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LIED 

 

Week 13: 

 Via Dolorosa - Sela (groep 5 - 8) 

 

Week 14: 

 Gezang 34: ‘Al zou de vijgenboom’ (groep 3 - 8) 

 

AGENDA 

 

Woensdag 28 maart 

 Paasviering met ouders, Pad 

Donderdag 29 maart 

 Juffendag, Hoofdland 

Vrijdag 30 maart – maandag 2 april 

 Paasvakantie 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 6 april 2018. 

 

VANUIT HET MANAGEMENT 

 

Pasen 

We leven op school, in de kerk en wellicht ook thuis, toe 

naar Pasen. In het plaatje hiernaast staat een tekst van de 

profeet Micha. Micha riep het volk Israël op te luisteren 

naar God en te bedenken welke gevolgen hun keuzes 

hebben. In zijn tijd was geld en voorspoed belangrijker 

dan luisteren naar God, wat waarde heeft voor de 

eeuwigheid. Voor ons is dat ook zeker een valkuil. Micha 

mocht voorzeggen dat de Messias zou komen om ons 

daarbij te helpen: God werd mens in Bethlehem, om onze 

schuld en onvermogen op zich te nemen. Zijn doel was 

niet alleen onze bevrijding van schuld, maar juist ook dat 

wij daardoor een heilig leven kunnen gaan leven. Daarin 

past eerlijkheid, rechtvaardig en trouw zijn, het niet aan 

jezelf denken maar dicht bij God leven. Niet alleen als gedrag dat te zien is aan de buitenkant, maar als 

een diepe overtuiging vanuit wat Jezus voor ons heeft gedaan. 

Wat is het gaaf dat wij vanuit deze overtuiging onderwijs mogen geven aan de kinderen op De 

Wegwijzer!  (Bron: https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/maandag-19-maart-micha-en-micha/) 

 

Open Dag 11 april: komt u helpen? 

Woensdag 11 april organiseren we een Open Dag op De Wegwijzer. We willen de school, de 

peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang opstellen voor (nieuwe) ouders en belangstellenden. Dit 

wordt de tweede Open Dag in de geschiedenis van De Wegwijzer! We willen graag iedereen die hiervoor 

belangstelling zou kunnen hebben bereiken in het voedingsgebied van onze school.  

Daar hebben we u voor nodig! Hoe brengen we deze dag onder de aandacht? 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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 De contactpersonen van verschillende kerken hangen in zijn/ haar kerk posters op, plaatsen een 

stukje in het mededelingenblad of op een beamer. In uw kerk nog niet? Laat het ons weten! 

 We plaatsen een persbericht in verschillende huis-aan-huiskrantjes.  

 We hebben flyers gemaakt en die zijn via de oudste kinderen van een gezin naar de ouders toe 

verspreid, zodat zij die kunnen geven aan mensen in hun buurt die belangstelling zouden kunnen 

hebben voor De Wegwijzer. Wilt u die uitdelen aan ouders voor wie dat passend is? Dank hiervoor! 

 We hebben posters opgehangen in enkele bibliotheken, zwembad, winkels in Zwijndrecht en HI 

Ambacht. Weet u nog een plek, laat het ons weten! 

 Op onze site en op Facebook hebben we uitnodigingen geplaatst. Wilt u die delen? 

 Er hangen A0 posters op de ramen van de school, op vier verschillende plaatsen. 

 

Tijdens de Open Dag is het fijn als er een paar ouders zouden zijn die belangstellende bezoekers zouden 

kunnen opvangen en rondleiden. Is dat iets voor u? U hoeft niet alles precies te weten van de school om 

dit te kunnen doen, uw ervaring als ouder is het belangrijkste. Wij horen het graag! 

Wellicht zijn er nog meer ideeën hoe we de Wegwijzer onder de aandacht kunnen brengen bij ouders die 

onze school nu nog niet kennen. We horen graag uw ideeën.  

