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AGENDA 

 

16 november, 8:45 uur, Pad 

• Koffiemoment met ouders 

 

17 t/m 24 november 

• Week van de Mediawijsheid 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 24-11-2017. 

LIED 

 

Week 46 

• Zegen aanbidding, Opw. 454 (groep 5-8) 

 

Week 47 

• Psalm 16: 1 (groep 3-8) 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

De afgelopen weken hebben de leerkrachten samen met de teamleiders de groepsvorming en 

de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen besproken. We ontdekken mooie processen 

en we ervaren dat kinderen steeds mee oog krijgen voor de ander en liefdevol om de ander 

heen willen staan. Natuurlijk zijn er ook kinderen die het moeilijk hebben, die zich ongelukkig of 

somber voelen bijvoorbeeld. We bekijken dan in overleg met u als ouder wat er nodig is. We 

willen dat kinderen zich veilig voelen zonder hun eigenheid te verliezen. Soms zijn er groepen 

die wat extra ondersteuning nodig hebben, daar worden ouders van op de hoogte gebracht. 

Volgende week donderdag, 16 november, is er een koffieochtend op het Pad. U bent allemaal 

van harte welkom van 8.40 tot ongeveer 9.15/9.30 uur. Het onderwerp waarover we met u van 

gedachten willen wisselen, is het gebruik van Klasbord i.c.m. de mails. Maar er is ook altijd 

ruimte om uw eigen onderwerpen ter sprake te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Brik 

 

ALGEMEEN 

 

Hulp gevraagd: Sinterklaasfeest 

Beste ouders, een paar weken geleden kreeg u een mail over Sint. Er is hulp nodig. Gelukkig heeft een 

aantal van u al op deze oproep gereageerd waarvoor onze dank. Er is echter nog te weinig reactie op 

gekomen. Doet u mee?? Wat hebben we nodig: 

• Pietenpakken: Heeft u of weet u iemand waar we een of meerdere pakken kunnen lenen?   

• Versieren van de scholen en cadeautjes inpakken: Maandag 20 november willen we overdag de 

cadeautjes inpakken, een erehaag maken voor de Sint en na school en/of 's avonds beide scholen 

versieren.   

• Snoepgoed: Maandag 4-12 willen we overdag de kruidnoten over kleine zakjes verdelen. Het gaat 

om zo'n 450 zakjes, maar met elkaar is dit zo klaar.  
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• Ook mag dan het strooigoed verdeeld worden over de zakken van de Pieten (moet wel in 

verpakking blijven nog ;-) ).   

• Muziekinstrumenten: Heeft u nog een leuk, maar ook oud, muziekinstrument dat in een van de 

hallen mag staan/liggen? Dan lenen we dat graag van u. 

U kunt mailen naar Karin de Roon: k.droon@gpown.nl.  

Alvast hartelijk dank namens de Sintcommissie 

 

Week van de Mediawijsheid 

Beste ouders/verzorgers,  

Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats 

(www.weekvandemediawijsheid.nl). Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs.  

Tijdens deze week roept Mediawijzer.net docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren op 

samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden. 

Als team van de Wegwijzer vinden wij het belangrijk om onze kinderen wegwijs te maken in de wereld 

van social media en internet. We starten met een methode voor Mediawijsheid 

(www.nationaalmediapaspoort.nl). In iedere klas worden 7 lessen per jaar gegeven. Niet alleen op school, 

maar ook thuis is het belangrijk om uw kind mediawijs te maken. Doet u mee? Achter de schermen wordt 

hard gewerkt aan een doorgaande leerlijn op ICT-gebied. Als er vragen zijn over dit onderwerp, kunt u 

terecht bij de OICT-coördinatoren; juf Tamara en juf Wendy (t.aleman@gpown.nl en w.noel@gpown.nl). 

 

Adreswijziging familie Reedijk 

Boaz (7A) en Mila (4B) Reedijk gaan per 28 december 2017 verhuizen naar: 

Paulusweg 161 

3341 CW Hendrik-Ido-Ambacht 

06 55266532 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De klas (ons museum) wordt steeds mooier door alle kunstwerken die gemaakt worden. We hebben 

prachtige collages van herfstbladeren en geverfde schilderijen van bladeren. Deze week waren de 

zelfportretten aan de beurt. De portretfoto’s hielpen ons om te kijken hoe we eruit zien. En nu zijn ze 

klaar, compleet met zilveren lijst. Volgende week staat de schilder Mondriaan op het programma. We 

hebben daar zelfs een echte schildersezel en doeken voor aangeschaft. ‘k Ben benieuwd of ook abstract 

werk aanslaat bij de kinderen. 

