk de gesprekken met u als ouders. Dan is 10 minuten wel kort! Mocht u nog 

vragen hebben dan hoor ik dat graag tussendoor. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://www.facebook.com/ronaldenremcovoorcompassion/
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Een laatste leerpunt voor het thema over de vuilnisman was het plattegrond. Dit is een onderdeel van het 

rekenen, wat later ook terugkomt in de hogere klassen. De kinderen kregen een plattegrond van de klas 

(dat was Zwijndrecht) met duidelijke herkenningspunten erop. Daarin stond de nieuwe rijroute voor de 

vuilniswagen getekend, die ze samen mochten verkennen en rijden. Als dat gelukt was mochten ze zelf 

een route bedenken, tekenen en uitrijden. Leuk om te zien hoe dat ging; vooral toen er intussen ergens 

een spoorbrug werd gebouwd tussen twee tafels, zodat de vuilniswagen z’n route moest verleggen. 

We hebben ons afvalproject afgerond met een supergezellig knutseluur voor de kinderen met een 

begeleider. Dat is een heel vruchtbaar uur geworden, wat een kunstwerken kun je maken met dingen die 

je normaal weggooit! Hartelijk dank iedereen die meegewerkt heeft! 

 

   
 

 

Na de vakantie krijgen we er nog een nieuwe leerling bij: Xavi. Hij woont in Zwijndrecht en is de oudste 

van het gezin. We heten je hierbij alvast welkom in onze groep, Xavi! 

We hebben voor na de vakantie ook alweer een hoop nieuwe plannen, we willen dan gaan werken over 

kastelen, ridders en jonkvrouwen. Maar eerst een weekje RUST, een fijne vakantie toegewenst! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Deze week hebben we het thema afval afgerond. Woensdagochtend hebben we nog heerlijk geknutseld 

met afval. Fijn dat er zoveel ouders en grootouders waren. Iedereen heeft schitterende dingen gemaakt. 

En het was heel gezellig. 

 

   
 

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Woensdag kregen we ook nog een paar kinderen 

uit groep D op bezoek, omdat hun juf ziek was. 

Dat was ook gezellig. We hadden geluk, want we 

mochten aan het eind van de morgen nog op 

bezoek in de dierentuin van groep 3. Een kind van 

groep 3 leidde 2 of 3 kinderen rond en liet alles 

zien van hun dierentuin. Erg leuk. 

Juf Lisette heeft dinsdag afscheid genomen. Na de 

vakantie gaat ze in een andere groep stage lopen. 

Het was gezellig dat ze zo lang bij ons in de klas 

was en zulke leuke dingen met ons heeft gedaan. 

Dinsdag zijn we ook nog met z'n allen naar de 

glasbak geweest. We hebben al het glas uit onze 

milieustraat in de glasbak gedaan. 

 

Donderdag was juf Marian in de klas, omdat juf Thirza ziek was. We kennen juf Marian goed, dus dat 

ging prima. 

We hebben deze week ook nog de les van wonderlijk gemaakt gedaan over je lichaam schoonhouden. 

Het ging erover dat de Here God je lichaam zo mooi heeft gemaakt en dat het daarom dus belangrijk is 

om goed te zorgen voor je lichaam. Want door het goed schoon te houden blijven we mooi en gezond. 

Na de vakantie gaan we over kastelen, ridders en jonkvrouwen werken. Daar hebben we veel zin in. Het 

wordt wel weer een thema zonder vechten, net als bij het piratenthema. Voor sommige kinderen was dit 

even slikken, maar toen we het er over hebben gehad dat het bij het piratenthema ook leuk was zonder 

vechten, zagen ze het helemaal zitten. 

Voor het uitje naar het kasteel heb ik voldoende aanmeldingen. Fijn dat er zoveel enthousiaste reacties 

kwamen! U hoort zo snel mogelijk naar de vakantie wie er mee kunnen. 

We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie! 

Hartelijke groeten van de kinderen en juffen van groep B 

 

Groep C 

De afgelopen weken zijn we flink bezig geweest met tekenen. Hoe teken je nu eigenlijk een vuilnisman? 

