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AGENDA 

 

14 december 

• Kinderen zijn ’s middags vrij ivm 

studiemiddag 

 

20 december  

• Kerstfeestviering groepen 1-4 (zie verderop) 

LIED 

• Psalm 1: 2 (groep 1-8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 22 december. 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Advent, we leven toe naar de viering van de komst van het Licht. Liefde, hoop, vrede. Mooie woorden in 

een wereld waar het vaak zo donker aanvoelt, waarin we het soms moeilijk vinden onze kinderen los te 

laten. We mogen vertrouwen op die machtige God, die alles weet en ziet en onze kleintjes in Zijn grote, 

vaderlijke hand houdt. Ondoorgrondelijk en te groot voor ons menselijk verstand is Zijn liefde. 

Ook in de school wordt de kerstsfeer steeds meer ervaren. Als u verder leest, komt u foto’s tegen van het 

werk van de identiteitswerkgroep, zij hebben de entree op beide locaties heel mooi ingericht. Onze 

dank!! 

Op het Hoofdland zijn de voorbereidingen voor het kerstfeest in de kerk in volle gang. Er wordt 

gezongen, toneel gespeeld, gepraat over hoe het in die tijd was en natuurlijk over wie dat bijzondere 

babietje in de voederbak was. Dan kun je zomaar een paar kleuters tegenkomen die je vertellen dat ze 

‘engels’ zijn. Fantastisch, toch?! Op het Pad zijn er inmiddels bijna voldoende ouders om met de hele 

locatie donderdagmiddag 21 december creatief bezig te gaan. 

 

Aanstaande donderdagmiddag 14 december zijn de kinderen vrij. Wij hebben dan een studiemiddag 

over thematisch werken. 

En woensdag 20 december is het kerstfeest van de onderbouw in de kerk. 

Met vriendelijke groet, Annelies Brik 

 

ALGEMEEN 

 

Kerstworkshops – hulp gezocht! Herhaalde oproep 

We zijn nog steeds op zoek naar ouders die het leuk vinden om een workshop te organiseren (zie vorig 

Wegwijzertje of de mail). Inmiddels hebben we al invulling gevonden voor 8 workshops, maar dat is nog 

te weinig. We hopen de 20 wel te halen. 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  2 

Dus als u dit leuk vindt, geeft u zich dan nog even op bij de leerkracht van uw kind of bij meester Pier 

Anne Nawijn (p.nawijn@gpown.nl). Laat dan ook even weten wat u van plan bent om te gaan doen. 

Samen een workshop geven, mag natuurlijk ook. Alvast hartelijk dank! 

Hartelijke groet van het team van het Pad 

 

Kerstlunch groep 1-4 

Aan alle ouders van groep 1-4, 

Op donderdag 21 december is er een kerstlunch in de groepen 1-4. Binnenkort krijgt u een mail hoe we 

dit willen organiseren. 

 

Kerstviering groepen 1-4 

Woensdag 20 december hebben we een Kerstviering met de groepen 1 t/m 4 in de 

Maranathakerk, Koninginneweg 1a, 3331 CD Zwijndrecht. 

• Kerk open: 18.00 uur 

• Aanvang: 18.30 uur 

• Sluiting: +/- 19.30 uur 

• Per gezin mogen er maximaal twee bezoekers mee: dus vader + moeder, of moeder + broer, of 

vader + zus etc. 

Voor de rust in de kerk, zitten de kinderen allemaal gewoon bij hun eigen ouders! Via de beamer is het 

programma te volgen en worden er ook aanwijzingen gegeven wanneer welke groepen naar voren 

mogen komen. We hopen met elkaar op een hele mooie avond! De avond is ook te volgen via 

http://www.gkvzwijndrecht.nl/de-maranathakerk/.  

Willen jullie zoveel mogelijk (gratis!) parkeren op de parkeerplaats en in de parkeergarage van 

winkelcentrum Walburg. Onze avond start heel vroeg! Vorig jaar waren er klachten van 

omwonenden omdat mensen hun auto’s niet kwijt konden bij thuiskomst. Hartelijk bedankt voor 

de medewerking! 

 

Uitnodiging voor het bezoek aan het museum in de kleuterklassen 

We zijn bijna aan het einde van het thema over het kunst. We hebben veel gemaakt voor in ons museum. 