Intussen wordt er ook dagelijks iets excentrieks gebouwd in de bouwhoek, wordt er lekker gekookt en 

gegeten in de huishoek en leren we weer nieuwe spelletjes en puzzels. In de gymzaal speelden we het 

spelletje ‘de boom wordt hoe langer hoe dikker’, misschien kent u het nog van uzelf vroeger op het 

schoolplein. Het ging goed, zonder geduw en gepers, een echt kanjerspel! Ook hebben we aandacht 

gegeven aan het leren om Nee te zeggen wanneer dat nodig is; dat is niet altijd gemakkelijk, je moet dat 

wel leren. 

Met de Bijbelvertellingen zijn we aangekomen in de tijd van de eerste koningen van Israël : koning Saul 

en David. U hebt op het nieuwe liedjesblad ons lied van dankdag en het kunstenaarslied kunnen vinden. 

Mooi om ook lekker thuis met uw kind te zingen. Volgende week gaan we in de klas starten met het 

inoefenen van de kerstliedjes.  

We missen Marijn (vooral Xavi mist z’n speelgenootje), die nog in Indonesië zit. Isabel ging deze week al 

elke dag mee naar school, want ze is nu ook 4 jaar. 

En veel kinderen hebben al iets meegenomen voor de voedselpakketten van Dorcas, bedankt! Het kan 

volgende week ook nog. 

De foto’s laten zien dat we druk bezig geweest zijn met een dankdag-tekenwerkje, de blauwe week en 

onze tassenrij (duidelijk een sticker verdiend!). 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Vandaag waren alle kinderen, wat een gezellige boel. Vindt u het ook zo fris 's ochtends vroeg? Dat 

vinden wij ook als we vroeg buiten spelen, wilt u daarom weer wanten of handschoenen aantrekken? 

Misschien ook even oefenen met aantrekken? Dan hebben we het met buiten spelen weer een stukje 

warmer. 

Het museum is bijna klaar. Wat een kunstenaars hebben we in de klas! We kunnen het museum er al 

aardig mee vullen dus volgende week… 

Deze week met de letter M bezig geweest. Daar hebben we weer aardig wat woorden mee verzonnen en 

ook van allerlei voorwerpen de M gemaakt. Er zijn zelfs kinderen die samen de M konden vormen. 

We zijn nog bezig met kleuren. Zo mengen we met de kleuren rood, geel en blauw en maken dan een 

herfstschilderij. Knap hoor. Met juf Marielle hebben we een versje geleerd. Dat was zo grappig, daar 

waren de leuren juist anders. De zon was niet geel, de bomen niet bruin of groen etc. Eke week leren we 

ook weer nieuwe woorden die te maken hebben met kunst. Wist u dat we kwasten ook penselen 

noemen? Met de Bijbelverhalen ging het over Saul die tot Koning werd gekozen. Juf had 11 zwarte 

steentjes en 1 wit steentje in een zakje gedaan. Om de beurt mocht een kind een steentje pakken en 

degen die het witte steentje had mocht een lied voor de Here God zeggen. Toen het Bijbelverhaal kwam 

snapten we goed wat het lot werpen betekent. 

Hartelijke groet van Juf Rianne, juf Marielle en juf Yvonne 
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Groep C 

Deze week hebben een aantal kinderen van onze groep de bijdrage voor de nieuwsbrief gemaakt. Leest 

u mee? 

• We zijn heel leuk aan het werken over het museum (Emma) 

• We maken een schilderij (Mees) 

• In ons museum zijn heel veel verschillende schilderijen (Cristian) 

• Ik vind het leuk om op de IPad te zitten als ik hulpje ben. (Boaz) 

• Dat we eten (Jip) 

• Ik vind allemaal leuke dingen op school.  (Lieke) 

• We maken allemaal dingen voor ons museum. Ik maak kaartjes (Jade) 

• We knutselen over het museum (Naomi) 

• Hallo lieve vaders en moeders Finn en ik hebben een camera gemaakt (Benjamin) 

• Dat we een museum hebben (Floris) 

• We leerden het liedje: in een scheepje overzee. (Nikai) 

• We hebben over de kleur blauw gewerkt. (Eveline) 

Vrolijke groeten van ons allemaal! 