Maar ook hoe zie je er zelf uit en kan je dat natekenen? We hebben geleerd waar onze wenkbrauwen, 

wimpers, hals, pols, ellenbogen en enkels zitten. En ze hebben het goed opgepakt, want ze wezen me er 

fijntjes op dat ik bij de vuilnisman vergeten was om te zeggen dat de oren er ook bij horen….! De 

afgelopen week waren bijna alle zieken weer beter. Gelukkig wel, want de week daarvoor waren we met 

14 of 15 kinderen, een soort heel gezellig, groot gezin. Ook leuk, maar met zijn allen is het toch leuker en 

makkelijker om te kiezen met wie je wil spelen. Lieke is 5 jaar geworden, van harte gefeliciteerd! En 

natuurlijk fijn dat iedereen bij het knutselen met onze vader of moeder kon zijn. Wat zijn er een mooie 

dingen gemaakt! Ouders, heel hartelijk bedankt voor jullie hulp en inzet! Het was goed en fijn om jullie 

bijna allemaal te spreken op de spreekavonden. Na de vakantie gaan we beginnen met ons thema 

kastelen, ridders en jonkvrouwen. We leren dan de letter r van ridder. Op woensdag komt Emma wennen 

bij ons, welkom Emma! De Bijbelverhalen gaan die week over bidden. Maar eerst… vakantie! 

Allemaal een hele fijne week thuis of op vakantie en tot ziens!  

Hartelijke groeten, juf Tjitske en juf Barbara 

 

Groep D 

En dan zijn we aangekomen in de laatste schoolweek en dan gaat alles anders dan we hadden gedacht 

en gehoopt. We merken dat de kleuters moe beginnen te worden en ze zijn ook niet helemaal fit. De 

week eindigde helaas met een zieke juf Grietje. Beterschap juf! Het thema van het milieu is nu klaar. We 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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stoppen er mee. Samen hebben we een mooi boek met herinneringen gemaakt over de vuilnisman en 

alles rond zijn werk.  

 

Woensdagmorgen was het –ondanks de zieke juf 

en zonder juf- heel gezellig in ons lokaal. Een 

heleboel papa’s en mama’s waren op school 

gebleven toen ze de kinderen hadden gebracht en 

samen zijn ze gaan knutselen. Er zijn een heleboel 

leuke en mooie dingen gemaakt! Dank ook aan 

alle ouders voor het begeleiden van de kinderen, 

maar ook hartelijk bedankt voor het weer 

opruimen van ons lokaal. En ook onze collega’s 

hartelijk dank voor het later op de morgen nog 

opvangen van de kleuters van onze groep. 

Gelukkig hebben onze juffen toch mee kunnen 

genieten van het knutselen. Juf Karin van Bruggen 

was zo lief om even foto’s te maken en naar ons 

door te sturen!! Bedankt juf! 

Ook zonder de juffen gaat het prima! Ook op 

klasbord staan er nog meer foto’s van de 

knutselmorgen! 
 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

Na de voorjaarsvakantie hopen we te gaan beginnen met ons nieuwe thema over kastelen, ridders en 

prinsessen. Er mogen plaatjes, boeken en spullen die passen bij dit thema meegenomen worden naar 

school. Tot slot: Allemaal een hele fijne vakantie! Knaplekker op en rust ook weer uit. Geniet van het thuis 

spelen en/of het even met vakantie gaan!  

Groetjes voor jullie allemaal van 21 knutselaars en van juf Grietje en Annemieke 

 

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

Vandaag hebben we het thema "Kijk een s om je heen" afgerond. De kinderen hebben 

van tevoren vragen bedacht en Fleur, Nora, Niels en Gijs hebben de antwoorden 

opgeschreven. En op sommige vragen hebben we met de klas een antwoord gegeven. 

