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AGENDA 

 

28 maart 

• Paasviering met ouders in de kerk (Pad) 

 

29 maart 

• Juffendag (Hoofdland) 

LIED 

 

Week 11 

Daarom bidden, Opwekking kids (groep 5-8) 

 

Week 12 

Heer onze Heer, Psalm 8 (groep 1-8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 23 maart 2018. 

 

VANUIT HET MANAGEMENT 

 

Na een lekkere voorjaarsvakantie zijn we deze week weer begonnen. Iedereen weer uitgerust en met 

goede energie. Dat de griep nog steeds rond gaat hebben we deze week ook op school gemerkt. Niet 

alle kinderen, maar ook niet alle leerkrachten konden deze week weer starten. We hopen dat we nu met 

het weer de goede kant op gaan, zodat de griep het land verlaat en we met z’n allen weer lekker aan de 

slag kunnen gaan. 

 

We zitten midden in de 40 dagen tijd. Om mij heen hoor ik allerlei mensen die daar op hele verschillende 

manier mee bezig zijn. Het is goed om in deze tijd heel bewust toe te leven naar Pasen. Naar het lijden 

en sterven van Jezus Christus. Iets niet doen wat je normaal gesproken wel doet kan er toe bijdragen dat 

je daar bewuster mee bezig bent. Jezus zelf vastte ook 40 dagen. Voordat hij in verleiding gebracht werd 

door de duivel. Door die 40 dagen vasten werd hij sterker en had Hij de volledige focus op Zijn vader. 

Ook met de kinderen gaan we de komende tijd stil staan bij de lijdensgeschiedenis. Toeleven naar Pasen. 

De overwinning op de dood. Ik wens u een goede 40 dagen tijd toe. 

 

Ook onderwijsinhoudelijk gebeuren er weer allemaal mooie dingen. Na de vakantie starten we ook weer 

met de nieuwe thema’s. In de afgelopen week heeft het boek van de Gruffalo centraal gestaan in de 

groepen 1 en 2. De kinderen hebben mee gekregen op hoeveel verschillende manier je met een 

boek/verhaal kunt omgaan. Via film, poppenkast een verteltafel en natuurlijk vanuit het boek zelf. 

In de bovenbouw hebben we stil gestaan bij de week van het geld. In de komende week wordt het 

nieuwe thema opgestart. 

 

Na de toetsen en de rapporten en de rapportgesprekken zijn we bij rekenen, taal en lezen ook weer 

volop aan de slag. Kinderen weten weer hoe ze er voor staan en bij welke vakken ze er nog even extra 

aan moeten trekken. Groep 8 is begonnen aan de laaste periode voor de cito eindtoets en van bijna alle 

kinderen is de aanmelding voor het VO de deur uit. 

Allemaal hele dagelijkse dingen die van groot belang zijn voor onze kinderen. 

Met vriendelijke groet, Erik van Pijkeren 
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ALGEMEEN 

 

Gebedsgroep De Wegwijzer: Woensdag 14 maart 

Elke maand bidden we met een aantal ouders voor de kinderen, leerkrachten en directie. We beginnen 

gelijk uit school (de koffie staat klaar) en het duurt ongeveer een uurtje. Kleine kinderen kunnen gewoon 

mee. Bidt u mee? 

Onze kinderen brengen een groot gedeelte van de dag door op school. De juf/meester en de groep 

kinderen spelen een grote rol in het leven van je zoon of dochter.  

De Here God heeft het gebed als een geschenk gegeven om zo met Hem alles te delen wat je bezig 

houdt bijvoorbeeld dat je kind zich veilig voelt in de klas, met plezier naar school gaat, enz.  

Maar ook de leerkrachten en directie willen we omringen met gebed. We bidden op de bidstond voor 

zijn of haar gezondheid, voor energie om elk kind voldoende aandacht te geven, voor de sfeer in de klas 

enz.  Zo zijn er genoeg punten waar we voor kunnen bidden en laten we niet vergeten ook voor kunnen 

danken.  

