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LIED 

 

Week 10: 

 Wonderlijk - Sela (groep 3 - 8) 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 9 maart 2018. 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

De eerste periode van het 

kalender jaar zit er weer op en 

we zijn inmiddels ook over de 

helft van het schooljaar. Wat 

veel mooie dingen hebben we 

mee mogen maken, juist ook in 

de gewone kleine 

gebeurtenissen. Daar danken 

we God voor! 

De afgelopen periode, na de 

kerstvakantie, hebben we in het 

onderwijs een aantal toetsen 

afgenomen bij de kinderen en 

de resultaten daarvan zijn 

besproken in het team en in groepsbesprekingen met de Intern Begeleiders. De rapporten zijn mee 

gegaan naar huis, er zijn rapportgesprekken geweest… 

De tweede helft van het schooljaar hebben we weer goed voor ogen wat we willen en moeten gaan 

onderwijzen en leren. De thema’s zijn voor de voorjaarsvakantie afgerond en de nieuwe thema’s zijn al 

weer voor een groot deel voorbereid. Fijn dat dit allemaal zo kon gebeuren! 

Er zijn natuurlijk ook altijd de nodige zorgen: over leerlingen, bij ouders, collega’s. Er zijn veel kinderen en 

collega’s ziek geweest en we weten dat er ook bij verschillende families momenteel zorgen zijn. Daar 

bidden we voor in de klassen en ook als team bij de weekopeningen. We hebben een goede, heilige, 

liefdevolle God bij wie we veilig zijn, ook in de zorgen de we hebben.  

In het team missen we Grietje Dees uit groep D al een hele tijd. Zij heeft twee knieoperaties ondergaan, 

revalideert nu en hoopt over een paar weken weer langzaamaan te beginnen. Zij wordt vervangen door 

Jolanda Breman-Schollema en daar zijn we superblij mee! Daarnaast is ook Marian Roth, één van onze 

onderwijsassistenten, geopereerd en zij hoopt na de vakantie weer de draad op te kunnen pakken. Heel 

fijn dat zij vervangen wordt door Christine Stöver.  

We hopen dat de kinderen lekker uitrusten in de vakantie, misschien wel kunnen schaatsen…. 

Een heel fijne week toegewenst en we zien elkaar weer na de vakantie! 

 

Hartelijke groet namens het management, Karin van Bruggen 
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ALGEMEEN 

 

Adreswijziging 

Zoë Spuijbroek, leerling uit groep D, is verhuisd van Griend 7 te Zwijndrecht naar Langedaal 43 3317MA 

te Dordrecht. 

 

Juffendag - 29 maart 2018 

Aan alle ouders van groep 1-4 

Hij komt er weer aan, de juffendag op het Hoofdland! 

Op donderdag, 29 maart hopen we met alle aanwezige juffen 

op die dag gezamenlijk onze verjaardag te vieren. U hoort later 

meer over dit spektakel, we verklappen nog niet alles. 

Wel geven we alvast aan dat er na de vakantie in elke klas een 

geldpot zal staan, die u kunt gebruiken als cadeaupot voor de 

juffendag. We verdelen het geld dan onderling, ook met de 

personeelsleden die niet aan een groep gebonden zijn. 

De feestcommissie, Evelien Mourik, Tjitske Heesterman en Ada de Wolf 

 

Schoolmelk 

Willen de ouders van kinderen die schoolmelk afnemen eraan denken dat er maandag na de vakantie  

(5 maart) geen schoolmelk is. Dit is iedere maandag na een vakantie het geval. 

Wilt u uw kind(eren) iets te drinken van huis meegeven? Alvast bedankt! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De klus is geklaard, we hebben ons klusthema afgerond! We hebben als laatste activiteit samen genoten 

van weer een halsbrekende aflevering van Buurman en Buurman. Maar er zijn ook iets serieuzere zaken 

aan de orde geweest de afgelopen 2 weken. We leerden de letter v en verdiepten ons in de bijzondere 

vorm van de driehoek, die heel handig bij elkaar pasten, ontdekten we. 