Leest u maar goed door het fonetisch schrift heen. We hebben onze afvalberg met de 

vorige week vergeleken en kwamen tot de conclusie dat we deze week meer afval 

hadden gemaakt dan vorige week. zie ook de foto. Wat een prachtige knutsels zijn het 

geworden die de kinderen samen met hun ouders hebben gemaakt en meteen een 

mooie afsluiting van het thema. We gaan nu genieten van een heerlijk vakantie. Het 

volgende thema zal over ridders en kastelen gaan. Ook staat al een uitje gepland (en 

de eerste datum die was doorgegeven klopt niet meer) en onze contactouder is al weer 

opzoek naar rijders. Wie kan en wil mee?  

 

Hoe maak je afval die in de tuin mag 

Frut afal en tunafal dat wort kompost 

 

 
Komt de vuilnisman elke week?  

Nee, kijk maar op j kdkaalaar  

 

Hoe komt afval in de fabriek? Waarom?  

Je lat het irst kompost worden 

 

Waarom gaat de vuilniswagen alles ophalen?  

Hji halt nit ales op hji halt de blaue konteener op 

en de groene konteener en de zwarte konteener 

en de plestk konteener 

 

Waarom het een vuilniswagen, vuilniswagen?  

Om hij d ava wuom hij fenus ophaat en het 

afawawu 

Waarom moet een banaan in een andere bak dan 

plastic?  

Want plastic kan niet tegen fruit. Het is 

verschillend.  Want het is een andere bak kleur. En 

een  banaan gaat stinken 

 

Waarom in kliko of juist met een pasje?  

De kliko zet ju an d strat en de fenesbak di verke 

met en pasje 

 

Waar komt afval vandaan?  

De aval kom van frut af ai komt van banane of van 

apos. Eerst was er geen afval want de mensen 

gingen alles opnieuw gebruiken 

Waarom stinkt een vuilniswagen?  

Omdat het stingt en dor d romo 

 

Waarom gaat alles in de kliko?  

Omdat alles anders gaat stinken en rotten. Omdat 

en stinkt en het afval is. 

 

Waarom het een vuilniswagen, vuilniswagen?  

Om hij d ava wuom hij fenus ophaat en het 

afawawu 

 

Komt de vuilnisman alles ophalen?  

Nee, niet stal, hout, baterije, matrase, veits,  

 

Waarom helpt een magneet op de band?  

Meetal gan ze op nil gbruke 

 

Waarom komt de vuilnisman op een andere dag?  

Maandag kom de plastic. Op dinsdag komt papier. 

Op woensdag komt de groene container. Op 

donderdag komt restafval. Op vrijdag komt de 

glasbak. 

 

Na de vakantie komt Sam bij ons in de klas en komt de klas op 24 kinderen, van harte welkom Sam! Wilt 

u na da vakantie de plakboeken en rapporten weer meegeven in het groene tasje dan kan ik weer verder 

plakken in het plakboek. 

Hartelijke groeten van groep E en Swanice 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week hebben we ons thema over de dierentuin afgerond. Op dinsdag zijn er erg veel ouders langs 

geweest om zich te laten rondleiden door onze dierentuin. Dit vonden de kinderen erg leuk en wat 

deden ze het goed. Op donderdag zouden we naar de kinderboerderij gaan, maar vanwege de storm 

ging dit helaas niet door. We zijn nu bezig om een nieuwe datum te plannen. Dit laten we zo snel 

mogelijk weten.  

Met veilig leren lezen hebben we afgelopen week de laatste woordjes geleerd: bank en licht. We oefenen 

nu met het lezen van verhaaltjes en met het lezen van lange woorden. De toets van kern 7 hebben de 

kinderen ook gedaan en dit ging erg goed. Wat gaan ze goed vooruit en wat kunnen ze goed lezen. We 

hopen natuurlijk dat u in de vakantie goed blijft oefenen met het lezen, zodat ze na de vakantie gelijk 

weer verder kunnen. Ook hebben ze deze week een verhaal geschreven over de dierentuin. Je kunt goed 

zien hoeveel de kinderen hebben geleerd. In het begin schreven ze nog maar korte woorden en nog 

geen echte zinnen. Nu maken ze al lange verhalen met lange zinnen en moeilijke woorden. Erg knap.  

Met rekenen hebben we deze week een herhalingsweek gehad. We hebben moeilijke dingen nog eens 

geoefend en ook hebben we rekenspelletjes en een circuitje gedaan.  