 

Groep D 

En dan is er al weer een week voorbij! Ons museum raakt steeds beter gevuld met allerlei creatieve 

ontwerpen. Inmiddels hebben we een eigen museumkaart. Daarmee mogen we naar binnen voor een 

rondleiding of een workshop naar keuze. De kleuters vinden het leuk om te doen. De komende week 

gaan we nog meer dingen bedenken om in het museum te doen of te gebruiken. Samen hebben we ook 

twee mooie werkstukken gemaakt van Kandinsky. 

En ook Mondriaanwerken zijn in het museum te vinden.  

De moeder van Tom heeft ons een echte Kunst-les gegeven! Ze leerde ons mooie kleuren zelf te maken 

en te ontdekken. Komende woensdag komt Maureen nog een keertje bij ons in de groep.  

Volgende week maandag gaat onze juf Grietje naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar knie. 

Sterkte juf! We hopen dat het allemaal goed zal gaan en dat het na de operatie ook een beetje mee mag 

vallen. We bidden voor u en we zullen heel veel aan u denken! Alvast heel veel lieve knuffels van ons 

allemaal!! 

Groetjes van de dierengroep, juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Rood, geel, blauw, kunnen oranje, groen en paars worden en als we blauw en geel en rood mengen 

krijgen we bruin. Wat een ontdekking iedere keer weer. We hebben een bloem gekleurd en uitgeknipt. 

Daarna gingen we de bloemblaadjes naar binnen vouwen en legden de bloemen in het water. Leuk om 

te zien hoe groot de ogen werden van de kinderen. Vraag thuis nog maar eens na wat er gebeurde. We 

hebben van de bloemen en hun afdrukken boekenleggers gemaakt en zo krijgen we ook nog producten 

voor in het winkeltje. De kunstenaars in de klas zijn hard aan het werk. Er worden bouwwerken gemaakt. 

Daar maken we een foto van en daaromheen maken we een lijst. We kunnen in het zand een tekening 

maken zoals de zandtovernaar doet. We stempelen een schilderij op zwart papier. We lezen erg veel 

verschillende boekjes over kunstenaars en kleuren en musea. Ook kijken we filmpjes waar we veel van 

leren. Het museum gaat binnenkort open. We gaan dan verhalen bedenken bij de schilderijen. De gids 

kan dan een rondleiding geven. We moeten ook wel wat kunnen doen in het museum want alleen 

schilderijen bekijken vinden we saai. De letter s is aangeleerd en volgende week komt de d van doek. 

Met gym doen we spelletjes zoals penselenrace, hoeveel penselen liggen achter je, je mag worden getikt 

als je een penseel in handen hebt en welke rij is als het eerst aan de overkant (je mag alleen op de 

tekening staan en elk groepje heeft maar 3 tekeningen en je mag niet op de vloer komen). Leuk om de 

verschillende strategieën te zien. Verder oefenen we elke dag met het standbeeldspel van de 
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kanjertraining. De verhalen uit de Bijbel gaan over Samuel en Saul. De kinderen kennen veel verhalen en 

kunnen al heerlijk verklappen hoe het afloopt. Volgende week donderdag viert Elle haar verjaardag want 

ze wordt de 18e 5 jaar!!  

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen week was het een korte week voor groep 3. We hebben nieuwe woordjes geleerd zoals: tak en 

hut en de kinderen zijn erg hard aan het oefenen met lezen. Volgende week zullen we kern 4 alweer 

afronden en een start gaan maken met kern 5. Met rekenen hebben we de toets gemaakt en daarna 

hebben we nog geoefend met de verliefde getallen (samen 10), het snel maken van sommetjes en 

splitsen. A.s. week zullen we een bezoek brengen aan het museum van Dordrecht. Hier hebben we erg 

veel zin in. In de hal zijn we ook druk bezig om een museum te maken. Onze klas is het atelier en daar 

maken we schilderijen en andere kunstwerken die we in het museum op de gang kunnen laten zien. Zo 

hebben de kinderen kennis gemaakt met Mondriaan, Vincent van Gogh en Michelangelo en ook hebben 

we het gehad over een pindakaasvloer. Is dat eigenlijk ook kunst? Dit was toch wel een beetje rare kunst.  

Komende week gaan we verder met het inrichten van de museumhoek en ook zullen we onze 

kunstwerken verder afmaken. Ook proberen we al wat vragen van onze vragenmuur te beantwoorden.  