Er zijn meerdere ingewikkelde terrassen gelegd in de bouwhoek m.b.v. een plattegrond, echt niet 

gemakkelijk! We hebben ons opgeknapte huis weer ingericht en het is vrijwel de hele dag bezet door 

rollenspelers. Nathan en Roan zijn een morgen bij ons in de klas geweest om alvast te wennen. Na de 

vakantie horen ze er helemaal bij! Verder zijn er weer een heleboel puzzels en tekeningen gemaakt en we 

hebben heerlijk van het frisse, zonnige weer genoten op de fiets, de kar, de schommel of het klimrek. 

Fijn dat u als ouders allemaal de moeite hebt genomen om naar de spreekavonden te komen, goed om 

zo samen te praten over hoe het gaat met uw kind op school. Bij dezen wil ik u bedanken voor het 

vertrouwen dat u me geeft door elke dag uw kind aan mijn zorgen toe te vertrouwen. 

Op de laatste dag voor de vakantie hadden we nog een gezellig verjaardagsfeestje van Lotte; ze is 5 jaar 

geworden, gefeliciteerd! Nu eerst lekker vakantie! 

Daarna hopen we weer een heel ander thema op te pakken, richting theater. Hoe bouw je samen een 

voorstelling op met de groep? Wat is daar allemaal voor nodig en hoe voer je het uit? Het lijkt me heel 

boeiend om dat traject samen met de kinderen te doorlopen.  

In deze periode zit ook de juffendag, die we in ons thema integreren willen. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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De eerste week na de vakantie hebben we een “snuffelaar” bij ons in de groep. Dan loopt Stephan 

Haaksema bij ons stage. Hij heeft ook op de Wegwijzer gezeten en zit nu op het voortgezet onderwijs. 

Welkom alvast, Stephan!  

Een fijne vakantieweek toegewenst! Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Het is vakantie!! Dat komt goed uit na de afgelopen tijd. We hadden best veel zieke kinderen in de klas. 

Echt even tijd om vrij te zijn en weer een beetje bij te tanken. 

Bedankt voor de fijne gesprekken die we hebben gehad met u als ouders. We vinden het fijn om met u 

te overleggen en zo op zoek te gaan naar wat het beste is voor uw kind. 

Deze weken hebben we het over de letter v gehad. Wist u dat u het kan voelen bij uw keel? Als je vis zegt 

dan trilt het een beetje maar zeg je fiets, dan voel je niets bij de f. Zo weten we wanneer je een woord 

met de v schrijft. Met de cijfers zijn we met de 12 bezig. 

Met de kinderen hebben we het thema geëvalueerd. Wat vond je leuk, waren er dingen die je niet leuk 

vond. etc. Zo kunnen wij als leerkrachten kijken of we genoeg aansluiten bij de kinderen. Er werden 

alleen maar positieve dingen genoemd! 

Heeft u thuis nog een plakboek dat niet vol is? Dan mag die, met het rapport weer mee naar school. 

Plakboeken die al vol zijn mogen thuis blijven. Heeft u het rapport nog nodig omdat iemand het nog niet 

gezien heeft? Geen probleem, dan zien we hem daarna graag weer terug. 

Met de Bijbelverhalen hebben we verteld over Daniel. Wat een wonderverhalen zijn dat toch. Zo'n mooie 

boodschap dat God ons beschermt. Dat Hij daarvoor ook zijn helpers stuurt. 

We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen iedereen in gezondheid weer te zien daarna. 

Juf Rianne en juf Yvonne 

 

Groep C 

Er is de afgelopen weken flink geklust in onze klas. Wat zijn we trots op ons gezellige huis. Schilderen, 

behangen, vloerbedekking leggen. We zijn echte klussers geworden. We hebben veel geleerd bij dit 

thema. Ook is er een echte schilder op bezoek geweest. We leerden wat cement is en metselden een 

muurtje. Het was genieten dit thema. Hierbij nog een aantal foto’s van afgelopen weken. 

Afgelopen week was het dubbel feest bij ons in de klas.  Femke en Lieke zijn allebei 6 jaar geworden. 