We wensen u en jullie een fijne vakantie toe.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Op het moment dat u dit leest is het waarschijnlijk al vakantie. Veel kinderen waren er echt aan toe. De 

afgelopen weken waren een heel aantal kinderen (en juffen) ziek, niet fit of gewoon moe. Hopelijk doet 

de vakantie iedereen goed en kunnen we daarna weer met frisse moed beginnen.... 

We hebben de afgelopen weken veel geleerd. Zo zijn er weer een paar nieuwe woorden bijgekomen: 

ring, bank en licht. Elke dag wordt er veel gelezen in de klas. Voor sommige kinderen heerlijk, maar voor 

sommigen ook juist een opgave. Thuis lezen blijft ook erg belangrijk. Kinderen die zelf hardop lezen, 

maar ook voorlezen is erg belangrijk. 

Bij rekenen zijn we elke dag bezig met het splitsen van getallen onder de 10. Maar ook hebben we het 

over dubbelen (4+4), bijna dubbelen (4+5) en omkeringen (5+4). Verder oefenen we veel met het 

automatiseren van + en - sommen onder de 10. Dit is echt een basale handeling die er goed in moet 

zitten. Voor sommige kinderen best lastig; thuis kun je hier ook spelenderwijs mee oefenen.  

Bijna elke dag hebben we aan onze dierentuin gewerkt. Wat ontzettend leuk dat we zoveel bezoekers 

hadden. Wel heel jammer dat het uitje naar de Kibboehoeve gisteren niet door kon gaan. Echt een 

teleurstelling. 

Oh ja, en dan nog iets; waarschijnlijk heeft uw kind een schrijfblad meegekregen. Dit was een toets om te 

kijken of ze de aan elkaar letters al goed kunnen schrijven. Nou, we zijn enorm trots hoor! Wat kunnen ze 

dit goed. En nu volhouden ; ) 

Rest mij nu niets meer dan jullie allemaal een hele fijne week toe te wensen! 

Hartelijke groeten, kinderen en juffen van groep 3B! 

 

De kleurige week van groep 4a 

Er staan allerlei prachtige speeltoestellen in onze klas. Bij taal hebben we een plattegrond gemaakt en 

een toestel bedacht. Daarna mochten we dit toestel in het 2D/3D maken. Het ziet er fleurig uit! Papegaai 

heeft alle toestellen al eens geprobeerd. 

Deze week zijn we met onze tweede taakkaart begonnen. Het gaat al erg goed. Op deze kaart zien we 

een overzicht wat we de hele week doen. We kunnen beter onze dagtaken inhalen van de vorige dagen. 

We leren om verschillende klaartaken te kiezen. We mogen alles maar één keer doen. Bij de volgende 

taakkaart mag een kind een vraag verzinnen en opdracht na de dagtaken. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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De gymspullen hebben we meegegeven om te wassen. Ze mogen na de vakantie gelijk meegegeven 

worden. 

Bij de Kanjertraining hebben we het gehad over kiezen. Soms wordt je teleurgesteld en ben je niet aan 

de beurt. Bij de voetbal zit je in een ander team. Voor de voetbal (in de pauze) proberen we eens een 

andere manier om groepjes in te delen. Soms zetten kinderen een gele pet op, omdat ze in een ander 

groepje willen. We willen als klas graag een luchtig en gezellig spelletje. Er zijn twee vaste kinderen en de 

andere kinderen worden uit het bakje getrokken. 

Fijne vakantie! Evelien van der Laan 

 

Groep 4b 

De rekenlessen gaan nu over sommen als 78-36. 

We leren om eerst de tientallen eraf te doen en 

dan pas de lossen. Dus eerst rekenen we uit 78-30.  
 

Dat is 48. Daarna doen we 48 – 6. We hebben ons rekenschrift erbij liggen zodat we de getallenlijn erbij 

kunnen tekenen. Ook hebben we mooie vormen met de tangram nagelegd. 

We hebben de geboorte van 4 wandelende takjes gevierd met een koekje met beschuit met muisjes. 