Met elkaar op de bres voor de kids en hun leerkrachten. Hopelijk tot 14 maart! 

Adres: Jessica Loman, Van Hogendorplaan 15 Zwijndrecht 

 

Berichtje van de (O)ICT-ers 

Zoals u wellicht al weet, zijn we dit jaar gestart met de methode mediawijsheid. Dit jaar is ons proefjaar 

en volgend jaar zullen we de methode volledig in gaan zetten. Daarnaast is er nog een nieuwe 

ontwikkeling op komst, namelijk de Chromebooks. Om de leerstof te ondersteunen en thematisch 

werken verder vorm te geven, hebben we als school gekozen voor Chromebooks. Dit zijn een soort 

laptops die werken in een GoogleChrome-omgeving. Allereerst zullen deze Chromebooks worden 

ingezet voor de proeftoets en de eindcito in groep 8. Daarna zullen we m.b.v. een intekenlijst zorgen dat 

alle groepen regelmatig de Chromebooks in de klas kunnen inzetten. De Chromebooks zijn geen 

vervanging voor de Snappets. We blijven dus gewoon met de Snappets werken in de groepen 4 tot en 

met 8. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy of Tamara.  

Groet van de (O)ICT-ers Wendy en Tamara 

 

Oproep van de medezeggenschapsraad! 

Aan het einde van dit schooljaar zit mijn termijn er op voor de MR van de Wegwijzer. Ook de 

basisschooljaren van mijn kinderen worden dan afgesloten. Dus neem ik met pijn in het hart afscheid. 

We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe ouder die vol enthousiasme mijn stokje wil overnemen. We 

zoeken iemand uit Dordrecht zodat dan de ouder geleding goed verdeeld is in de MR. 

 

Wie zoeken wij 

• Een ouder die bereid is om gedurende vier jaar zitting te nemen in de MR. 

• Vergaderingen vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. 

 

Wat krijg je er voor terug 

• De MR geeft je de mogelijkheid om via instemmings- en advies bevoegdheid mee te denken in het 

beleid van de school en in bredere zin GPOWN breed. 

• De MR bewaakt processen en beleid van de school. Je kunt kritische vragen stellen. 

• De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures 

• De MR is een vraagbaak orgaan voor ouders, niet voor individuele problematiek, maar voor vragen 

rondom organisatie en invulling van schoolzaken. 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Dus… wil je meedenken over het onderwijs op de Wegwijzer, geef je dan nu op. Er wacht een leuke club 

mensen van leerkrachten en ouders op je! Je krijgt een goede overdracht en mocht je behoefte hebben 

aan een cursus omtrent MR zaken dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Bij meerdere kandidaten 

volgt er een stemprocedure. 

Dus van luizenmoeder tot MR? Het kan nu! 

Hartelijke groet, Froukje Lange 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We hebben weer een nieuwe start met een nieuw thema gemaakt: theater. U hebt vast de naam Gruffalo 

deze week wel gehoord. Dit is niet het onderwerp waar we de komende weken over gaan werken, het is 

een voorbeeldweek wat je allemaal met een prentenboek kunt doen. We hebben het horen voorlezen, 

via het echte prentenboek door de juf en via het digibord met gesproken tekst en bewegende beelden. 

Op dinsdag kregen we het verhaal van de Gruffalo via de poppenkast te zijn, met sprekende 

handpoppen. Op woensdag hoorden we tijdens de les engels het verhaal nog eens helemaal in het 

engels voorgelezen via het digibord. En op donderdag kwam in een drama-les van juf Sandra het verhaal 

nog eens in lied- en dansvorm terug. 