Gistermiddag lieten de kinderen van groep 3 aan ons een zelf ingestudeerde dans uit Amerika zien en 

een indianen dans. Dit vonden wij heel knap van hen en we genoten ervan. Na de vakantie gaan we zelf 

ook aan de slag met muziek, dans en toneel aan de hand van een boek.  

Maar nu eerst voorjaarsvakantie!  Volgens sommige kinderen een winterschaatsvakantie. Geniet ervan! 

Hartelijke groeten van ons allemaal! 

 

Groep D 

En dan is het nu vakantie!! Heerlijk! Maar tegelijk is er ook een eind gekomen aan ons klusthema. Wat 

was het leuk en wat hebben we genoten van het verven, behangen en stofferen! En niet te vergeten van 

het timmeren: met echt hout, echte spijkers en een echte hamer! En het ging supergoed! Niemand van 

ons loopt nu met bont en blauwe vingers rond. En wat hebben we een leuke dingen gemaakt. Ons 

klushuis is voorzien van vloerbedekking en de meubels staan weer op hun plek. Het huis blijft nog even 

staan. Na de vakantie kunnen we er nog één week in spelen en dan gaan we het “slopen”.  

We hebben de ruimte dan weer nodig voor ons volgende thema: “Muziek, dans en theater”.  

Rond een prentenboek gaan we bezig met vertellen/voorlezen, verteltafel, liedjes en toneelstukjes. Onze 

groep werkt dit thema uit rond het boek: “Kikker is Kikker”. Voor dit thema zijn we op zoek naar een 

partytent, kleine kussentjes en doorzichtige stukken vitrage. (Al deze dingen gebruiken we alleen maar in 

ons lokaal en niet buiten  ) Wie heeft er iets voor ons dat we mogen gebruiken?? Verder zijn de boeken 

van Kikker (schrijver Max Velthuijs) natuurlijk ook welkom!  We mogen terugkijken op twee goede 
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spreekavonden. Het was fijn om (bijna) alle ouders even te horen vertellen en te spreken. Samen kunnen 

we zo het beste zoeken voor de kinderen in onze groep. Juf Jolanda is inmiddels gewend in de groep. Zij 

heeft haar draai gevonden en geniet van de kinderen. Juf Grietje moeten we helaas nog een poosje 

missen. De operatie is achter de rug en de juf heeft nu een hele nieuwe knie. De periode van fysio en 

revalidatie is direct begonnen. Door trouw en goed te oefenen moet de pijn steeds minder gaan worden. 

Het vraagt van onze juf best veel doorzettingsvermogen en geduld en we wensen haar hierbij heel veel 

sterkte en goede moed toe! We denken aan u juf!! Een hele dikke extra knuffel van alle klussertjes en van 

juf Jolanda en juf Grietje. En voor allemaal: een hele fijne en gezellige vakantie! Geniet van de rust, van 

het zonnetje, van het spelen en misschien zelfs wel van het schaatsen!                                              

 

Groep E 

Afgelopen week hebben met elkaar de evaluatie gedaan van het thema. We hebben eerst in twee-tallen 

opgenoemd wat we allemaal hebben gedaan tijdens dit thema, Daarna gingen we dat hardop delen met 

de klas. Daarna kregen we een blad die we in vieren gingen vouwen. Daarop mochten we 4 tekeningen 

maken of woorden schrijven over het thema; Wat heb ik geleerd of wat vond ik het leukste. En dat 

mochten we weer aan elkaar vertellen. Een leuke manier om te evalueren. We stonden versteld van de 

hoeveelheid aan activiteiten! 

Ook hadden we veel vragen over klussen en die hebben we geprobeerd te beantwoorden: 

 

 Welke rollers zijn er? En waar gebruik je ze voor? Om met verf raam-, deurkozijnen en deuren te 

verven, harde en zachte rollers, kleine en grote. De muur kun je verven met een zachte roller. 

 Waar gebruik je afplaktape voor? Om te plakken om het randje te verven. 

 Waarom duurt klussen zo lang? Je moet alles doen, veel opruimen, schoonmaken. Ook moet je 

eerst uitrichten ;) en dan verven en daarna behangen en daarna de vloer en ook nog zagen, etc. 

 Hoe schilder je eigenlijk? Dat hebben we elkaar even laten zien. 