Groetjes van juf Tamara 

 

De kunstweek van groep 4a 

Onze klas en de hoek zien er al kunstig uit. We hebben in onze klas een atelier en kunstschatten in de 

hoek van onze klas. In onze hoek staan al een paar van onze gepimpte schoenen. 

Bij taal hebben we een rollenspel gedaan. Dit met elkaar geoefend in groepjes van twee. Het ging over 

een papegaai die we kochten, maar niet kon praten. 

Bij rekenen hebben een les over spiegelen met een spiegeltje gedaan. Pingpong bekeek zichzelf en zag 

zijn spiegelbeeld. We mochten een geheim briefje ontcijferen en een tekening afmaken met een 

spiegeltje. Deze foto’s staan op klasbord. 

Bij het nieuwe thema kunst zijn we bezig met een circuit: fotograferen van kunst, schoenen pimpen, op 

hout een schoen verven en een inkttekening. We mochten ook kunst maken van lego. Wat gaaf dat juf 

Karin zo’n grote bak lego voor ons geregeld heeft. We kunnen nu hele mooie grote legokunstwerken 

maken. 

Hartelijke groet, Juf Karin en juf Evelien 

 

Groep 4b 

De Bijbel ging de afgelopen twee weken open in het Oude Testament. We sloten de verhalen over David 

(vechtkoning) af en we hoorden over de wijsheid van Salomo (vredekoning). 

In de klas zijn we veel met Kanjertraining bezig en we hebben onze handtekening gezet onder de 

omgangsregels. Ook heeft iedereen een kanjermaatje gekregen.  

We zijn blij dat juf Hanneke weer veilig terug is uit Cambodja en we zijn benieuwd naar haar avonturen! 

Het thema kunst is in volle gang en intussen bereiden we ons ook al voor op sinterklaas en kerst.  

Deze week hadden we een taaltoets en een spellingtoets dus dat was even zweten. 

De gymlessen zijn uitdagend en de kinderen kunnen zich heerlijk uitleven. Knap om te zien dat ze 

groeien! Heerlijk die vooruitgang! Wat wel opvalt, is dat niet iedereen gymkleding/schoenen bij zich 

heeft. Wilt u erop letten dat dit wel gebeurt? 

Hartelijke groet uit groep 4b 
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Groep 5b 

Het is weer tijd om even wat te delen over wat we allemaal doen in groep 5b. Nou dat is een hoop. 

Afgelopen week hebben we de tafel van 9 geleerd. De komende drie weken staat deze tafel dan ook 

op het huiswerklijstje. Elke woensdag krijgen we een toetsje en bekijken we hoeveel we er goed 

hebben in 1 minuut. We proberen ons de week die daar op volgt te verbeteren. Ook hebben we het 

afgelopen week over de omtrek en de oppervlakte gehad. De woorden vertellen ons al veel. 

Vorige week mochten we twee oma’s in onze klas verwelkomen. De oma van Anouk heeft ons 

verteld over hoe het vroeger op school was en de oma van Joël over het koken en huishouden van 

vroeger. De kinderen waren heel nieuwsgierig en stelden veel vragen. Deze week zijn we met ons 

thema nog verder terug de tijd ingegaan. De kinderen hebben kennisgemaakt met de tijd van de 

jagers en boeren. We hebben het o.a. gehad over hoe ze in die tijd leefden, wat de vrouwen en 

mannen deden, welk gereedschap ze gebruikten en welke dieren er toen waren. Volgende week 

gaan we verder over het eten uit die tijd en hoe ze daar aan kwamen. Ondertussen zijn we ook druk 

met de voorbereidingen voor de prehistorische dag. U heeft als het goed is een mailtje ontvangen 

met daarin een link waar u zich kunt inschrijven om te helpen. Het is nog niet rond, dus uw hulp is 

van harte welkom. 

De voorleeswedstrijd komt ook steeds dichterbij. Als u dit leest dan hebben we de tweede ronde net 

achter de rug. Daaruit komt de winnaar van de klas. De winnaar van de klas gaat het volgende week 

opnemen tegen andere kinderen uit de groepen 5 en 6. Het is jammer dat er maar één door mag, 

want er zijn er nog veel meer hartstikke goed. Dat is soms best wel even slikken voor kinderen. 

Gelukkig komen er nog meer momenten de komende jaren. 

Tot de volgende keer! 