Intussen kwam er een nieuwe gast bij ons in de groep : Kikker. Hij vertelde ons dat we na deze Gruffalo-

week met zijn boek over Kikker en zijn vrienden verder gaan. Kikker is meteen erg geliefd en zit op 

schoot, wordt geaaid, speelt mee in de huishoek en mocht zelfs mee naar de poppenkastvoorstelling. En 

wat is ons plan? Nou, we hebben een brief van koning Willem-Alexander en koningin Maxima gekregen 

waarin ze vragen of we voor hen een voorstelling willen geven. Die uitdaging gaan we natuurlijk meteen 

aan en we gaan ons daar de komende weken op voorbereiden! 

Deze week hadden we 4 dagen lang meester Stephan in de klas, dat was leuk! Vechten wie er naast de 

meester mag zitten in de kring, stoeien op het plein en samen mooie dingen maken met lego en knex, 

echt tof. 

We hadden ook meteen twee feestjes : Damian is 6 jaar geworden in de vakantie en Xavi werd woensdag 

5 jaar, gefeliciteerd! 

Met de Bijbelvertellingen zijn we bezig met de verhalen van Esther; volgende week vertellen we verhalen 

over bidden i.v.m. de biddag a.s woensdag. 

Ik geef nu alvast aan dat ik op dinsdag, 20 maart weer naar een netwerkdag van Het Jonge Kind ga. Juf 

Evelien van groep 4a staat dan voor onze groep. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat fijn om iedereen weer redelijk uitgerust te zien. Sommige kinderen hebben nog wat last van de 

nasleep van de griep. Maar het gaat binnenkort vast weer wat beter weer worden. Daar knappen we vast 

van op. We hebben leuke verhalen gehoord over de vakantie. 

We zijn weer lekker aan de gang gegaan. In het thema staat dit keer dans, theater en muziek centraal. 

We gaan leuke dingen doen maar dat is nog een verrassing. Binnenkort hoort u er meer over. 

Vanmorgen gaf juf Sandra een leuke les in het speellokaal. Vraagt u het maar eens na bij uw kind. 

Voor een werkje kunnen we goed melkpakken/toetjespakken gebruiken. Het zou fijn zijn als u ze 

meegeeft naar school(graag schoon en droog-;). 

We zijn alweer bij het cijfer 13 beland. Ook de letter t kwam langs, daar hebben we veel woorden mee 

verzonnen. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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De kinderen vonden de bijbelverhalen erg mooi over Ester die koningin werd en daardoor de Israëlieten 

redde. Dat Haman voor hemzelf een mooie beloning dacht en dat Mordechai die beloning kreeg, dat 

vonden ze erg grappig. 

Op Klasbord staat een foto met spullen die na het thema  klussen zijn blijven liggen. Wellicht dat er van u 

iets bij zit? 

Deze week gingen de kinderen sjoelen. Na het sjoelen werden de punten opgeteld. Die worden weer op 

een lijst geschreven. 

Volgende week gaan we nog even verder want nog niet iedereen is geweest. 

Woensdag is Jana een ochtendje mee komen draaien. Dat was gezellig! Welkom bij ons in de klas Jana! 

Hartelijke groet, Juf Rianne en juf Yvonne 

 

Groep C 

Na een hele koude vakantie, voor de meesten, zijn we afgelopen maandag weer begonnen met een 

heerlijk zonnetje erbij. De kinderen stelden voor om de jassen maar uit te doen..…Ons nieuwe thema is 

dans, muziek en theater. Dit werken we uit naar aanleiding van een boek. Afgelopen week hebben we dit 

onderzocht met het boek de Gruffalo. We ontdekten dat je een boek kan lezen, maar dat je er ook liedje 

of filmpje van kan maken.  Dinsdag hebben we, met alle kleutergroepen,  genoten van het poppenkast 

verhaal van de Gruffalo. En woensdag juf Sandra heeft ons een dansje geleerd over het boek. Dit alles 

gaan we komende weken verder ontdekken, we gaan activiteiten bedenken over het boek, Elmer vindt 

een deuntje. En aan het einde van dit thema laten we u zien dat we dit boek kunnen naspelen….leuk! We 

leren komende weken de letter t van toneel en theater. Komende week gaan de Bijbelverhalen over 

bidden, rondom biddag komende woensdag. We vieren maandag de verjaardag van Finn en dinsdag die 

van Emma. Gefeliciteerd, lieve Finn en Emma. De foto’s komen op klasbord. Juf Tjitske, we hopen dat u 

snel weer beter bent, van harte beterschap. Juf René heeft er afgelopen donderdag een gezellige dag 

van gemaakt.  