 Mag je knoeien? De kinderen riepen allemaal "nee" maar kluskleren zijn toch wel handig. Ook het 

zeil op de vloer en het doek onder het behang. 

 Wat doe je als het behang lost laat? Weer opplakken, meer plaksel, met je handen duwen. 

 Hoe laat de vloer aan elkaar plakken? Met dubbelzijdig plakband, met lijm en sommige kinderen 

hadden de groeven in het laminaat gezien en wisten hoe ze moesten klikken. En dat beelden ze 

uit?                   

 

Leuk om te merken hoeveel de kinderen hebben opgestoken. We hebben met de klas een boek gemaakt 

waarin veel foto's staan zodat de kinderen nog na kunnen genieten. Ik merk dat de thema boeken veel 

gelezen worden door de kinderen. Nu gaan we eerst vakantie houden! 

Na de vakantie krijgen één dag per week een stagiaire. Ze heet juf Eline. Ze doet de deeltijd Pabo. De 

verhalen uit de Bijbel gaan over Koningin Esther. 

Een fijne vakantie! Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Wat was het leuk afgelopen woensdag. De kinderen hebben een mooie rondleiding gegeven door onze 

tentoonstelling over Afrika. Heel de ochtend waren ze al zenuwachtig voor het dansje dat ze zouden 

opvoeren. Erg leuk om te zien dat ze dit erg goed hebben gedaan met elkaar. We hebben hiermee het 

thema 'bouwen in Afrika' afgesloten en we gaan na de vakantie starten met het thema: 'musical'.  

Na de voorjaarsvakantie gaan we nog 1 week uit kern 8 werken en dan zullen we gaan starten met kern 

9. Het wordt dan ook steeds een beetje moeilijker. Dit merken de kinderen door de steeds langere 

woorden en moeilijkere oefeningen. Ook het begrijpend lezen zullen we nu wat vaker gaan oefenen. We 

hopen dan ook dat u in de vakantie regelmatig even een boekje/verhaal met uw kind wil lezen, zodat de 

kinderen ook in de vakantie nog goed blijven oefenen.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met rekenen zijn we aan het eind van het blok gekomen en na de vakantie zullen we gaan starten met 

een nieuw blok waarin rekenen met geld en het maken van sommetjes centraal zullen staan. De kinderen 

hebben ook kennis gemaakt met de vriendjes van 100 (80 en 20 zijn samen 100 enz.) en ook oefenen we 

de verliefde getallen nog heel vaak. Graag wil ik u een fijne vakantie wensen! 

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

We hebben genoten van 

het thema : wij gaan op reis 

naar Amerika. 

Deze week sloten we het af 

met een tentoonstelling voor de ouders. En met….dansen! We hebben 4 keer de linedance en een 

indianendans laten zien aan de ouders en aan verschillende groepen. 

In het begin was dat best spannend, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. 

Met lezen hebben we de nk en de cht leren lezen. Elke week lezen we nu 3x een tekst die past bij het 

thema. Eerst leest de juf het voor, dan lezen we het in koor en tot slot lezen we de tekst in duo’s. Aan het 

eind van de week mogen een paar kinderen op de stoel van de juf zitten en dan de tekst voorlezen! 

Na de vakantie is het nieuwe thema: De musical over De mooiste vis van de zee.  
We gaan dan zelf de liedteksten maken, het decor, de attributen en dansjes verzinnen. Aan het eind 

mogen natuurlijk alle ouders komen kijken. We zijn nog op zoek naar grote witte lakens, die we kunnen 

beschilderen. Maar nu eerst maar eens genieten van een welverdiende vakantie. 

Groeten van de zeegroep + juf 

 

De week van groep 4a 

We hebben deze week onze badkamer voor juf Evelien afgemaakt. Hier een paar mooie foto’s van ons. 

Het is heel erg mooi geworden. Elke badkamer heeft wel iets unieks. Wel lastig kiezen voor juf Evelien 

welke ze nou moet kiezen?  

Maandag na de vakantie is er geen melk voor de kinderen die schoolmelk hebben! Dan mogen ze hun 

eigen drinken meenemen. Een hele fijne vakantie toegewenst! 