Lekker smullen dus! Maandag waren er heel wat (groot)ouders op bezoek in ons restaurant. Daarna 

mochten ze in de klas een quiz over het thema voeding maken. De quiz vragen over het thema waren 

door de kinderen zelf verzonnen. Er stonden vragen in als: noem eens 4 soorten uien of is er een lift in 

restaurant Zomerlust? 

 

   
 

Laat u uw kind 2 x per week werken met BLOON? Dat is namelijk een goede oefening voor de 

spellingwoorden. Zie www.bloon.nl. Uw kind weet zelf hoe het moet inloggen. 

De bijbelverhalen gaan nu over de tijd van de ballingschap en de tijd erna, onder andere over Esther en 

Ezra. 

Fijne vakantie! Groeten van ons allemaal! 

 

Groep 5a 

Wij hebben de afgelopen week een rekentoets gemaakt, de vijfde van dit jaar alweer. We zijn nu over de 

helft! De weken voor de toets zijn we hard bezig geweest met het oefenen met de toetsdoelen. Er zijn 

mooie resultaten behaald! 

Met spelling hebben we geoefend met ezelwoorden en woorden die eindigen op –aai, -ooi of –oei. De 

ezelwoorden zijn nog best lastig, maar met veel oefenen gaat het al steeds beter. De woorden die 

eindigen op –aai, -ooi of –oei zijn gelukkig niet heel moeilijk! 

We hebben de lessen van Wonderlijk Gemaakt gehad. De eerste ging over de geboorte, iedereen kreeg 

toen een blad met vragen mee over hun geboorte. Leuk om daar wat meer over te weten! Ook hebben 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
http://www.bloon.nl/
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we het gehad over zelfverzekerd zijn. We oefenden met staan met een volle of lege ballon. Met de volle 

ballon sta je goed rechtop en zelfverzekerd. Ook hebben we het gehad over verdachte situaties. Hoe 

reageer je als er iets gebeurt wat je eigenlijk echt niet wilt en wat ook niet kan? De kinderen wisten daar 

al heel veel van. Een mooie afsluitende zin van de les kwam van een kind: ‘Je moet dan (in een verdachte 

situatie) op God vertrouwen.’ 

Op de vrijdag voor de vakantie hebben wij de verjaardag van juf Hanneke gevierd. Zij was al in 

september jarig, maar het leek ons leuk om een feestje te hebben in de koude wintermaanden! Het was 

een erg leuk feest. We hebben het gezellig gehad met elkaar. 

De afgelopen weken zijn alle ouders op gesprek geweest ’s avonds. Fijn om elkaar te spreken en om de 

mooie resultaten van de kinderen te zien. Iedereen mag trots zijn op het rapport! 

Joël was de Ster van vorige week! Deze week was dat Tymo. De jongens hebben een hoop mooie 

complimenten ontvangen! 

Na de voorjaarsvakantie mag er geen speelgoed of knuffels meer mee naar school. Zo tegen het einde 

van groep 5 kan dat geen kwaad! Als een kind jarig is en iets nieuws heeft gekregen, mag dit uiteraard 

laten zien worden. 

Een hele fijne vakantie gewenst! Groetjes van groep 5a 

 

Groep 5b 

Voorjaarsvakantie! Heerlijk! Wat hebben ze het verdiend die harde werkers. 

Afgelopen week hebben we de laatste ouderavond gehad. We mochten 2 mooie opbouwende avonden 

hebben. Fijn om met u als ouders te praten over hoe we uw kind het beste kunnen laten groeien. Na de 

vakantie gaan we er weer tegenaan. 

Afgelopen weken zijn we weer volop bezig geweest met klokkijken. De een heeft het onder de knie en de 

ander heeft nog wat extra uitleg nodig. Maar we zien groei en dat is mooi om te zien. Tijdens onze 

rekenlessen hebben we het gehad over deelsommen met rest. ‘We hebben 51 snoepjes en 8 kinderen. 

Hoeveel snoepjes krijgt ieder kind en hoeveel houden we erover?’ We hebben daar een handige 

uitrekenmanier voor geleerd. 

