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Agenda 

 Vrijdag 7 april: Personeelsdag GPOWN, 

alle kinderen zijn vrij 

 Woensdagavond 12 april: Paasviering  

Groep 1- 4 met ouders 

  

Het volgende WWtje verschijnt op 8 april 

 

LIED VAN DE WEEK 

 Week 13 Gezang 107 

’Ere zij aan God de Vader’ (gr 3-8) 

 Week 14 

‘Via Dolorosa’  Sela (gr 5-8) 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Vertrek directeur Arco Grisnigt 

Psalm 121 is een psalm die spreekt 

van een groot vertrouwen in de 

nabijheid van God in je leven. Een 

actieve nabijheid: Hij waakt, 

behoedt, bewaart, houdt de wacht. 

Het is de psalm die Arco Grisnigt 

met het team las voorafgaand aan 

de aankondiging van zijn vertrek. 

Dicht bij die trouwe God te blijven 

bidden we hem toe en dat is ook het 

gebed voor het team, de kinderen, 

de ouders. 

Komende week is de laatste week 

dat Arco als directeur op De Wegwijzer (en op de Driemaster in Ridderkerk) werkt. We respecteren zijn 

besluit om elders te gaan werken en wensen hem toe dat de nieuwe uitdaging die hij aan wil gaan hem 

veel werkplezier zal opleveren. De kinderen leerden Arco snel kennen door de actie van de 

sinterklaascommissie rond 5 december, waarbij een Pietje verliefd was. Nog weken later moest hij dat 

horen en daar vragen over beantwoorden. Voor veel kinderen blijft het wat onduidelijk wat een directeur 

doet en Arco werd dan ook wel aangesproken als burgemeester. Daar genoot hij van. We wensen hem 

toe dat hij zijn liefde voor het onderwijs en voor het helpen ontwikkelen van kinderen tot de personen 

zoals God hen bedoeld heeft, in zijn nieuwe werkzaamheden volop een plek krijgen, zodat hij de missie 

waar hij voor wil staan trouw kan zijn en op die manier kan werken in Gods koninkrijk.  

 

Hoe gaan we verder?  

Samen met Arco waren er lijnen uitgezet voor de komende tijd en hebben we nagedacht over hoe we De 

Wegwijzer verder willen laten ontwikkelen. Die ontwikkelingen, daar gaan we met het hele team mee 

verder, ook na zijn vertrek. Onder ander op de al geplande tweedaagse voor het team op dinsdag en 

woensdag 6 en 7 juni.  
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Annelies en ik hebben met René Tromp, de directeur-bestuurder, gesprekken gevoerd over hoe wij de 

school de komende maanden willen leiden. En wij hebben met de teamleden gesproken over hoe we dat 

als team met z’n allen vorm kunnen geven. Prachtig om te zien hoe onze leerkrachten er samen de 

schouders onder willen zetten, dat er constructieve oplossingen worden gezocht en gevonden. We laten 

u hier meer over weten als we helder hebben hoe we de taken gaan verdelen.   

 

Invalpoule van De Wegwijzer…iets voor u? 

Vorige keer hebben we dit bericht ook geplaatst. En dat heeft enkele reacties opgeleverd van ouders die 

onderwijsassistente willen zijn voor de Wegwijzer. Omdat we ook juist hard leerkrachten nodig hebben 

voor de invalpoule, plaatsen we het nogmaals…. 

 

U hebt vast gemerkt dat het af en toe heel lastig is om vervanging te vinden bij ziekte van leerkrachten 

of als zij bijscholingsdagen hebben. Verschillende klassen hebben vrij gekregen of groepen zijn 

samengevoegd. Op GPO-WN niveau wordt hierin ook naar oplossingen gezocht, door een gezamenlijke 

invalpoule te regelen, maar ook die biedt vaak weinig soelaas.  

Daarom willen we ouders die in het bezit zijn van een PABO-diploma vragen of zij zich beschikbaar 

zouden willen stellen voor de invalpoule van De Wegwijzer. Wellicht werkt u enkele dagen in de week op 

een andere school en zou u, in geval van nood, wel een dag op De Wegwijzer willen en kunnen werken. 

Wij gaan hierover graag met u in gesprek om de mogelijkheden samen te bekijken. Iets voor u? Kom met 

uw CV naar één van de teamleiders: Annelies Brik (a.brik@gpown.nl) of Karin van Bruggen 

(k.vbruggen@gpown.nl).  