Hartelijke groet, Juf Evelien en Karin 

 

Groep 6a 

Het is weer tijd voor vakantie! En dat hebben we dubbel en dwars verdiend na al het harde werken. We 

hebben ontzettend veel geleerd over de provincies in Nederland en hebben de lessen van Wonderlijk 

Gemaakt gehad. We hebben meer geleerd ver vriendschappen en relaties en over onze lichaamshouding. 

Verder hebben we het gehad over hulp vragen. Ook hebben we allemaal een nieuw boek uitgezocht bij 

de bibliotheek! De eerste week na de vakantie hebben we “de week van het geld”. Daarna starten we met 

ons nieuwe thema “De Tweede Wereldoorlog”. Maar eerst lekker genieten van een hele week vrij! 

Tot over een weekje! 

Juf Suzan en juf Marlies 

 

Groep 7b 

En toen was het alweer voorjaarsvakantie.. (Alhoewel het voorjaar nog even op zich laat wachten met 

verwachte temperaturen van diep onder het vriespunt…). 

Deze week hebben we ons thema over wintersport afgesloten. Vorige week hebben we van juf Sandra 

nog een leuke drama les gehad die helemaal bij het thema paste. Echt heel leuk. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Bij het volgende thema na de vakantie zullen we nog meer ingaan op het bedenken van goede 

onderzoeksvragen. Het is een geschiedenis thema over de tijd van steden en staten en ontdekkers en 

hervormers.  

Deze week hebben we verder hard gewerkt aan de toetsen van rekenen en werkwoordspelling. De 

resultaten waren best goed, al bleek het nog best wel lastig om (oppervlakte) maten om te rekenen.  

Gelukkig nu eerst een weekje vakantie en gezien het grote aantal zieken deze week in onze groep, is dat 

voor een aantal misschien ook wel nodig…  Even lekker bijkomen. Fijne vakantie allemaal!  

De schrijfkanjer van vorige week is Renske. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

 

Groep 8b 

Het laatste weekje voor de voorjaarsvakantie… we werken keihard om ons goed voor te bereiden op de 

eindcito. Iedereen weet inmiddels wat zijn advies is dus we hoeven helemaal niet zenuwachtig te worden 

van de cito, maar we gaan natuurlijk wel ons best doen om het zo goed mogelijk te maken.  Verder 

hebben we vorige week een fantastische thema afsluiting gehad. Het was supergezellig in de klas en wat 

hebben de kinderen het goed gedaan. Ze hebben mooie reisgidsen gemaakt en iedereen kreeg zin om 

echt op reis te gaan. Bedankt ook voor de grote opkomst, dit was voor de kinderen erg leuk! Ze hebben 

ook allemaal een mooi cijfer gekregen voor hun reisgids, marktkraampje en kunstwerk.  

Dan is het nu tijd voor vakantie. Een lekker weekje vrij waarin de kinderen lekker kunnen genieten. Na de 

vakantie is juf José nog maar 3 weekjes op school en dan komt juf Tirza 4 dagen voor de klas. Juf Hannah 

blijft natuurlijk gewoon op donderdag. We zijn heel blij dat juf Tirza bij ons in de klas wil komen.  

Wat ook nog eens heel leuk nieuws is, is dat meester Gert mee mag op kamp. Supertof! Op 23 maart is 

de laatste werkdag van juf José. We willen natuurlijk een klein feestje houden op die dag. Als het lukt 

gaan we ’s morgens ontbijten bij de HEMA. De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten. Verder 

vinden we het leuk om tussen de middag een high tea te doen. Het is leuk als iedereen wat maakt of 

meeneemt. Hier gaan we nog een lijst van maken in de klas, zodat we er een gezellige, leuke laatste dag 

van kunnen maken.   

Op 16 maart staat dan het voetbaltoernooi gepland. Degene die rijden en coachen krijgen zo snel 

mogelijk de tijden doorgestuurd. Dan kunnen jullie daar rekening mee houden. 

Kortom tussen het harde werken door staan er ook hele leuke dingen gepland.  

Groetjes uit groep 8b. 
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