Ook hebben we geoefend als kaartjesverkoper en gids. We zouden het heel erg leuk vinden om ons 

museum te laten zien aan onze opa, oma, papa, mama, broer, zus, etc... Daarom gaat ons museum 

speciaal open voor een gast naar keuze. Dinsdag 12 december en donderdag 14 september is ons 

museum geopend van 8:15-8:45 uur. De kinderen mogen dan hun eigen bezoeker als gids door het 

museum rondleiden. De kinderen die geen bezoeker meebrengen mogen aan de tafel een spelletje doen 

net als op andere dagen. 

Tot dinsdag of donderdag! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Zo, de Sint en z’n Pieten hebben er een leuke dag van gemaakt afgelopen dinsdag. Veel muziek, 

grappen, cadeautjes en lekkers. Marijn was net op tijd terug in Nederland om dit feest mee te 

maken. Fijn dat jullie als gezin een mooie tijd gehad hebben met de familie in Indonesië, Nila en 

Marco! 

En nu gaan we ons op het kerstgebeuren concentreren. Een mooie tijd, met blijdschap over de komst 

van Jezus op aarde; Hij vernederde zich zo voor ons, goed om elk jaar weer bij stil te staan. 

U hebt overal op de affiches in school al kunnen zien dat we ook richting kerstviering in de 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Maranathakerk gaan, met onze hele onderbouw. Wat zal dat een feest worden, al die zingende 

kinderen! 

We ronden zachtjesaan het thema over kunst af en u hebt vast al gelezen dat u volgende week 

welkom bent voor een rondleiding in ons museum door uw eigen kind : dinsdag- of 

donderdagmorgen bij de inloop. 

Ik was in de vorige nieuwsbrief vergeten te vermelden dat ik woensdag, 29 november een 

Netwerkbijeenkomst had over Het Jonge Kind. Daarom stond Marian Roth die dag voor onze groep. 

Het was weer een inspirerende dag met speciale aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat 

bij kleuters en het coöperatief leren (allerlei vormen van samenwerken). Dit delen we in de 

werkvergadering met onze onderbouwcollega’s, zodat het rendement zo groot mogelijk is. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een feest de afgelopen weken! Vorige week was onze schoen goed gevuld. Daar hebben we lekker 

van zitten smikkelen. Dinsdag kwam Sinterklaas echt op school. Wat was dat gezellig. En de pieten waren 

echt heel grappig. We hebben een fijne dag gehad met Sint en spelletjes en heerlijk buiten gespeeld. Nu 

werken we naar het grote Feest toe! De geboorte van de Here Jezus. We zijn druk aan het oefenen met 

de kerstliederen. En de kerstmusical... we hopen dat u ook komt! Volgende week gaan we prachtige 

dingen maken die met Kerst te maken hebben. Zo hebben we al een achtergrond geverfd op een echt 

schilderij. 

Wist u dat we al met de 8e letter bezig zijn? We hebben de k, s, o, p, r, m en nu de d. Kijkt u maar eens 

thuis of de (oudste) kinderen deze letters al herkennen op een pak hagelslag, toetje etc. 

Verder zijn we aan het oefenen met de cijfers 0 tot en met 7. 

Deze week gingen de bijbelverhalen over David die nu echt koning is geworden en de ark die naar 

Jeruzalem werd gebracht. Volgende week starten we met de Kerstverhalen. 

Fijn dat er al glazen potten binnen zijn.  

Wilt u er nog denken om wanten mee te geven aan uw kind. Een aantal hebben het af en toe flink koud. 

De laatste week voor de vakantie nemen we afscheid van juf Marielle. Na de kerstvakantie gaat ze naar 

een andere groep om stage te lopen. Juf, we zullen u missen! Bedankt voor alles. 

Hartelijke groeten van juf Rianne, juf Marielle en juf Yvonne 

 

Groep C 

Afgelopen dinsdag hebben we de verjaardag van Sinterklaas gevierd in de klas en wat was dat gezellig!! 

U hebt vast alle verhalen wel gehoord. Hierbij een aantal foto's van deze mooie dag. 

Op woensdag kwam Sint (als handpop) nog heel even langs om afscheid te nemen en nog een laatste 

keer ons museum te bezoeken. 

Hij kocht nog een paar mooie schilderijen onm zijn huis in Spanje mee op te fleuren en moest toen 

hollen om de stoomboot te halen die op het punt van vertrekken stond! 