 

Uit het nieuws: bloot 

Wellicht hebt u afgelopen week gehoord dat uit onderzoek blijkt dat twee derde van de kinderen tussen 

de negen en de twaalf jaar online wordt geconfronteerd met bloot. Uit dat onderzoek kwam ook naar 

voren dat meer dan de helft van de kinderen aangeeft hierover geen les te krijgen op school. Veel 

basisscholen geven geen of nauwelijks seksuele voorlichting. Terwijl het tegenwoordig bijna niet te 

vermijden is dat kinderen zulke plaatjes zien, ook niet met een filter. Erover praten is de beste oplossing, 

als ouders en ook als school. In het Nederlands Dagblad las ik dinsdag een reactie van één van de 

auteurs van ‘Wonderlijk gemaakt’, de methode die wij op De Wegwijzer gebruiken voor seksuele 

vorming.  Hij benadrukt dat seksuele vorming heel open wordt behandeld in de methode. ‘De kern van 

onze methode is hoe je in een relatie met elkaar omgaat. We vinden het belangrijk dat we de schaamte 

niet voorbij komen. Je kunt zeggen: bloot zijn is normaal, maar wij zeggen dat dat niet zo is. Als je 

bijvoorbeeld met je kinderen langs een lingeriereclame komt, kun je dat negeren. Maar daarmee zeg je 

eigenlijk: dit is normaal.’ In ‘Wonderlijk gemaakt’ worden leraren juist aangespoord om er met kinderen 

over in gesprek te gaan. Ook worden kinderen gestimuleerd om na te denken over hun eigen foto’s op 

Facebook’. 

De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ hebben we destijds samen met ouders uitgezocht. Contact hierover 

blijft belangrijk. Hebt u als ouder vragen of hierover, laat dat dan de leerkracht van uw kind weten.  

 

Vrijdag 7 april: alle kinderen vrij 

Op vrijdag 7 april zou het volgende Wegwijzertje uit moeten komen. Dat is de vrijdag waarop alle 

kinderen vrij zijn in verband met de personeelsdag van GPOWN. U kunt het Wegwijzertje een dag later 

verwachten.  

 

Loop-in 6 april vervalt 

Ouders in de school vinden we belangrijk. En we zien veel ouders bij het brengen en halen van de 

kinderen en ook tijdens allerlei schoolactiviteiten.  Dank ook voor alle hulp die steeds weer wordt 

geboden! 
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Op de jaarplanning staat dat er op 6 april een loop-in zou zijn. We hebben besloten deze te laten 

vervallen. Reden is dat er de afgelopen weken verschillende momenten zijn geweest waarop veel ouders 

betrokken zijn geweest bij het onderwijs van hun kind, zoals tijdens de knutselmorgen bij groep 1 en 2, 

afsluitingen van thema’s in de verschillende groepen en bij excursies. Ook de komende weken hebt u als 

ouder verschillende gelegenheden om betrokken te zijn, zoals tijdens de Paasviering voor de groepen 1-

4, het ontbijt voor bij de groepen 1 en 2, de Koningsspelen op 21 april en mogelijk de afsluiting van 

thema’s.  

 

Een goede weekwisseling gewenst, Karin van Bruggen 

 

 

ALGEMEEN 

 

Adreswijziging 

Vanaf 22 april 2017 wordt het adres van Sem Poker (4a) en Mika Poker (1e): 

Lauwers 28, 3332 TB Zwijndrecht 

 

 

De waarde: 'Verantwoordelijkheid' 

Deze week had groep 3a de waarde: 

'verantwoordelijkheid'. De kinderen 

hebben naar het verhaal geluisterd 

over De Goede Herder. We hebben 

samen gepraat over welke 

verantwoordelijkheid wij hebben en 

hoe Jezus dit liet zien in het 

Bijbelverhaal. We hebben daarna 

allemaal een schaapje gemaakt, want 

Jezus zorgt voor ons allemaal. Ook 

hebben we een koppeling gemaakt 

naar Pasen. Ons groepswerk is te 

bewonderen in de hal. 

 

 

 

 

 

Herinnering komende Paasviering (onderbouw) 

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, 

kunnen er per gezin maximaal 2 bezoekers worden 

uitgenodigd! Bijvoorbeeld: vader en moeder, of moeder 

en broertje of vader met opa etc.   

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Paaslunch groep 3 en 4 

Op donderdag 13 april mogen de kinderen een leuk versierde Paaslunch van thuis meenemen. De 

kinderen nemen dus gewoon eten mee van thuis. Wel is het leuk als u de: broodtrommel, het bakje of 

het mandje van uw kind leuk versierd. Dus net een beetje extra aandacht, zodat het net een beetje meer 

speciaal wordt. 

Groetjes de juffen van groep 3 en 4    

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Zo, vandaag is ons kasteel geopend! Met de sleutel die in het ei in het nest van de boom in de tuin van 

het kasteel staat. De eerste ridders, schilddragers, jonkvrouwen en dienstmeisjes hebben het kasteel 

betreden. Leuk om te zien hoe de kinderen met plezier hun nieuwe rollen spelen.  