 

Vind u het leuk om hieraan mee te werken, meldt u dan bij Karin van Bruggen. Alvast onze dank voor alle 

medewerking! (k.vbruggen@gpown.nl).  

 

Vriendelijke groet namens het management, Karin van Bruggen 

 

Ouderavond 5 april 

De ouderavond die we gepland hadden op 5 april verzetten we naar 22 mei. Deze avond zal gaan over 

de ontwikkeling van jongens en meisjes. Hanneke Poot (kinderfysiotherapeut en remedial teacher) komt 

ons deze avond hierover meer vertellen. Op haar site schrijft zij hier het volgende over: 

 

De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde zijn. Nieuw 

wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de 

praktijk van alledag al zolang merkbaar is. Welke verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes? Wat is de reden van de 

verschillen tussen jongens en meisjes? 

Kennis over de verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes biedt de mogelijkheid om kinderen te helpen en uit te 

dagen naar hun mogelijkheden. Hierdoor ontstaat begrip, waardoor we anders naar hen kunnen kijken en waarderen. 

 

Omdat we graag een inhoudelijk goed gevulde ouderavond willen houden en omdat we onze agenda 

met haar moesten afstemmen moeten we de avond verzetten naar een later moment. Zet u ‘m vast in uw 

agenda. Het belooft een boeiende avond te worden voor iedereen die te maken heeft met het opvoeden 

van jongens en meisjes. 

 

ALGEMEEN 

 

Het groepswerk van groep 4a 

Dit zijn de 3 waarden die de basis zijn van onze lessen over gedrag: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. 

Deze maand is de waarde veiligheid aan de beurt. Groep 4a heeft dit groepswerk erbij gemaakt. We 

hebben gekozen voor het paasverhaal, omdat de liefde van Jezus aan het kruis ten volle tot bloei komt. 

De bloemen staan ook voor nieuw leven wat Jezus ons brengt doordat hij de weg ging van het kruis tot 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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aan het graf. In de bloemen hebben de kinderen iets geschreven over die liefde van Jezus voor ons. Bij 

Jezus zijn we veilig! We wensen iedereen alvast fijne paasdagen! 

 

Juffendag - 29 maart 2018 

Aan de ouders van groep 1-4, 

De juffendag komt eraan: donderdag, 29 maart! 

Maar wat houdt dat eigenlijk in? Onze excuses voor het feit dat we dit aan onze nieuwe ouders nog niet 

uitgelegd hebben. Voor de tweede keer vieren we de verjaardagen van ons als juffen van groep 1-4 

centraal op één dag in het jaar. Vorig jaar was het op een dinsdag, nu op een donderdag, zodat alle 

juffen een keer feestvarken kunnen zijn. 

Dit noemen we dus de juffendag. We doen dit o.a. omdat we dan gezamenlijk iets extra's kunnen 

organiseren, wat met één groep niet efficiënt is. Vorig jaar hadden we een springkussen; dit jaar krijgt 

iedere groep een workshop muziek-en-dans van een professional vanuit het Theaterhuis in Zwijndrecht. 

Dit gebeurt bij ons op school. 

Wat is voor u als ouders nog belangrijk om te weten voor die dag? 

 Uw kind mag verkleed op school komen. 

 U hoeft dan geen eten of drinken mee te geven.  

 We hebben pannenkoekenbakkers nodig voor onze lunch.  

 U kunt een bijdrage in de juffenpot doen, die in elke klas staat, voor een cadeau (hieruit betalen we 

ook een cadeau voor onze medewerkers die niet een eigen groep hebben!) 

Namens de feestcommissie: Evelien, Tjitske en Ada 

 

Avondvierdaagse Zwijndrecht 

Zie de bijlage voor het inschrijven voor de Avondvierdaagse in Zwijndrecht. 