In de klas is de rust weer teruggekeerd en in het museum is ruimte gekomen om mooi kunst 

kerstwerkjes op te hangen. 

Spannend blijft het wel voor de kinderen  nu we komende week gefilmd worden voor de kerstfilm. 

Vandaag was Floris al aan de beurt en we verklappen alvast dat hij het super goed heeft gedaan! 

Fijn om zo samen met de kinderen de komende weken met het wonder van kerst bezig te zijn! 

We gaan luisteren  naar de verhalen uit de Bijbel over de geboorte van Jezus en oefenen goed op de 

liederen die we tijdens het kerstfeest gaan zingen. 

Op donderdag 21 december hebben we een kerstlunch in de klas. Begin volgende week hoort u hier  via 

de mail meer over. 

Hartelijke groeten van ons allemaal! 
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Groep D 

En nu is het sinterklaasfeest al weer voorbij! Wat hebben we er naar uitgekeken! Gezellig hoor om onder 

het spelen en werken naar de liedjes te luisteren. Sinterklaas kwam zelfs met zijn Pieten in ons museum. 

Ze kochten daar cadeautjes voor in de zak. Wat een feest was het toen de “echte” Sint met zijn Pieten in 

de klas kwam. We hebben voor ze gezongen en muziek gemaakt. Ook durfden een heleboel kleuters wel 

een hand te geven of even iets te vragen aan Sinterklaas. Het was jammer dat Pim, Noah en juf Grietje er 

niet bij konden zijn op het feest. Maar gelukkig konden ze wel de foto’s zien! Toen de kinderen naar huis 

waren hebben we alles rond sinterklaas weer opgeruimd. Nu gaan we vooruit kijken naar het Kerstfeest! 

Een mooi en blij Feest! We boffen dat het 

 ’s morgens buiten nog lekker donker is. Wij doen dan de lampen uit en de kaarsjes aan. Gezellig hoor 

om zo samen te genieten! Ook de Bijbelverhalen gaan nu over de tijd rond de geboorte van onze Here 

Jezus. We oefenen onze kerstliedjes en de oudste kleuters doen mee met de dramastukjes. Bij de 

kerstviering in de Maranathakerk mogen jullie alles zien op de filmpjes en foto’s en kunnen jullie 

luisteren naar onze liedjes.  Informatie over die avond zit bij dit wegwijzertje. Donderdag 21 december 

hopen we in de groep een gezellige kerstmaaltijd te houden. Via de mail zal van de ouders een klein 

aandeel gevraagd worden voor deze maaltijd. We hebben het verdeeld over de groep. Het is fijn als 

iedereen wat mee mag nemen. Meer nieuwtjes hebben we op dit moment niet. We hadden de afgelopen 

week best veel zieken in onze groep. Beterschap allemaal!! 

Groetjes van groep D, van juf Rianne, Annemieke ( en van juf Grietje 😊 ) 

 

Groep E 

Wat een gezellig feest was het afgelopen dinsdag. Voor sommige kinderen was het erg spannend, maar 

ook heel leuk. We hebben zie ginds komt de stoomboot gezongen met onze eigen muziekinstrumenten 

als begeleiding. We hadden een leuk opzegversje over 7 pieten en iedere keer ging er eentje weg. En 

Sinterklaas mocht nog even ons museum in. Roanne was de gids. We kregen nog een zak vol met 

cadeautjes en een zakje kruidnootjes. Woensdag hebben we de sinterklaasspullen opgeruimd. De 

kinderen hebben allemaal even kunnen vertellen wat ze hebben gekregen, waar ze het hebben gevierd, 

hoe ze het hebben gevierd en waar de pakjesavond was. De kinderen vonden het maar raar dat de juf 

pas a.s. zaterdag pakjesavond viert, want Sint is dan allang weg. De komende tijd gaan we verder met 

Kerst. Ook dat koppelen we weer aan het museum. We staan stil tijdens de verhalen uit de Bijbel bij het 

geboortefeest van de Here Jezus. We oefenen voor het kerstfeest in de kerk. Ondertussen  hebben we 

een speurtocht in ons museum. Zo is het ook nu nog leuk om weer naar het museum te gaan. Ook 

mogen er soms kinderen uit de groep van juf Ada komen kijken. En wij mogen een keer in het museum 

komen van juf Ada. En we willen graag dat onze papa, mama, opa, oma, oppas nog een keer komen 

kijken in ons museum ( zie het stukje algemeen)  De letter e kennen we nu ook!  