En we zien natuurlijk ontzettend uit naar a.s. maandag, als we in een echt kasteel rondgeleid worden! 

Nog 3 nachtjes slapen… 

Afgelopen week konden de kinderen ook nog een keer hun talent als zwerfvuilopruimer laten zien. Wat 

leuk dat we hen door deze actie ook de handschoenen en hesjes mee naar huis mochten geven! Dan 

kunnen ze in hun eigen buurt verder gaan! 

Op die dag zat ik in Alphen met de groep cursisten van Het Jonge Kind, de opleiding die we vorig jaar 

gevolgd hebben. Deze groep is nu een netwerk geworden die 3 x per jaar samen komt en zo blijven we 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs aan jonge kinderen. Centraal stond het 

onderzoekend en ontwerpend leren, bij uitstek geschikt voor kleuters, die zich immers vooral 

ontwikkelen door dingen te doen en uit te proberen. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk van elke 

dag? Ik merk dat ik nog vaak te sturend bezig ben en niet genoeg tijd neem de kinderen te laten 

experimenteren. Een leerpuntje. 

Groet van Ada de Wolf 
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Groep B 

Wat was dat leuk maandag, naar een echt kasteel! Het eerste wat de kinderen zeiden was: maar waar zijn 

nu de kantelen? We hebben het later aan de gids gevraagd: Vroeger had het kasteel wel kantelen, maar 

op een gegeven moment waren ze weggehaald om meer ruimte te krijgen. 

We hebben heel veel gezien in het kasteel: de waterput, de "keuken", een luik onder het vloerkleed 

waardoor je de gevangenis van boven kon bekijken, de gevangenis zelf, de wc, de ridderzaal enz. De tijd 

vloog voorbij. Ouders die met ons mee zijn geweest: bedankt! 

Ons kasteel in de klas is nu ook zo ongeveer klaar en zal binnenkort geopend worden. De ridders en de 

jonkvrouwen zijn er helemaal klaar voor. De ridders hebben een mooie helm gemaakt en de 

jonkvrouwen een jonkvrouwenhoed. 

We hebben tekeningen gemaakt en teksten bij foto's van het kasteel geschreven. Hiervan maken we 

weer en boek voor de klas. Dinsdag hebben we de buurt schoongemaakt. We kregen een mooie hes en 

werkhandschoenen. Wat hebben we hard gewerkt! Ons diploma was echt verdiend. 

De Bijbelverhalen gaan deze weken over de wonderen van Jezus. Mooie verhalen, waar we graag naar 

luisteren. Voor koningsdag hebben we inmiddels voldoende hulp voor bij het ontbijt. We zijn nog op 

zoek naar 2 ouders die willen helpen bij de spelletjes. 

Hartelijke groeten van de juffen, ridders en jonkvrouwen van groep B 
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Groep C 

Wat een thema, het roept heel wat energie op om als ridders en jonkvrouwen te leven in ons kasteel. De 

ridders ontpoppen zich tot echte redders in nood. Het is heel leuk om te zien, in de ridderhoek liggen 

spelletjes, waarmee jonge ridders kunnen oefenen om een echte ridder te worden. Maar dat geduld is 

moeilijk, de ridders stappen het liefst gelijk op hun paard om de jonkvrouwen uit de eetzaal te redden. 

Het fantasiespel is geweldig om te zien. En we leren ook best veel, zo hebben we gepraat over lampen in 

een kasteel. En wat doen ridder en schildknapen, jonkvrouwen en dienstmeisjes nu eigenlijk in het 

kasteel? Hoe leefden ze daar? Het beeld dat ridders alleen maar aanvallen en vechten is een beetje 

genuanceerd, dat vinden de jongens soms wel jammer. We hebben nu ook de letter j van jonkvrouw, Jip, 

Jade, Benjamin en Joëlle geleerd! We kijken met elkaar uit naar het uitje naar het kasteel van komende 

maandag! Afgelopen woensdag zijn we weer op zoek gegaan naar afval, nu met eigen hesjes en 

handschoenen, super stoer. Dit in het kader van de landelijke opruimdag. De Bijbelverhalen gaan de 

komende twee weken over Pasen, altijd weer indrukwekkend en mooi om met de kinderen te praten en 

te zingen over het lijden, sterven en opstaan van onze Redder.  