Hartelijke groeten juf Tjitske, Marian en Barbara 

 

Groep D 

De vakantie is weer voorbij en inmiddels gaan we al weer een week naar school! We hebben genoten van 

de vakantie: leuke dingen gedaan, gespeeld in de sneeuw, gebibberd in de kou en ook lekker geschaatst! 

We begonnen de week met het vertellen over onze vakantie. Iedereen had wel iets om te vertellen! En 

toen gingen we feest vieren want onze Noah is 6 jaar geworden! Gefeliciteerd kerel. Eindelijk is er in onze 

groep iemand van 6 jaar oud! We hebben gesmuld van de “legopoppetjes” :)! 

Komende week gaan we werken over theater, dans, toneel. Een prentenboek staat centraal. Bij ons is dat 

“Kikker gaat vliegen”. We zijn deze week gestart met het boek van de Gruffalo. Een boek kun je bekijken 

en voorlezen, maar je kunt er ook een poppenkast verhaal bij bedenken. Je kunt er een lied over zingen 

en een dansje bij maken. Dat laatste hebben we gedaan samen met juf Sandra. Eerst vonden we de 

Gruffalo niet zo leuk en lief…Maar toen we het verhaal een paar keer hadden gehoord, merkten we dat 

hij wel een beetje spannend was om te zien en een grote mond heeft… maar dat hij eigenlijk maar een 

heel klein hartje heeft en dat hij zelfs bang was voor een hele kleine muis! 

De klushoek is verdwenen en we hebben nu een hele mooie toneelhoek gekregen. We hebben 

vingerpopjes van Kikker en zijn vriendjes, maar ook de grote Kikker poppenkastpoppen hebben we. De 

komende weken gaan we werken over kikker, maar we gaan ook zelf toneelstukjes bedenken met Kikker 

en zijn vriendjes. De toneelstukjes mogen we in onze toneelhoek om de beurt laten zien aan de andere 

kinderen. Helaas moeten we onze juf Grietje nog steeds missen in onze groep. Dag lieve juf! Heel veel 

knuffels voor u van ons allemaal! 

En natuurlijk de groetjes vanuit het Kikkertheater van juf Jolanda en Annemieke 
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Groep E 

Na een heerlijke vakantie zijn we maandag begonnen met een nieuw thema. Deze week hebben we n.a.v. 

een boek verschillende dingen gedaan; voorlezen, een poppenkast, op het digibord de digitale en een 

Engelse  versie, een dramales en een dans ,een verteltafel gemaakt. Meteen ontstond er het idee om 

poppenkast te gaan spelen en aan het einde van de speel-werktijd hebben we met elkaar naar gekeken. 

We konden zo meteen nieuwe de woorden weer even oefenen. Donderdag kregen we een brief waarin 

staat dat we een echte voorstelling gaan houden voor de "koning en de koningin" . De kinderen waren 

meteen enthousiast en volgende week gaan we met elkaar uitdenken wat we precies allemaal gaan doen 

aan de hand van een nieuw boek die ik maandag introduceer. Er zijn al veel groene tasje, rapporten en 

plakboeken terug maar nog niet alle. Wilt u die z.s.m. even meegeven naar school? De verjaardag van 

Sam hebben we gevierd. Ook hebben we de eerste lessen gehad van juf Eline. Zij blijft tot de volgende 

vakantie en zal ongeveer één keer per week komen op verschillende dagen.We hebben 3 liedjes over de 

drum geleerd en we hebben met trommelstokjes mee mogen spelen. De letter van de week is de t. De 

verhalen uit de Bijbel gingen over Esther. Volgende week staat in het teken van bidden. 