We hebben deze week ook twee Wonderlijk gemaakt lessen gekregen. De een ging over lichaams-

houding en de ander over verdachte situaties. Wat kunnen we zien aan iemand zijn lichaamshouding? 

Onze conclusie: veel! We hebben ook gesproken over een zelfverzekerde houding; hoofd rechtop, een 

krachtige stem, rechtop lopen, stevig staan, borst vooruit, schouders naar achteren en aankijken. Dit 

hebben we ook met elkaar geoefend. Dat ging niet altijd even serieus. We moesten soms ook wel een 

beetje lachen, maar we hebben er wel van geleerd. 

Donderdag hebben we gesproken over verdachte situaties. Bij welke situatie krijg je een ja-gevoel of juist 

een nee- gevoel. Wat doe je bij zo’n situatie en hoe reageer je. Een leerzaam gesprek. 

Na de vakantie gaan we beginnen aan een nieuw thema. We gaan het hebben over de Middeleeuwen. U 

hoort daar na de vakantie meer over. 

Bij onze dagopeningen hebben we gehoord en gesproken over de wonderbare visvangst, over de storm 

op het meer en over het dochtertje van Jaïrus. Wat een wonderbaarlijke verhalen. Wat een machtig God 

hebben wij toch. Hij regeert! 

10 mei hebben we het schoolvoetbaltoernooi. Er doen 18 kinderen mee uit groep 5b. Leuk! We maken er 

twee teams van. Binnenkort kunt u ook een mail verwachten over onze uitjes. We zijn er druk mee bezig. 

Kunnen we op u rekenen? 

Tot de volgende keer! 

 

Groep 5c 

We hebben het lang kunnen omzeilen, maar nu houdt het griepvirus behoorlijk huis in groep 5C. 

Dagelijks missen we een paar kinderen in de klas. De vermoeidheid speelt vast ook een rol, dus is het 

heel fijn dat we een week vakantie in zicht hebben. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen met het houden van spreekbeurten. Daarvoor worden thuis 

al ijverig voorbereidingen getroffen, horen wij. Goed hoor, het maakt ons heel benieuwd! Bijzonder is dat 

er ook een gezamenlijke spreekbeurt gaat worden gehouden, namelijk door Amber en Kaya. Zij zijn 

grote vriendinnen (en allebei gek op paarden!) en moeten elkaar over een poosje gaan missen, omdat 

Kaya begin april naar Spanje vertrekt, om daar te gaan wonen met haar gezin.  

We hebben nu drie keer een overhoring van de woordjes van Engels gehad. Zo knap dat de kinderen 

deze woorden nu weten en kunnen opschrijven. En al doende leren ze hoe het gaat als je huiswerk moet 

leren en oefenen en plannen. 

Met spelling oefenen we de woorden met aai, ooi en oei. En passant leren we er ook weer nieuwe 

woorden bij, mét hun betekenis. Flikflooien, kaaiman, schroeien en broeikas, om maar eens wat te 

noemen. 

De tafels worden nu op vrijdag schriftelijk overhoord. In 1 minuut moeten alle antwoorden van de 

sommen van die tafel door elkaar worden opgeschreven. Ook de andersom-sommen komen daarbij aan 

de orde, zoals ..x 9 = 63. De tafelkennis hebben we dagelijks nodig, bij keersommen, splitsend 

vermenigvuldigen, delen en delen met rest, waarmee we laatst zijn begonnen. 

Maar nu mogen we eerst gaan genieten van een week welverdiende vakantie. 

Iedereen een hele goed week toegewenst! 

Juf Margriet en juf Sari  

 

Groep 6a 

Hallo allemaal, 

We hebben het deze weken gehad over liefde, familie en vriendschap. We hebben mooie gesprekken 

gehad over wonderlijk gemaakt, Bijbelverhalen geluisterd over "bidden voor een ander" en "geven voor 

een ander". Afgelopen donderdag hebben we hierbij het - ontroerende - filmpje gezien over geven:  

https://vimeo.com/178322572.  

Geven kan op veel verschillende manieren: je geld, maar ook je tijd, je aandacht, een vriendelijk woord of 

een helpende hand... Daar word je zelf ook blij van.  