Een goed weekend! 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Wat hebben de kinderen genoten van het sinterklaasfeest afgelopen dinsdag. We hebben er een 

gezellige dag van gemaakt en ook het cadeautje was erg leuk. Intussen zijn we alweer druk bezig met het 

oefenen voor de kerstviering.  

Het thema kunst loopt al richting het einde en u mag als ouders best een keer een rondleiding vragen 

aan uw kind. De kinderen hebben inmiddels al vaak in de museumhoek mogen spelen en ze hebben ook 

geleerd hoe ze moeten rondleiden. Neem gerust een kijken voor of na schooltijd.  

Met veilig leren lezen hebben we een start gemaakt met kern 6. Wat kunnen de kinderen al snel en goed 

lezen. Heel knap! Sommige letters zijn nog een beetje lastig zoals de: eu en de ou. Deze oefenen we 

extra vaak. Met rekenen zijn we bijna aan het einde van het tweede boek. Dat betekent dat we na de 

kerstvakantie zullen starten in een nieuw boek. We zijn druk bezig met het maken van sommetjes. De 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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kinderen bedenken zelf sommetjes waarbij het antwoord 5 of 10 moet zijn. Dit oefenen ze dan in 

tweetallen en hier maken we dan een leuk wedstrijdje van. Het maken van de sommetjes gaat al erg 

goed, maar het bedenken van hoeveel er nu precies is af gegaan en erbij gekomen is nog erg lastig.  

Wellicht heeft u de afgelopen tijd wel eens iets gehoord of een werkblad gezien over het vullen van 

emmertjes. Hierbij even kort een uitleg over waar dit over gaat. Iedereen heeft een onzichtbaar emmertje 

en dit emmertje kan leeg raken door vervelende gebeurtenissen of als iets niet lukt. Het emmertje kan 

ook weer vol raken door complimentjes en leuke gebeurtenissen. Samen met de kinderen lezen we hier 

een boekje over en praten we over hoe we de emmertjes van onszelf kunnen vullen, maar ook hoe we 

dat van andere kunnen vullen. Hier maken de kinderen ook werkbladen over. Het is voor de kinderen zo 

erg zichtbaar hoe ze elkaar kunnen helpen om een fijne dag te hebben met elkaar. Het boekje bestaat uit 

acht lessen en dit wordt verweven met de kanjertraining.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

We hebben een heerlijk sinterklaasfeest gevierd. De muziek die we maakten op onze zelfgemaakte 

instrumenten ( slag- en snaarinstrumenten) klonk prachtig! 

We oefenen in de klas vaak de liedjes voor het kerstfeest. De komende weken gaan de bijbelverhalen 

ook over het blijde feest. 

Kern 5 met lezen is afgerond. We kennen nu heel wat tweetekenklanken, zoals de ie en de ou. 

Met schrijven herhalen we de schrijfwijze van de cijfers. Vandaag hebben we de 9 weer geoefend.  

Bij de rekenlessen maken we vaak verhaaltjessommen. We lezen dan eerst een verhaaltje en bedenken 

dan of er een plussom of een minsom in verstopt zit. Die schrijven we dan op. Daarna rekenen we het 

antwoord uit. 

Ook geeft de Wakuvogel ons opdrachten als: maak de rij zo ver als je kunt: 10-20-30. Of: verzin zoveel 

mogelijk sommen met – 1, zoals 5-1=4, 6-1=5. Het leuke van zo’n opdracht is dat iedereen op zijn eigen 

niveau kan werken. Er zijn ook kinderen die dan sommen verzinnen als: 15-1=14. 

Groeten van de zeegroep + juf 

 

Groep 4a 

De feestweek van groep 4a 

Deze week hebben we meerdere keren feest gevierd. We hebben een paar verjaardagen gehad. Het 

grootste feest was natuurlijk met de sint. 

We hebben een rap gemaakt voor sinterklaas. Hier een klein stukje van het begin: 

Dit is de sint en pieten rap en daarom zeg ik DAB.  

Dit is de sint en pieten rap en daarom zeg ik DAB en daarom vertel ik deze rap. DAB DAB 

Refrein: Sinterklaas, speculaas, hij is de beste baas. 2x 

We hebben een les gehad over mediawijsheid en dan vooral over een smartphone. Sommige kinderen 

hebben al een mobiel, maar we gebruiken ze bijna allemaal voor de spelletjes. We hebben hier een 

verhaal over gehoord uit een nieuw voorleesboek en een filmpje bij gezien. Daarna hebben we hier nog 

met elkaar over doorgepraat. 