Aanmelden voor 10 april kan bij Annemarie Edelman: annemarie_ed@hotmail.com 

 

Chromebooks 

Het is dan eindelijk zo ver. De Chromebooks zijn binnen (soort mini-laptop). Eerst 

gaat groep 8 hier de cito-proeftoets en de cito-eindtoets op maken. Daarna zullen 

ze ook beschikbaar worden gesteld voor de andere groepen. Wat betekent dit voor 

u/uw kind: elk kind krijgt een eigen e-mailadres waarmee ze kunnen inloggen op 

een Google-omgeving. We gaan dus niet meer werken met de normale 

Windows-omgeving. Met dit e-mailadres kunnen de kinderen niet mailen, 

want die functie is uitgezet. Het e-mailadres geldt alleen voor inlog in Google.  

In de bijlage kunt u hier meer informatie over vinden. Voor vragen bent u altijd welkom bij de directie of 

bij de OICT-ers. 

Groetjes van de OICT-ers Wendy en Tamara 

 

Luizen, wekelijks controleren 

Regelmatig worden er, dan eens in deze klas en dan weer in die klas, luizen gevonden in het haar van 

kinderen. Heel vervelend als het jouw kind is, want het geeft nogal wat gedoe. Het kan dus ook maar zo 

zijn dat ze ook overlopen naar het haar van een ander kind. Ook heel vervelend, maar niet te voorkomen. 

We willen u er graag op attenderen dat het raadzaam is heel regelmatig, liefst elke week, het haar van uw 

kind te controleren, ook als het nog nooit last van luizen heeft gehad. Alles wat u weten moet over het 

bestrijden van luizen is op allerlei sites op internet te vinden, bv 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=85 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Hoe handelen wij op school als we de melding krijgen dat er bij een kind luizen zijn aangetroffen? We 

informeren per mail de ouders van die klas en vragen hun eigen kind te controleren. Ook vragen we om 

een paar vrijwilligers die ook op school een controle willen doen bij alle kinderen van die klas.  

  

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De lente is begonnen, de zomertijd staat voor de deur, maar intussen is het nog handschoenen-sjaals-

en-winterjassenweer (en autoruiten-krabben-’s morgens….). We hebben wel prachtige, zonnige dagen 

gehad om van te genieten! 

Onze groep groeit heel langzaam naar de 20 leerlingen toe, woensdag had Eva Geleijnse uit Dordrecht 

haar eerste wenmorgen bij ons in de groep, welkom Eva! Gelukkig heeft ze een grote neef dichtbij, Koen, 

die haar graag vertelt hoe het hier heurt in de klas. 

We duiken nu vrijwel dagelijks in onze nieuwe spelletjeskast: wat een schat aan nieuwe uitdagingen. 

Bingo met mooie, gekleurde platen is favoriet. Maar ook moeilijkere spelletjes worden gekozen om te 

ontdekken: lettertje tik, 5 op een rij met dezelfde beginklank, de appelboom met dobbelsteen voor het 

aantal appeltjes wat groeit of naar beneden valt, enz. 

En natuurlijk oefenen we in het geheim onze voorstelling! Dat loopt steeds vlotter en nu zijn we bezig 

met het maken van de benodigde attributen en ook het decors staat nog op de rol. 

Met de Bijbelvertellingen zijn we begonnen met de verhalen over het lijden en sterven van Jezus, tot we 

volgende week van de opstanding mogen horen, het feest van Pasen! Indrukwekkende verhalen van 

onze Redder, die voor ons onschuldig de dood inging, maar de dood ook overwon! 

Volgende week donderdag hebben we al de juffendag, de dag waarop we gezamenlijk als juffen van 

groep 1-4 onze verjaardag vieren. Elke groep krijgt die dag een muziek-en-dans workshop van een 

professional vanuit het Theaterhuis in Zwijndrecht. Dat lijkt ons een mooie toevoeging aan ons bezigzijn 

met het thema theater. En de rest van de dag gaan we ook lekker feesten, de hele dag niet werken! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Dat was een rustige klas deze week, veel kinderen die ziek waren. Knap maar snel weer op, jongens en 

meisjes. Wat hebben we al veel witte t-shirts binnen gekregen. Fijn! Komende week gaan we er mee 

beginnen. Er staan nog twee pakken pannenkoekenmix in de klas. Wie wil er nog bakken? Wij hebben er 

nu al zin in om ze op de juffendag lekker op te eten. In de klas doen we er suiker of stroop op. Mocht uw 

kind niet zo van pannenkoeken houden? Geeft u dan iets anders lekkers mee? 