Hartelijke groeten van juf Tjitske, Marian en Barbara 

 

  

 

 

Groep D 

Wat hebben we een leuke week achter de rug! Het was ook best een drukke week. Maandag hebben we 

meegedaan met een schoonmaakactie in de wijk om ons heen. Wij deden dit op de maandag, want 

dinsdag zijn we op excursie geweest. De schoonmaakactie ging goed! We hebben best aardig wat 

dingen op kunnen rapen. De kleuters vonden het eigenlijk te weinig…. maar ze begrepen ook dat dit juist 

heel goed was. In de straten was het lang zo’n rommel niet als de vorige keer. Dus dat is heel mooi! 

Omdat het buiten best nog nat was van de regen zijn we na een half uur “rommel zoeken” weer 

teruggegaan naar school.   

Dinsdagmorgen gingen we al vroeg weg naar kasteel Ammersoyen in Ammerzoden. Wat was het leuk 

om in een echt kasteel te zijn en om alles te bekijken. Vooral de gevangenis, wapenkamer, waterput en 

de plons-plé, maakte veel indruk. We mochten een echt harnas passen en een maliënkolder. Best zwaar 

hoor zo’n helm en harnas! Moe -maar heel voldaan -gingen we weer terug naar school. Met dank aan de 

papa’s en mama’s die ons veilig in de auto’s heen en weer gebracht hebben. (Meer foto’s van ons bezoek 

staan binnenkort op Klasbord).  

Woensdag kregen we er een nieuw vriendje bij; Ivan Pontier. Welkom in de dolfijnengroep. We hopen 

dat je het fijn vindt op school! Noah was opnieuw een keer geopereerd aan zijn lip en gehemelte. Het is 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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heel goed gegaan en Noah is al weer op school en kon zelfs mee naar het kasteel! Voor ons eigen 

kasteel hebben we nu alles nagenoeg klaar en het spel kan beginnen! We hebben er zin in!  

Komende week gaan we afscheid nemen van Ischa. Hij gaat verhuizen…. helemaal naar Spanje! We zullen 

ons vriendje best heel erg missen. Maar we hopen dat je het strakjes in Spanje op school ook goed naar 

je zin zal hebben. En vanaf deze plek wensen we Ischa, zijn papa, mama en zussen Gods zegen en 

bescherming toe bij al die grootse plannen! 

Groetjes van de 8 jonkvrouwen, 14 ridders, onze nieuwe ridder van net 4 jaar  

en van juf Grietje en juf Annemieke 

 

  

 

Groep E 

Wat was het een leuk bezoek aan het kasteel. We zagen de gracht en gingen over de ophaalbrug naar 

binnen en kwamen eerst op een pleintje. We hebben toen in de kelder ons fruit opgegeten en daarna 

mochten we een filmpje bekijken. We mochten in een kist kijken en daarna gingen we een smalle trap op 

zonder leuning naar een ronde ruimte waar een plons wc was. We mochten allemaal even naar beneden 

kijken door het gat en zagen zo de gracht. We hebben de ridderzaal gezien. En ook de waterput die wel 

10 meter diep was. En we mochten in de vensterbank zitten waar de kinderen van de ridder leerden en 

speelden. We mochten door een luik kijken en zagen zo de gevangenis. Later zijn we zelf ook nog in de 

gevangenis geweest onderin de toren en gelukkig bleef het licht aan. Bovenin het kasteel was een ruimte 

waar we delen van het kostuum van de ridder mochten aantrekken. Het harnas was erg zwaar. Ouders 

bedankt voor het rijden en begeleiden van de kinderen. Dinsdag hadden we een stage juf. Ze heet 

Wietske. Ze komt nog twee een donderdag en daarna nog een hele week stage lopen. Aankomende 

week ben ik dinsdag niet op school en zal juf Evelien een dag invallen. We hebben deze week de helm 

gemaakt voor de jongens en we zijn druk aan het bouwen. Het harnas is klaar en de schilden zijn 

geverfd. Ook is het kasteel open en kunnen we schilknaap en ridder spelen en jonkvrouw en 

dienstmeisje. Het is leuk om te zien hoe de kinderen aan t spelen en via klasbord kunt u als ouders de 

foto's zien. De letter j hebben we geleerd. We genieten buiten weer van de zandbak, maar dat zult u 

thuis ook wel merken aan de hoeveelheid zand in de schoenen. 

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

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week hebben we een start gemaakt met kern 9 van veilig leren lezen. De kinderen hebben enorme 

sprongen gemaakt met lezen. Heel knap. Kern 9 gaat over proefjes doen en de kinderen hadden zelf 

allemaal leuke ideeën over welke proefjes ze aan de klas willen laten zien. Het kan dus zijn dat uw kind 

thuis ineens wil oefenen met een proefje.  