Verder met techniek hebben we dingen gemaakt rondom sinterklaas. We hebben een grijp-graag 

(cadeautjesklem) gemaakt met constructiemateriaal, flipperkast, je eigen naam slaan en met een 

dominomachine een opdracht gedaan. 

Gisteren hebben we de klas versierd met lichtjes en mooie kerstballen. We hebben hier in geschreven 

waar kerst over gaat. 

Hartelijke groet, Juf Karin en Evelien 
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Groep 4b 

Dag Sinterklaasje, dahag dahag...! 

De rust komt weer een beetje terug in de school nu de beste man weer terug is gekeerd naar Spanje 😉 

Wat was het leuk met de Sint en de Pieten. We mochten ook onze schoen nog zetten en er zaten ineens 

zwarte handen op meubels en ramen.  

We zijn op ziekenbezoek geweest bij Ruben: wat kreeg hij veel cadeautjes van zijn klasgenootjes! Gaaf 

dat we zo goed zorgen voor elkaar. Gisteren heeft Ruben nieuw gips gekregen. We hopen dat hij 

binnenkort weer met ons op 't plein kan rennen.  

In de klas hebben we de tafel van 3 geoefend (zie foto😉). De tafelsommen zijn voor de meeste kids nog 

best lastig. Oefenen jullie thuis mee? 

De Bijbel ging weer open in het Oude Testament, nu in het boek 2 Koningen. Vanaf volgende week 

springen we naar het Nieuwe Testament om ons voor te bereiden op de komst van het kindje Jezus. 

Voor de kerstvakantie hopen we nog 1x naar de bibliotheek te gaan zodat we weer een verse voorraad 

leesvoer hebben.  

Groetjes van de kanjers uit groep 4b! 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

Wat een feest, juf Anita was er weer! Fijn dat u er weer kan zijn, juf! 

We kijken ook terug op een heel gezellig sinterklaasfeest! Wat een mooie surprises en gedichten zijn er 

gemaakt! En wat was het ook gezellig in en met elkaar in de groep. We hebben er allemaal van genoten. 

Ons sinterklaaslied voor de Sint ging goed, wat een teamwork en een plezier (zie foto’s)! Dat we niet 

gewonnen hebben is minder belangrijk ;). 

We zijn begonnen met het thema 'feesten' in het licht van Kerst. 

Ons thema 'reis door de tijd' is nu klaar. We sluiten dat donderdagochtend 21 december af met een 

excursie: "De wereld van de VOC, van scheepsmaatje tot directeur". Dat is  in het Nationaal Archief in 

Den Haag. We worden met een bus opgehaald. 

's middags hopen we dan workshops te hebben op school. Heeft u nog een leuk idee of wilt u een 

groepje begeleiden, meld u dan aan!* Juf Anita is er die donderdag 21 dec en vrijdag 22 dec. Ze heeft 

met juf Karin geruild voor na de kerstvakantie. Juf Anita is dus de hele week voor de kerstvakantie en juf 

Karin is er de hele week na de vakantie. 

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

* aanmelden voor (hulp bij) een workshop kan bij meester Nawijn. p.nawijn@gpown.nl  

 

Groep 7a 

Wat was het super leuk afgelopen dinsdag. Wat een prachtige surprises en gedichten zijn er gemaakt! 

Helemaal geweldig! We hebben elkaar echt verwend met al dat moois en lekkers! Ook de Sint kwam 

natuurlijk op school met zijn pieten. We moesten ons eigen lied in de aula voor de Sint zingen en de 

andere groepen deden dat ook. Uiteindelijk kwam daar een winnaar uit en dat waren….Wij!! Heel gaaf! 