Het wordt steeds duidelijker hoe de musical eruit gaat zien. We zijn druk bezig om er dingen voor te 

maken. We kunnen niet alles vertellen anders is het geen verrassing meer... We hebben ook geleerd wat 

een decor is. Daar gaan we binnenkort mee aan de slag. Woensdag 19 april gaan we hem opvoeren. U 

krijgt nog een uitnodiging. 

Verder zijn we bezig geweest met de letter 14. De letter a is de letter waar we de komende weken mee 

aan de slag gaan. Met de bijbelverhalen werken we nu naar Pasen toe. 

3 april komt Célia wennen, dan we krijgen er weer een meisje bij in de klas. 

Met vriendelijke groet, Rianne en Yvonne 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep C 

Afgelopen weken stond de letter t centraal van theater en toneel. We leren veel nieuwe woorden bij ons 

nieuwe thema en we bedenken vragen over wat we nog willen weten. Ondertussen oefenen we hard 

voor onze voorstelling. En dat gaat al heel goed! 

Verder zijn we druk bezig met het maken van het decor en spelen we graag in de poppenkast.  

We verklappen verder nog niets natuurlijk. Dat blijft nog een verassing als u naar ons komt kijken samen 

met de Koning en de Koningin. U hoort hier binnenkort meer over. 

Maar eerst hebben we volgende week de juffendag. Hier kijken we erg naar uit! 

We hopen op een gezellig feest met elkaar! Alle moeders die mee willen helpen met het bakken van de 

pannenkoeken.  Alvast heel hartelijk bedankt. 

Met de Bijbelverhalen staan we stil rondom het lijden en sterven van Jezus. Indrukwekkende verhalen. 

Fijn om zo met de kinderen deze dagen extra stil te staan bij Gods liefde en genade voor zondige 

mensen en kinderen. 

We zingen er ook graag bij. Heer onze Heer hoe machtig is uw Naam op heel de aarde was het lied van 

deze week. We maken er bewegingen bij. Gisteren hadden we allemaal ook nog een muziekinstrument in 

onze hand tijdens het zingen. Het orkest klonk prachtig!  

Fijn dat juf Marian deze week ook weer bij ons in de klas kon zijn! 

Een goed weekend en de groetjes van ons allemaal. 
 

Groep D 

In ons lokaal zie je steeds meer gezellige dingen komen rond “Kikker en zijn vriendjes”. We maken leuke 

werkjes en oefenen heel hard met de kleine kikkerpoppen bij de verteltafel, in de poppenkast (met de 

grote poppen). En bij ons toneelstukje proberen we om helemaal zèlf de rol van Kikker, Rat, Varkentje of 

Haas te spelen. Ook genieten we van de verschillende Kikker-boeken en de filmpjes over Kikker.  

In de groep zijn er kleuters die het door ons gekozen boek al kunnen navertellen. Knap hoor!  

Deze week stond nog de letter t centraal, komende week is dat de letter a. Elke week leren we er ook 

nieuwe woorden bij die passen bij ons thema.  

Met rekenen hebben we geoefend met meeste/minste en de rangtelwoorden: 1e,2e,3e, etc.  

Woensdag hebben we feest gevierd want Ivan is 5 jaar geworden. Gefeliciteerd kerel! Weer een vijfjarige 

erbij! Met het vertellen van de Bijbelverhalen leven we toe naar Pasen.  

Ook hebben we het lied geleerd: “Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam”.  

Groetjes van alle Kikkertjes uit groep D en van juf Jolanda en Annemieke. En natuurlijk vooral onze groetjes 

aan juf Grietje  !!! 