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week zijn we weer goed van start gegaan na een heerlijke vakantie. Ook hebben we een start 

gemaakt met het thema: 'musical'. Wij gaan een musical maken rond het boek: Niemand is als jij van Max 

Lucado. De rollen zijn inmiddels verdeeld en de kinderen zijn al erg enthousiast. Ook hebben we bedacht 

wat voor decor we kunnen maken en wat we willen leren binnen dit thema. De kinderen hebben kennis 

gemaakt met een klein beetje toneelspel (uitbeelden van beroepen). Voor de één is dit wat spannender 

dan voor de ander.  

Kern 8 is deze week afgesloten en volgende week zullen we een start maken met kern 9. De kinderen 

merken nu ook duidelijk dat het steeds moeilijker wordt, want er waren nu toch wel ineens heel veel 

woorden die ze moesten lezen voor de toets van veilig leren lezen. Met rekenen zijn we bezig met de 

getallen tot en met 100. Ook leren de kinderen waar ze getallen kunnen plaatsen op de getallenlijn als er 

alleen maar streepjes staan op de getallenlijn.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Deze week hebben we een extra juf in de klas. Dat is Anne-Mirthe. Ze komt twee weken stage lopen. Erg 

gezellig! Donderdag hebben we nieuwe plekjes gekregen. We mochten van te voren bedenken naast wie 

we goed zouden kunnen werken. We hebben een nieuw voorleesboek. Bijna elke dag horen we weer 

nieuwe, grappige avonturen van Jubelientje. 

Het thema is: De musical van de mooiste vis van de zee. Die musical gaan we samen maken, oefenen en 

natuurlijk ook opvoeren. U hoort gauw van ons wanneer dat is. We hebben het verhaal al gehoord en we 

mochten aangeven of we graag een hoofdrol, een belangrijke bijrol of een gewone bijrol wilden. Er 

worden echte audities gedaan voor de hoofdrol. Ook gaan we zelf liedjes schrijven. We hebben daarom 

eerst naar verschillende soorten muziek geluisterd. Op een briefje konden we aangeven hoe we ons 

voelden door de muziek. Soms heel blij, soms boos, soms bang en soms erg verdrietig… Bij de gymles 

gingen we diepspringen, van de glijbaan, stoeien en deden we een balspel. 

Af en toe bespraken we wie eerst iets heel spannend vond (bijvoorbeeld de steile glijbaan) het een paar 

keer ging proberen en op ’t laatst het niet meer spannend vond. Zo ontdekten we weer dat je “van 

proberen kunt leren”. 
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Rekenen gaat over verdwijnsommen en bijna verdwijnsommen: 6-6 =0, 6-5=1. Ook gingen we 

geldrekenen. We moesten dan bijvoorbeeld 8 euro neerleggen op 3 verschillende manieren. Verder 

hebben we geprobeerd om in 2 minuten zoveel mogelijk minsommen en plussommen tot 10 te maken. 

Groeten van Annemiek en de zeegroep 

 

De week van groep 4a 

Deze week hebben we de liedjes en de tekst van onze musical geoefend. We hebben allemaal onze rol 

een keer geoefend. We hebben allemaal een boekje in onze la. We willen dit elke dag oefenen begin van 

de morgen. 

We hebben ook pingpongsommen getraind, deze zijn erg vlug. De tafels 1 t/m 5, de tafel van 10 staan in 

dit boekje. Verder ook nog allerlei plus- en minsommen. We maken zoveel mogelijk in 1 minuut. We 

willen dat we de tafels steeds sneller (door elkaar) kunnen opzeggen. 

Bij onze musical heeft iedereen een hoed op waar hij goed in is. We zijn ook alvast begonnen om onze 

eigen hoed te maken. Dit doen we vandaag dus daar zijn nog geen foto’s van. 