Afgelopen dinsdag hebben we aandacht gehad voor een schone wijk. Zo kregen de kinderen spullen 

(zoals handschoenen en vuilniszakken) om de wijk schoon te kunnen maken. Hier gingen de kinderen 

enthousiast mee aan de slag. Aan het eind kregen de kinderen een diploma en mochten ze alle spullen 

mee naar huis nemen. Met rekenen oefenen we veel met de verliefde getallen (welke getallen zijn samen 

10) en met de getallenlijn.  

Op 6 april gaan we naar de kinderboerderij en ik ben nog steeds op zoek naar 1 ouder die wil rijden en 

begeleiden. Op 21 april zullen de koningsspelen weer plaatsvinden bij ons op school. Ik ben hiervoor nog 

dringend op zoek naar 2 ouders die een groepje willen begeleiden. 

 

Groep 3b 

Zo en dan is de week alweer voorbij! 

Een week met 3 verschillende juffen. Wel even wennen, maar we zijn trots op de kinderen! Ze hebben het 

knap gedaan. We hopen dat juf Karin snel weer beter is! 

Bij lezen zijn we bezig geweest met verkleinwoorden; boompje, stokje, schoentje. Maar ook woorden als; 

la, zo, nu, twee. Verder leren we om plaatjes en zinnen van een verhaaltje in de goede volgorde te 

zetten. Het werken met de taakkaart gaat ook steeds beter. Veel kinderen vinden het erg prettig om 

ermee te werken.  

Omdat ik donderdagmiddag inviel heb ik mogen gymmen met de kinderen. Tjonge jonge wat een 

acrobaten zitten erbij zeg! We hebben gebalanceerd op een omgekeerde bank; heel moeilijk, maar toch 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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gelukt! Ook hebben we de hurksprong gedaan met de trampoline over de kast heen. Verder nog als een 

aap van touw naar touw geslingerd. En als laatste gedribbeld met de basketbal. 

Dan hadden we ook nog een verjaardag deze week; Ruben werd 7 jaar!! 

Vergeet ik bijna onze schoonmaakactie in de buurt te vermelden.... 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn weekend allemaal!! Groeten van juf Karin, juf Hanneke en alle kinderen. 

 

 

De week van vroeger in groep 4a 

Onze klas vult zich steeds meer aan met oude spullen van vroeger.  Hier hebben we ook al veel van 

gezien, want we zijn op excursie naar het Huis van Gijn geweest. We hebben hier een speurtocht gedaan 

met vragen. Leuk om allerlei verschillende kamers te zien en het speelgoed van vroeger.  

Ik vond de bibliotheek het leukst, omdat die boeken mooi in een rijtje stonden. Dat ze echte bedden hadden 

en het bad in de badkamer vond ik mooi. (Laura)  

Ik vond vooral de opdrachtjes leuk, omdat bijvoorbeeld dat je bij het bed de beddenkwast moest zoeken. 

Hier kon je je aan optrekken. Het dienstmeisje vond ik ook leuk. (Rosalie) 

Gisteren hebben we bij schrijven een kalligrafie les gedaan. We mochten sierlijke lijnen met ecoline 

maken van dik naar dun. Wat waren letters prachtig versierd. Wel leuk om met deze inkt in verschillende 

kleuren te schrijven. Papegaai was wel even bang dat er een zwart inktpotje op zijn vleugel kwam. 

Bij de gym hebben we een leuke samenwerk opdracht gedaan. De bal moest op de ring blijven 

balanceren. Op klasbord zie je ons in actie. 
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Groep 4b  

Woensdag was een heel bijzondere dag. We hebben na 

het bijbelverhaal een hesje aangetrokken, 

handschoenen aangedaan en een vuilniszak gepakt.  

Toen hebben we in de buurt vuilnis geraapt. Het was verbijsterend hoeveel troep er op een klein stukje 

grond kan liggen!  

Daarna begon de grote rekendag. We hebben allerlei rekenspelletjes 

gedaan, zoals het koppelspel, waarin je heel vlug een minsom moet 

uitrekenen, vingertwister, waarbij je combinaties moet zoeken die 

samen 10 zijn. Ook het 100-schieten viel in de smaak: pittenzakken 

op getallen gooien en proberen 100 punten te krijgen. De dag vloog 

voorbij! 

Dinsdag kregen we les van juf Tirza over de Middeleeuwen. Wie 

waren de monniken en wat deden ze.  