 

Groep E 

Er wordt hard gewerkt en veel geoefend in de klas. 

De afgelopen week hebben we een hoed gemaakt die past bij de verschillende rollen die er gespeeld 

gaan worden. We hebben de hoeden nog niet geniet zodat we kunnen wisselen. We spelen het verhaal 

uit en elke keer hebben we een andere rol. Zo kunnen we ervaren wat we een leuke rol vinden en welke 

bij ons past. Ook hebben we alles dubbel gemaakt zodat geen kind alleen iets hoeft te doen. Het is leuk 

om het verschil te zien tussen kinderen. Ook zie ik verrassende dingen.  

Bijna elke kind heeft al een wit t-shirt mee, fijn! De voorstelling is op woensdag 18 april (duurt max. een 

kwartier) Misschien alvast handig om in de agenda te zetten 

We hebben voor het decor nog een groot laken nodig waar we op mogen verven. Wie heeft er wat 

liggen? 

Elke dag genieten we van een voorstelling. We hebben ontdekt dat zomaar gaan spelen niet handig is. 

Dus bedenken we nu eerst (uit 10 vingerpoppetjes) wie doen er mee en daarna waar speelt het verhaal 

zich af en vervolgens wat gebeurt er. De vervolgstap is om ook nog een specifiek begin, midden en eind 

te bedenken. Elke keer mag één kind de voorstelling openen en het publiek welkom heten.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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De letter a hebben we deze week geleerd.  

De verhalen uit de Bijbel gaan over de weg naar het Paasfeest toe. Daar hebben we ook al een mooi lied 

over geleerd; Hosanna: https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM  

Juf Eline komt elke week 1 dag en doet allerlei lessen met ons. Zo hebben we een tekening gemaakt van 

een voorstelling. Woensdag zullen we als klas ook extra stil staan bij het Paasfeest want donderdag is de 

juffendag. In de klas staat de pot nog voor het cadeau.  

Een heel fijn weekend! juf Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen week hebben we helaas afscheid moeten nemen van juf Jacomine. Komende donderdag komt 

ze nog even om echt afscheid te nemen. Donderdag vieren we ook juffendag en we gaan er een echt 

'spektakel' van maken. De kinderen mogen verkleed komen en we maken er een groot feest van.  

Met veilig leren lezen zijn we alweer een eind met kern 9. De kinderen leren samengestelde woorden 

lezen. Daarnaast bieden we ook elke week een nieuwe spellingregel aan en daar geven we een dictee 

over. Deze woorden komen ook weer terug in bloon.  

Met rekenen zijn we veel bezig met het handig rekenen (snel oplossen van een sommetje op een 

handige manier).  

Deze week staat ook in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. De kinderen luisteren naar de 

Bijbelverhalen over het lijden en sterven van Jezus met de mooie belofte van Pasen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Deze week maken we de 

rekentoets, omdat we weer 

een blok hebben afgerond. 

Sommen die we nu goed 

kunnen maken zijn de sommen van de verliefde harten ( 4+…=10). Ook kunnen we getallen splitsen in 

tientallen en eenheden: 16=10+6. Verder weten we de buren van de getallen tot en met 50: de buren 

van 35 zijn 34 en 36. Ook kunnen we een bedrag op 2 manieren neerleggen.  We hebben nu een paar 

keer winkeltje gespeeld. Kinderen mogen dan op 3 voorwerpen uit hun laatje een prijskaartje plakken. 

Het andere kind moet dan 1 voorwerp uitkiezen en de prijs betalen.  Elke dag oefenen we de musical. 

Ook werken we druk aan het decor. We hebben met gym het James Bond spel gedaan. Dat viel erg in de 

smaak! Regelmatig bespreken we de pauzes. Soms doen we dat vooraf: met wie ga je spelen? Hoe vraag 

je of je mee mag doen? Wat ga je doen? Soms doen we het achteraf: wie heeft er stop hou op gezegd? 