Met bewegingsonderwijs hebben we deze week verschillende spellen gedaan. De onderdelen glijden en 

diepspringen staan hier op de foto. Dit was wel erg leuk! Het was wel hoog, maar iedereen heeft 

meegedaan. 

Groetjes uit 4a 

 

Groep 4b 

Zo, na de vakantie zijn we weer lekker aan de slag gegaan. Even een overzichtje waar we zoal mee bezig 

zijn: 

• Bijbelvertellingen: Ezra en Nehemia. Liederen die we vaak zingen: het allerleukste liedje, my 

lighthouse, 1 rivier, u bent heilig. 

• spelling: herhaling van de afspraken -eer, -oor, -eur / -eeuw, -ieuw. We hebben verschillende 

werkvormen gebruikt: in groepjes kruiswoordpuzzels maken, speuren met spelling  en zeevaarders 

op het plein. Uw kind kan het vast uitleggen… (komende week krijgen de kinderen weer bloon mee 

naar huis)  

• Taal: zinnen maken met de woorden van de week: de clown, opgewekt, de pruik, tuimelen, 

schateren 

• Schrijven: aan elkaar schrijven, ook de HOOFDLETTERS. 

• Rekenen: sommen over het tiental; 38-20 en 38-19. Het uitrekenen op een lege getallenlijn is voor 

veel kinderen een must. Dit om de som inzichtelijk te maken. Zo leren ze in stapjes sommen uit te 

rekenen en zullen ze ook slim gaan rekenen. Ook blijven we de tafels oefenen 

• Thema: we zijn gestart met het nieuwe thema: musical. Aan de hand van een prentenboek gaan we 

een musical bedenken en opvoeren. Het wordt vast geweldig!! We hebben behoorlijk wat acteer 

talent in de klas, dus dat moet goed komen. Eerst hebben we het erover wat een musical precies is. 

Wat je allemaal nodig hebt en hoe we het aan gaan pakken. U hoort er nog wel meer van… 

• Taakspel: hier ziet u hoeveel stickers de teams al verdiend hebben… 

We herinneren u nog even aan de informatieavond over Taakspel op maandag 19 maart van 20.00-21.30. 

Hartelijke groeten, juf Wendy, juf Hanneke en alle kinderen van groep 4b 

 

Groep 5a 

Na een heerlijke week vakantie zijn we maandag weer fris begonnen. We hebben voor de vakantie 

gewerkt over de olympische spelen. We hebben het onder andere gehad over de geschiedenis van de 

spelen. Ook hebben we een paar schaatstoppers in actie gezien op tv. Deze week hebben we aandacht 

besteed aan de week van het geld. We hebben het gehad over sparen, banken en geld verdienen. 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema. Wij gaan werken over de middeleeuwen. Daarbij 

bespreken gaan we het onder andere hebben over ridders en kastelen.  
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Deze week hebben we met rekenen geleerd dat niet alle deelsommen op een mooi rond getal uitkomen. 

Soms hou je rest over. Dit was nog pittig voor de kinderen. Gelukkig komt dit nog heel vaak terug. Ook 

hebben we het gehad over minuten en uren. We hebben zelfs uitgerekend hoeveel minuten er in een 

dag zitten! 

Met spelling hebben we woorden behandeld met de plaagletter R. Met verkeer hebben we voorrang 

geven en krijgen behandeld. De kinderen hebben ook geleerd aan welke borden je kunt zien dat je 

voorrang krijgt.  

Volgende week donderdag is de kangoeroewedstrijd. Dit is een rekenwedstrijd. Hiervoor konden de 

kinderen zich opgeven. Uit onze klas doen er 22 kinderen mee.  