Spelling ging over kikkers….nou ja, over kikker woorden. We leerden 

eerst om woorden in klankdelen te hakken. Bijvoorbeeld: ki-ker. Hoor 

je aan het eind van een lettergroep een korte klank, dan ga je daarna 

met 2 medeklinkers door. Dus dan schrijf je kikker. Leuk omte 

merken dat de kinderen nu zelf  zich van deze spellincategorie 

bewust zijn en dat soort woorden in hun leesboeken weer 

tegenkomen. 
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Met rekenen hebben we geoefend met kwart voor en kwart over. Best lastig hoor! We letten op de kleine 

wijzer: staat hij net voor de 4 of er na? En we kijken ook naar de grote wijzer: staat hij voor de 12 of er 

na? Het zou fijn zijn als u ook thuis daarmee oefent. En….we hebben regelmatig een piraat in de klas! Die 

leert ons woorden over piraten, bijnamen maken en hoe we goudstaven kunnen verdelen ( eigenlijk al 

deelsommen uit groep 5) 

Groeten van ons allemaal 

 

 

 
 

Groep 5a 

De afgelopen twee weken is er weer veel gebeurd. Van de spreekbeurten tot de Kangoeroewedstrijd tot 

het nieuwe thema. De kinderen zullen er iets over vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal 

De leerlingen van groep 5a gaan hun spreekbeurt houden. De meeste kinderen 

hebben hun spreekbeurt al gehouden. Maar sommige kinderen hebben hun 

spreekbeurt niet gehouden. Als je je spreekbeurt houd dan heb je al een 5. 

En het hoogste is een 9. De eerste spreekbeurten gingen over: 

Lego, minions, turnen, honden, zwemmen en kikkers, klompvoeten, voetbal, 

Texel, Egypte, konijnen, politie, canada, kappersvak, korfbal, atletiek en katten. 

Degene die de spreekbeurt nog niet gehouden heeft gaat over … computers. 

Myrthe en Livine 

 

De kangoeroewedstrijd was 17 maart 2017. We weten nog niet wie de winnaar of de 

winnares maar het is heel spannend. Maar iedereen hoopt te winnen (die meedoen). 

Maar wie meedoet krijgt altijd iets.  En vorig jaar was de top 3. 3.Jael 2.Jesse.H 1. Roan  

En 2 jaar geleden was de top drie; Jael derde, Roan tweede, Jesse H. eerste. Je moet dan 

een boekje waar verhaaltjes sommen  wie het meest goede antwoorden heeft heeft 

gewonnen van de klas. Vanaf groep 3 mag je pas meedoen. Het is een toets waar je 50 

minuten over mag doen.  

Gemaakt door: Ruben van roosmalen en Jesse Heijkoop dikke doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige week was Mels de ‘Ster van de week’. Deze week was dat Livine. 

Op Klasbord zetten wij regelmatig foto’s van dingen die in de klas gebeuren. Om onze pagina te volgen 

kunt u de volgende aanmeldcode gebruiken: XVW-4AW.  

Zo blijft u op de hoogte van wat er in de groep gebeurt! 

Groetjes van groep 5a 

 

Groep 5b 

Wat een kanjers in groep 5b. Al een heel aantal kinderen hebben een spreekbeurt gegeven. Ontzettend 

knap hoe ze al kunnen presenteren aan de hele klas. Vooraf zijn er wel wat gezonde spanningen, maar 

die vertrekken meteen wanneer ze gestart zijn.    

Volgende week is het de week van het geld. We leggen de methode even aan de kant en krijgen allerlei 

activiteiten over geld. Het doel van deze week is om kinderen leren om te gaan met geld. Daarnaast 

hebben we aanstaande woensdag ook de Grote Rekendag. Het thema dit jaar is: ‘meten, bewegen en 

construeren’. Kinderen uit groep 7 en 8 gaan aan het werk over een vakantiepark en kinderen uit groep 5 

en 6 over een vakantiehuis. We gaan schatten, vergelijken, meten, tekenen en nog veel meer.  

Het is u vast ook niet ontgaan dat het in de vensterbanken erg ‘rommelig’ is op het moment. Of nou ja 

rommelig…. er verrijzen mooie kastelen in onze klas. Met veel enthousiasme wordt er samengewerkt. 

Daarnaast leren we ook steeds meer over de Middeleeuwen… Karel de Grote, kastelen, edelen, boeren, 

kasteelheren, ridders en nog veel meer komt er ter sprake tijdens de lessen.  

De komende tijd zijn we ook druk met allerlei sporten. Met gym zijn we druk aan het oefenen voor de 

Koningsspelen op 21 april en ons voetbaltoernooi op 10 mei. Afgelopen dinsdag hebben we een 

voetbaloefening en twee handbaloefeningen gehad. Daarnaast krijgen we 4 april ook een clinic beeball. 

We hebben namelijk 30 mei een sportdag met de groepen 5 en 6.  

Tot de volgende keer! 