 

Groep 6a 

We werken al een paar weken over het geschiedenisthema en hebben de VOC, Michiel de Ruyter en 

Napoleon achter ons gelaten. We zijn nu beland bij Koning Willem I. We springen op deze manier door 

de tijdlijn en behandelen belangrijke personen en gebeurtenissen. De kinderen zijn erg geïnteresseerd en 

betrokken. Met spelling hebben we veel geoefend met de regels S als C en K als C. Met gym heeft Nova 

de warming up verzorgd (zie klasbord) en dat smaakt naar meer. We hebben maar een intekenlijst 

gemaakt, want veel kinderen wilden wel een warming up verzorgen! 

Wilt u de kinderen helpen herinneren aan het meenemen van hun gymtas en het maken van hun 

huiswerk e.d. Er wordt nog wel eens wat vergeten in deze klas. 

Fijn weekend! Juf Marlies en juf Suzan 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

Deze week zijn de voorleesrondes geweest voor de voorleeswedstrijd… wat was het spannend. De 4 

kinderen die het nog tegen elkaar moeten gaan opnemen zijn: Jesse H, Jelle, Evy en Livine. Van deze vier 

kinderen zal er één kind onze groep gaan vertegenwoordigen op de finale op donderdag 16 november. 

Zet 'm op!  

Donderdag hebben we een heel gezellige dag gehad met elkaar. Ik vind het tof om m'n verjaardag met 

deze groep 6b-kanjers te mogen vieren. Bedankt ook voor alle leuke cadeautjes en tekeningen, 

gedichten! Echt superl lief!  Van het geld dat verzameld was, heb ik 4 spelletjes voor in de klas gekregen: 

halli-galli, kakkerlakkensalade, mees kees spellingkwartet en bluffen. Daar kunnen we allemaal lekker van 

genieten. Vrijdag krijgen alle kinderen hun lootje mee naar huis om thuis in te vullen! Willen jullie die 

maandag weer mee naar school nemen, dan gaan we dinsdag 14 november lootje trekken voor 't 

sinterklaasfeest. Joehoeee... 

Groetjes van alle groep 6b kanjers en juf Anita en juf Karin 

P.S. Dinsdag 21 en woensdag 22 november staat juf Karin voor de klas (ipv juf Anita) 
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Groep 7a 

Afgelopen vrijdag hebben we in de klas 3 leerlingen gehad die nu in de brugklas zitten. Zij hebben ons 

verteld hoe het is op de middelbare school. Het duurt voor ons nog wel even, maar voor je het weet is 

het zover. Leuk om te horen hoe zij het vinden en wat nieuw en anders is.  

Volgende week dinsdag gaan we lootje trekken voor Sinterklaas. Ja, ja, die tijd komt er weer aan. We 

vullen dan ons lootje in en schrijven op wat voor cadeautje we willen hebben. Het moet rond 4 euro zijn. 

Voor diegene die we trekken maken we een leuke surprise en schrijven een gedicht. Hulp van je ouders is 

prima, maar doe het ook vooral zelf. Inmiddels zijn we op de helft van de boekbesprekingen. Leuk hoor, 

elke dag een nieuw boek die wordt aangeprezen! We weten ook wie onze winnaar is van de 

voorleeswedstrijd! Naomi! Zij mag het volgende week donderdag opnemen tegen de winnaars van 

groep 7b, 8a en 8b. Een echt jury zal dan bepalen wie de schoolwinnaar wordt. Diegene mag het gaan 

opnemen tegen winnaars van andere scholen in de omgeving. Heel spannend dus. Succes Naomi! 

• Schrijfkoning was Filip 

• Schrijfkoningin was Bente Rademaker 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

We zijn deze weken weer hard aan het werk. We werken aan hard aan ons nieuwe thema, waarbij we een 

kijkje nemen bij de jagers, de boeren, de Grieken en de Romeinen. We hebben weer allerlei vragen 

bedacht die we graag willen onderzoeken ;-). 

Afgelopen woensdag mocht onze groep de maandopening verzorgen. Daar zijn we druk mee bezig 

geweest. We hebben het gedaan over het thema: “Danken”, omdat het vorige week ook dankdag was en 

we ook mogen delen van de spullen die we hebben. Dat paste ook weer mooi bij de actie van Dorcas. 

Verder houden we in onze klas de voorrondes van de voorleeswedstrijd. De finale is a.s. donderdag 

16 november en er zijn 4 finalisten over uit onze groep; Daniëlle, Monique, Klaas en Matty. Vandaag 

wordt bekend wie de winnaar uit onze groep is. We zijn benieuwd. 

• De schrijfkanjer van vorige week was Job 

• De schrijfkanjer van deze week is Monique 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 
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