Fijn weekend! Groep 5a 

 

Groep 5b 

Na de voorjaarsvakantie (of was het eigenlijk de wintervakantie?) met kou, ijs- en sneeuwpret, zijn we 

weer stevig aan de slag gegaan. Deze week hebben we gekozen voor het thema 'Week van het geld' 

hoewel die officieel pas de komende week is. Elke middag hebben we een aspect van geld onder de loep 

genomen en met klokmaatjes laten uitwerken op een werkblad. Zo konden de kinderen aan het eind van 

de week hun diploma voor de week van het geld en alle werkbladen mee naar huis nemen. In de klas 

hangt de poster "Wanneer ben je rijk?" Ook daarover hebben we gesproken en ervoor gedankt. Want 

wat zijn we rijk met onze lieve ouders en familie, vrienden en mensen om ons heen. En we zijn schatrijk 

met onze God, die ons zijn Zoon heeft gegeven om voor ons aan het kruis te gaan. Elke dag lezen we 

een stukje uit het 40-dagenboekje van Tear om daarbij in het bijzonder stil te staan. In de bijbelverhalen 

leven we ook naar Pasen toe. En we kunnen sparen in het goede doelen potje, dat Amber Westrik heeft 

gemaakt en meegenomen. 

Naar aanleiding van de rapportgesprekken hebben we gekeken hoe we ons onderwijs nog doelgerichter 

kunnen maken. Zodat elk kind op haar/zijn eigen niveau kan groeien. Veel kinderen hebben nog extra 

oefening nodig in klokkijken en meten, dus daarvoor hebben we deze week extra lessen aangeboden. 

Overigens kan er op de site www.klokrekenen.nl op een leuke manier geoefend worden om het 

klokkijken nog beter onder de knie te krijgen. Aanbevolen!! Kinderen die het klokkijken al wel beheersen 

kunnen met hun persoonlijke werkdoelen-pakket werken, om voor elk doel 4 sterren te halen. Zo'n 

persoonlijk werkpakket heeft nu elk kind in groep 5B voor rekenen en spelling. Sommige kinderen 

hebben daarnaast nog extra uitdagende taken erbij gekregen. 

De komende week starten we met het thema over de Middeleeuwen. Ridders en kastelen, steden en 

staten, in de loop van de weken komt het allemaal aan bod. We zijn ons ook aan het voorbereiden op 

diverse optredens; op woensdag 14 maart zijn verzorgen we de maandviering voor alle leerlingen van 

het Pad met als thema bidden, omdat deze dag ook Biddag is. En op woensdag 28 maart beelden we 

een stuk van het paasverhaal uit tijdens de paaswandeling 's avonds. Schrijf deze datum alvast in de 

agenda, de moeite waard om mee te doen met deze wandeling. 

Een hartelijke groet van de kinderen en de juffen van 5B 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

We zijn na een week vakantie weer lekker gestart. We zijn deze week bezig met de week van het geld. 

Dat is eigenlijk pas volgende week, maar omdat we dan net met ons nieuwe thema starten (2e 

Wereldoorlog) doen we de week van het geld deze week. Volgende week donderdag komen er nog wel 

mensen van de bank op school om ons nog meer te leren over geld. Dit gaan we doen door middel van 

een spel. We zijn benieuwd. 😀 

Die donderdag is ook de kangoeroewedstrijd, waar heel veel kinderen aan mee gaan doen. Leuk! Ook 

een kijkje nemen of alvast oefenen met de kangoeroewedstrijd? Kijk op: 

http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/. Links vind je bovenaan de opgaven (en ook de 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
http://www.klokrekenen.nl/
http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/
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antwoorden). Voor groep 5&6 kun je oefenen met WizKid (of alvast oefenen voor groep 7&8 met 

WizSmart. Nog te weinig uitdaging? Je kunt ook oefenenen met kangoeroewedstrijd in het Engels... We 

wish you luck! 😉👍 

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

 

Groep 7a 

Strafblad, groepsdruk, bureau Halt… dinsdag hadden we een gastles over deze onderwerpen. Een 

mevrouw kwam ons hier alles over vertellen en ook wat je kunt doen als je te maken krijgt met 

groepsdruk. We deden in de klas daar nog een leuke oefening mee. We hebben het deze week gehad 

over geld. Hoe het werkt met het maken en ook vervalsen. Waar je op moet letten bij een briefje om te 

zien of het wel echt is. Ook zijn we flink aan het oefenen voor de Kangoeroewedstrijd van volgende 

week. Donderdag is het namelijk zover! We hebben er zin in! Volgende week vrijdag gaan we naar het 

gemeentehuis in Zwijndrecht. We krijgen daar een rondleiding, we doen een quiz en we gaan met elkaar 

in debat. We gaan er lopend heen. 