 

Groep 6a 

Hallo allemaal, 

We zijn nog aan het werk over de Tweede Wereldoorlog en daarvoor zijn we gisteren naar het 

Verzetsmuseum in Gouda geweest. Onderweg van de parkeerplaats naar het museum hebben we nog 

een heel aantal 'stolpersteine' gezien (gedenkplaatjes - tussen de straatstenen - van de joden die zijn 

omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. -> zie foto) 

Wij werken nu over de middeleeuwen het is een leuk thema we werken nu over 

Karel de grote en Willibrord en de Germanen. Willibrord probeerden de Germanen   

tot geloof te maken Karel de grote had tegen de Saksen gezegd als jullie je tot 

christenen laten dopen dan zal hij ze in leven laten de Saksen weigerden dat toen 

begon Karel de grote met het omhakken van hun heilige eikenbomen! 

Harmen en Jael 

 

Op dinsdag gaan we met heel groep 5a (de leukste klas van de wegwijzer) zelfstandig werken. 

Dan krijgen we opdrachten van de Juf. Dan mogen we dat zelf in plannen dan krijgen we 

ongeveer 50 minuten de tijd om de opdrachten af te krijgen. 

Dat zijn; lezen 15 minuten, Woordenschat les, Spelling, Ster van de week. 

En daarna hebben we een klaar opdracht. 

Gemaakt door Roan en Alessandra 
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In het museum mochten we heel wat dingen aanraken en werd er verteld wat het was en waar het voor 

gebruikt werd. Wist u dat na de oorlog er zo weinig ijzer was, dat in ze oude legerhelmen gaatjes 

maakten, pootjes onder zette en er emaillen laagje overheen deden...zo had je een vergiet :) zie foto 

Ook hebben we de tentoonstelling bekeken en de tijdelijke tentoonstelling over kinderen (en speelgoed) 

in de oorlog. 

Een mooie en leerzame ervaring. Alle rijders/begeleiders: heel hartelijk bedankt!!! 

Komende week is de week over geld, waarbij we woensdag 'de grote rekendag' hebben. Allerlei leuke 

activiteiten met rekenen en geld :) En donderdag en vrijdag hebben we nog ik eet het beter ... les over de 

tong, wat mooi aansluit bij de spreekbeurt van Micha over smaken :) alleen gaan we nu allemaal 

proeven... u hoort er vast nog meer over 

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

 

  

 
 

Groep 6b 

We hebben weer heel wat te vertellen over onze groep! We zijn ondertussen begonnen met de 

spreekbeurten en hebben al heel wat interessante dingen van elkaar geleerd. Wat een mooie 

onderwerpen zijn er gekozen. Erg knap hoe de kinderen voor de groep staan en zo knap iets kunnen 

presenteren! Ook zitten we middenin ons thema de Tweede Wereldoorlog. We hebben een volle 

thematafel met allerlei materialen die de kinderen hebben meegenomen. Volgende week gaan we het 
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hebben over Anne Frank. En op donderdag gaan we op excursie naar het Verzetsmuseum. We zien uit 

naar het uitje! Vrijdag viert de juf haar verjaardag en gaan we het Wie is de Mol spel spelen. Spannend…. 

Wie zou het zijn? Ook zijn we bezig met het knutselen van kipjes van papier-maché. Dit is nog best een 

lastige klus hebben we gemerkt.  

Op dinsdag 4 april hebben we een clinic Beeball, dus moeten de gymkleren mee naar school! Voor 

Levend Water moeten we even een sprongetje in hoofdstukken maken. Volgende week gewoon 

hoofdstuk 24 en de week erna gaan we naar hoofdstuk 28!  

We wensen iedereen weer een mooi weekend met hopelijk veel zonnestralen! 

Groetjes juf Marlies en groep 6b! 

 

Groep 7a 

Wat was het gezellig en leuk gisteren! Het weer was ook prachtig, dus we hebben er een hele gave 

verjaardag van gemaakt voor de meester. We hebben quizzen gedaan, lymbodansen, een fotospeurtocht 

door de wijk, filmpje gekeken, extra lang buiten gespeeld. Een heerlijke dag dus. 

Vorige week vrijdag hadden we ook als een hele leuke dag. De Regering had het die dag voor het 

zeggen. 2 partijen uit de klas die de grootste partij waren geworden mochten met elkaar bepalen wat er 

die dag gebeurde. Ze hadden al bepaald dat de klas de toets niet moest maken van Levend Water, maar 

alleen de meester…. Hij moest dus even flink leren! Ook hebben we een rekenspeurtocht gedaan, een 

spelling game en we moesten op de computer presentaties maken over personen uit de geschiedenis. 

Van de klas mocht de regering wel vaker lesgeven. 

Koningsdag komt steeds dichterbij. Maar we hebben nog niet voldoende begeleiders voor de groepjes. 