Inmiddels is de Sint het land weer uit en maken we plaats voor een veel mooier feest. Prachtig om ook 

dit jaar weer samen onder de indruk te raken van Kerst. Dat God zijn Zoon stuurde om ons te redden. We 

hebben al iets gemaakt met crea over onze Redder. De komende weken zingen we liederen, horen we 

verhalen en vieren we Immanuël; God met ons! Volgende week woensdag hebben we de eerste les van 

Wonderlijk gemaakt en die woensdag daarop les 2. We staan dan stil bij ons lichaam en hoe mooi God 

alles heeft bedacht en gemaakt. Zoals u weet zijn we nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om 

een workshop te geven aan de kinderen de laatste donderdag. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 
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Groep 7b 

Wat hebben we genoten afgelopen dinsdag van het Sinterklaasfeest. Grappig dat iedereen toch nog 

heel zenuwachtig is voor dit gebeuren. Er waren weer prachtige surprises gemaakt. (zie de foto’s op 

Klasbord) En we hadden een mooi sinterklaaslied gemaakt op de wijs van “Let it go” van de film 

Frozen om aan de Sint en zijn pieten te laten horen. 

In de klas sluiten we het thema van de Jagers en boeren en de Grieken en Romeinen deze weken af. 

We hebben hier weer veel over geleerd. 

Ook zijn we aan het einde gekomen aan alle boekbesprekingen. Echt heel erg leuk om zo weer heel 

wat leuke boeken en presentaties voorbij te zien komen. Het motiveert ook echt weer om deze 

boeken te gaan lezen. De komende tijd kunnen we ons op de werkstukken gaan richten. 

Na het feest van de Sint is het ook heerlijk om ons de laatste weken voor de Kerstvakantie te mogen 

richten op het echte Grote Feest. Het feest van de komst van onze grote Koning en Verlosser. Mooi 

om daar weer over te vertellen en te leren. Het is en blijft een enorm groot wonder dat God als een 

klein kindje naar ons toe kwam om ons te redden. We zullen de verhalen rond die tijd met elkaar 

bespreken en er over werken. 

(We zoeken overigens nog steeds ouders die het zien zitten om op donderdagmiddag 21 december 

een workshop te geven.) 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

We hebben een heerlijk Sintfeest met elkaar gehad. Er waren mooie surprises en leuke gedichten. Ook 

hadden we met de klas een lied met een dansje gemaakt. Dit hebben we helemaal zelf gedaan op een 

lied van Nielson... echt heel knap. 

Werkwoordspelling en nog meer werkwoordspelling, we werken er heel hard aan. Door elke keer de 

juiste stapjes te oefenen hopen we er steeds beter in te worden. 

We zijn nu bezig om een folder te maken over een wereldgodsdienst. We hebben over de verschillende 

godsdiensten les gehad. We gaan nu onze kennis verder uitdiepen en maken daar een folder van. Deze 

folder gaan we verspreiden in een klas op school om te checken of we de juiste informatie hebben 

gegeven. Het is een pittige opdracht waarbij we alles in onze eigen woorden moeten gaan 

beschrijven...een leuke uitdaging dus en een goede oefening voor het VO. 

We werken nu langzaam naar kerst toe. U heeft als het goed is een mail gehad met wat extra informatie 

over de laatste week. We gaan er met elkaar nog mooie weken van maken en extra gezellige dingen 

doen.  

Groetjes uit groep 8a 

 

Groep 8b 

De hebben afgelopen dinsdag een heel leuk Sinterklaasfeest gehad in de klas. Iedereen had hele mooie 

surprises en gedichten gemaakt. Het was ook heel gezellig in de klas. Juf Hannah kwam ook gezellig 

langs met 2 kinderen dus dat was ook erg leuk!  

 

We zijn inmiddels bezig over het thema wereldgodsdiesten. We leren veel over het jodendom, de islam, 

het hindoeïsme en het boeddhisme. We gaan daar ook nog een folder over maken. Ontzettend 

interessant om te leren over andere godsdiensten. We merken dat er tussen deze godsdiensten en het 

christendom soms best veel overeenkomsten zitten, maar we missen steeds de belangrijkste persoon en 

dat is Jezus. Hij heeft het allemaal al voor ons gedaan en wat is het mooi dat wij dat geschenk hebben 

gekregen van God. Dat mogen we ook vieren met Kerst. Jezus kwam naar de aarde voor ons. We hoeven 

het niet zelf te verdienen een mooier geschenk is er niet!  

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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We doen ook een crea opdracht over kerst en daar heeft iedereen een glazen groentepot voor nodig. 

Wilt u die meegeven? Binnenkort volgt ook een lijst voor het kerstontbijt dat we vrijdag voor de 

kerstvakantie hebben.  

Dit was het weer boor nu! Groetjes uit groep 8b 

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