• Schrijfkoningin was Ellemijn 

• Schrijfkoning was Bas 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Na een frisse (voor degene die thuisgebleven of op wintersport gegaan zijn) voorjaarsvakantie, mochten 

we weer lekker uitgerust aan een nieuwe periode beginnen. Een nieuw begin en ook weer een nieuw 

thema. We gaan weer met de tijdmachine naar een ander tijdvak en we hopen in de komende tijd heel 

veel antwoorden te vinden op vragen over de tijd van de “steden en staten” en de “ontdekkers en 

hervormers”. O.a. wie nou eigenlijk Willem van Oranje is en wat hij allemaal voor ons land gedaan heeft 

en wat heeft hij met onze huidige koning te maken? 

Afgelopen dinsdag mochten we iemand in de klas ontvangen van bureau Halt. Zij vertelde ons a.d.h.v. 

een aantal voorbeelden en een uitgewerkte les een heleboel over het onderwerp “groepsdruk”. Iets waar 

we allemaal in meer of mindere mate al mee te maken hebben of nog mee te maken krijgen. 

De komende week zal in het teken staan van de “Week van het geld”. Donderdag komt er dan ook 

iemand van de Rabobank een gastles bij ons in de klassen verzorgen. Tegelijkertijd is er aanstaande 

donderdag ook weer de Kangoeroewedstrijd. Een superleuke rekenwedstrijd waar weer heel veel 

kinderen uit de groep (en de andere groepen) aan mee zullen doen. Meer informatie hierover is ook te 

vinden op www.w4kangoeroe.nl.  

A.s. vrijdag zullen we met de hoogste groepen ook nog een bezoekje brengen aan het gemeentehuis. U 

heeft hier deze week via de mail al een brief met informatie over mogen ontvangen. We zullen dan, met 

het oog ook op de verkiezingen, meer te weten komen over de gemeentelijke politiek. Genoeg te 

beleven in groep 7 dus :). 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Na een koude vakantie weer naar een warme school. Fijn dat iedereen het zo heerlijk heeft gehad, en 

mooi om te horen dat de kinderen 

elkaar in de vakantie opzoeken :-) Deze week zijn we begonnen met het lezen van de scenes van de 

musical, zo kunnen we alvast ontdekken 

welke rollen leuk zijn om te doen. De kinderen waren erg enthousiast, leuk! Het lezen van de scenes gaf 

een gezellige sfeer. 

Komende weken zijn we in ons onderwijs aan het toewerken naar de eindcito. De werkpakketten zijn 

aangepast op niveau, we trainen het maken 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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van Cito met oude opgavenboekjes en in de gewone lessen zitten extra uitlegmomentjes. Zo gaan we 

goed voorbereid en zo ontspannen mogelijk de 

toets tegemoet. 

Het thema van de afgelopen dagen was "de week van het geld". We hebben het gehad over geld lenen 

voor bijvoorbeeld een fiets en dat geld 

lenen ook geld kost. Het aantal procenten wat de klant extra betaald is best behoorlijk. We hebben 

doorgepraat over de gevolgen van het lenen van 

geld, dat je nooit moet lenen maar moet leren accepteren dat je niet alles kunt kopen. En ja voor een 

huis is het dan wel weer handig om geld te lenen ;-) 

Maandag starten we met het nieuwe thema "de 1e Wereldoorlog" en we gaan beginnen met de 

voorbereidingen op het paasfeest. 

Met vriendelijke groet, Nienke de Waard 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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