De onderstaande groepjes hebben nog geen leiding…. Wie kan en wil? 

 

Hockey          Suzanne, Eva N., Lisa, Samuël, Juda, Jakob 

Volleybal        Jarik, Lucas, Rens, Bertjan 

Tennis            Wouter, Luca, Janneke, Lydia 

Slagbal           Efrayim, Bram, Tom, Eva, Fatima 

 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

We zijn de afgelopen weken lekker aan het werk geweest. Zo hebben we o.a. de Kangoeroewedstrijd 

gehad en hebben we hard moeten werken aan ons werkstuk. We zijn ook heel druk met de verkiezingen 

bezig geweest en mochten vorige week vrijdag een dag beleven die helemaal ingevuld was door de 

winnende partijen van de verkiezingen (die hun regeerakkoord tot uitvoering brachten). Zo mochten we 

echt zelf ondervinden hoe de democratie in ons land werkt (en dat dat soms best wel een beetje 

oneerlijk voelt, als je heel hard gewerkt hebt en je toch geen “kamerzetels” hebt gehaald en je eigenlijk 

geen inspraak meer hebt). Maar toch… Complimenten voor iedereen die er heel hard aan meewerkt 

heeft!! 

Donderdag (gisteren) kwam ik de klas na de pauze binnen en het was muisstil in de klas. Iedereen zat 

erbij alsof ze een etalagepop waren. Daar hebben we toen gelijk maar een filmpje van gemaakt en zo 

onze eigen ‘mannequin challenge” gefilmd. (het linkje van het filmpje heeft u allemaal via de mail 

gekregen) Wat een talenten zitten er in onze groep. ;-) 

Dat er zoveel talenten in de groep zitten, wisten we natuurlijk wel, maar het is ook erg leuk om te zien 

hoe de groep de komende maandopening (die door onze groep georganiseerd mag worden) helemaal 

zelf opzet en bedenkt. Echt heel leuk en knap. 

Vandaag krijgen we in de groep bezoek van een van de medewerksters van de Kidsweek. Zij komt kijken 

hoe wij in de groep de Kidsweek inzetten. Leuk om kennis te maken met één van de gezichten achter de 

Kidsweek. 
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Volgende week zullen onze rekenlessen in het teken staan van de “week van het geld.”  Ook zullen we de 

opdrachten van de “grote rekendag” hierbij gaan inzetten, zodat we op een andere manier met de 

rekenlessen bezig zullen zijn en inzetten op een paar onderdelen die ook erg van belang zijn binnen het 

rekenen. 

Schrijfkanjers van de afgelopen weken zijn Danine en Britt en de Sterren van de week zijn Tim en Jefta. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8b 

Afgelopen weken hebben we gewerkt aan de verkiezingen. Vorige week maandag hebben we gestemd 

voor de landelijke verkiezingen. Hier op school heeft de ChristenUnie ruimschoots gewonnen. Helaas ligt 

landelijk gezien de verdeling van de stemmen iets anders ;) We hebben ook de landelijke verkiezingen 

uitgebreid besproken in de klas. Leuk om te merken dat er een hoop kinderen zijn die de politiek 

interessant vinden. Natuurlijk waren er ook de klassenverkiezingen. Na een korte periode van campagne 

voeren was het tijd om te stemmen. In onze groep had de partij voor de sport de meeste stemmen. De 

partij had als standpunt dat er meer bewogen moest worden op school. Uiteindelijk waren er 6 kinderen 

die de coalitie vormden. Joas G. werd tot minister-president gekozen. 

Vrijdag mocht de coalitie regeren in de klas. Zij mochten op een paar eisen na de dag vrij invullen. Dit 

betekende een dag met veel voetbal, op je telefoon bezig zijn en veel buiten zijn. Meester Julian kwam 

nog een half uurtje rekenen geven. Het was een erg gezellige dag! 

Deze week zijn we begonnen met het werken over de Eerste Wereldoorlog. Volgende week werken we 

daarover door.  

Vandaag hebben we het GPOWN voetbal toernooi. We hebben hier al een paar weken voor geoefend 

met gym. Sjoerd en Sophie hebben ons training gegeven. Ook oefenen we geregeld voor de Cito-toets. 

Die toets komt steeds dichterbij. Het doel van het oefenen is dat de kinderen weten wat voor soort 

vragen ze kunnen verwachten. 

Deze week hebben we de musical uitgelezen. Komende 2 weken gaan we de rollen voor de musical 

verdelen. Juf Sandra heeft ons een drama les gegeven om ons te leren toneelspelen. Dit kunnen we 

gebruiken in de musical. Zij geeft ons voor de meivakantie nog 2 lessen. 

Fijn weekend! Groetjes uit groep 8b 
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