We hebben ook met drama leuke opdrachten gedaan over 'ontmoetingen' en over vriendschappen in de 

bijbel (David & Jonathan , Ruth & Naomi). Ook de Kanjerlessen over emoties sloten hier mooi bij aan.  

En nu oefenen om al die mooie dingen in liefde in de praktijk te brengen. 

Eerst even lekker uitrusten en bijkomen van al het harde leren en werken. We wensen jullie allemaal een 

heel fijne vakantie !!!! 

Groetjes, juf Anita, juf Karin en alle kanjers van groep 6a! 

 

Groep 6b 

Het is weer tijd voor vakantie! Heerlijk even 

uitrusten van al het harde werken! Afgelopen 

maandag zijn we naar de bibliotheek geweest om 

een nieuw leesboek uit te zoeken. We hebben ook 

een nieuw voorleesboek voor in de klas en we 

zitten al helemaal in het verhaal! 

Het thema van afgelopen twee weken was een 

succes! We hebben het gehad over vriendschap, 

onze lichaamstaal en over hulp vragen. We hebben 

voor elkaar mooie kaarten gemaakt met daarop 

complimentjes geschreven voor de ander. Ook 

hebben we een toffe dramales gehad over 

vriendschappen. Na de vakantie starten we met 

het nieuwe thema: de tweede wereldoorlog. 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://vimeo.com/178322572
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Na de vakantie krijgen we een stagejuf, juf Lisette. Zij zal op maandag en dinsdag stage komen lopen in 

onze groep. We hopen dat ze een fijne tijd met en in onze groep krijgt! 

Een hele fijne vakantie allemaal! 

Groetjes van de juffen 

 

Groep 7a 

Na de vakantie zijn wij als groep aan de beurt om de maandopening te doen. We hebben daarom de 

afgelopen dagen flink geoefend. Veel van ons hebben een taak, zodat we er samen wat moois van gaan 

maken. We hebben zelfs een muziekgroepje! Wel heel leuk om met elkaar dit te doen. We zien weer 

allerlei gaven en talenten! 

Na de vakantie organiseren we in de klas een damtoernooi en aansluitend een schaaktoernooi. Er wordt 

nu al veel getraind in de klas en diegene die het nog niet goed kennen worden de tips en tricks geleerd. 

In onze klas krijgen we na de vakantie een stagiair; Aron de Vries. 

Hij doet de PABO in Zwolle en zit nu in het 1e jaar. Tot juni zal hij elke maandag en dinsdag bij ons zijn 

en zo nu en dan lesgeven. 

Iedereen een hele fijne vakantie, rust lekker uit en heel veel plezier. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Na weer een periode van hard werken, veel toetsen, rapport meekrijgen, winterse omstandigheden 

(compleet met warme truiendag), stevige storm (met rondvliegende trampoline) en al een paar mooie 

voorjaarsdagen, mogen we weer lekker een weekje bijtanken. Heerlijk! Vooral ook al vanwege de naam; 

“voorjaarsvakantie”… Het voorjaar is weer in aantocht en al duurt de winter nog een maandje, is dat toch 

weer een heerlijk vooruitzicht.. 

We zijn in de groep druk bezig met allerlei lessen over het verbouwen en handel in voedsel in Europa en 

het verband met de verschillende klimaten in Europa. 

We richten ons in de week na de vakantie ook op de naderende verkiezingen. Wat is nou een democratie 

of een volksvertegenwoordiging en waar stemmen de mensen in Nederland nou precies op? 

Verder maken we allemaal een mooie vuurtoren. We moeten alleen de basis voor onze toren wel zelf van 

huis meenemen (pringles buis, leeg petfletje, lege keukenrol o.i.d.) 

De afgelopen week mochten we de verjaardagen vieren van Eva en Hanneke en in de voorjaarsvakantie 

is Danine jarig. We wensen hen Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar. 

 De schrijfkanjer van deze week is Laura.  

 Vorige week was Ruben de schrijfkanjer en de Ster van de week is Jarik. 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

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