Wat gebeurde er toen? Wie heeft een ander kind geholpen? Wie heeft hulp aan de pleinwacht gevraagd? 

Wie heeft sorry gezegd? Zo werken we er samen aan dat we een fijne pauze hebben. 

Groeten van Annemiek en de zeegroep 

 

Groep 4a 

Wat is ons nieuwe thema leuk! We genieten van alles wat we leren. Soms echt wel moeilijke dingen zoals 

'maquette en 'stellages'. We zijn druk bezig met het maken van het decor en we oefenen goed met de 

liedjes, de teksten en de dansjes voor onze musical. Het wordt al heel leuk.  

Met rekenen wordt het best wel pittig hoor. We zijn eerst bezig geweest met optelsommen als '24 en 37', 

maar nu gaan we zulke moeilijke sommen ook als minsommen doen. Dus een som als 54-45, maar we 

kunnen het al aardig goed! Volgende week gaan we ook nog verder met klokkijken. We leren digitaal en 

analoog klokkijken, volgende week gaan we de kwartieren leren. Fijn als er thuis ook af en toe gevraagd 

wordt hoe laat het is. Niek heeft deze week zijn tafeldiploma al gehaald. Hij is de eerste en natuurlijk 

super trots! Fijn dat de meeste kinderen zo goed oefenen.  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met spelling leren we dat de lange klank op het eind van een woord een korte klinker krijgt, behalve de 

ee, die doet daaraan niet mee! Best nog lastig, maar veel kinderen hebben het al goed door.  

We wensen iedereen een heel fijn weekend. Be blessed!  

De juffen en kinderen van groep 4A 

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

We zijn deze weken druk bezig met het oefenen voor de musical. Spannend! De rollen zijn verdeeld, de 

bewegingen en dansjes bij de liedjes worden in kaart gebracht en we raken geïnspireerd om de 

kostuums en het decor te maken. Ook zijn we een beetje zenuwachtig voor het grote optreden! 

De Bijbelverhalen gaan in deze tijd over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Indrukwekkend en 

tegelijk mooi want het geeft toekomstperspectief voor ons!  

Met rekenen sluiten we het blok af met een toets en het nieuwe blok gaan we ons richten op de getallen 

tot 1000. Volgende week donderdag is het feest: juffendag! Er staan leuke dingen op het programma en 

alle pakken pannenkoekenmix worden omgetoverd tot stapels heerlijke pannenkoeken! Bakkers alvast 

bedankt! (Heeft uw kind een allergie? Geef het tijdig door!) 

Hartelijke groet uit 4b! 

 

Groep 5a 

We werken momenteel over de Middeleeuwen. We weten al veel over Karel de Grote. Ook hebben we 

geleerd over ridders en boeren. We weten ook meer over de verspreiding van het christendom in 

Nederland. We zijn momenteel bezig met het maken van een schild. De kleuren en het wapen hebben op 

het schild hebben een betekenis.  

Gisteren hebben we een dramales gehad van juf Sandra. Tijdens deze les hebben we het verschil tussen 

een hoge status en een lage status uitgebeeld. De kinderen hebben genoten van het toneelspelen. 

 

De Bijbelverhalen gaan over Pasen. Toch elk jaar weer bijzonder om met elkaar stil te staan bij het lijden 

van Jezus voor onze zonden. Het favoriete paaslied in de klas is Via dolorosa. Dit wordt uit volle borst 

meegezonden. 

Met rekenen hebben we het deze week gehad over het aantal secondes in minuten en het aantal 

minuten in bijvoorbeeld 5 kwartier. Ook hebben we weer geoefend met schatten en verhoudingstabellen. 

Wist u dat wij uit kunnen rekenen hoeveel minuten er in een hele dag zitten? Ook kunnen we zelfs 

uitrekenen hoeveel fluiten van €38 ik ongeveer kan kopen voor €2700,-. Knap he? 

We hebben inmiddels al 6 spreekbeurten gehad. We hebben er al veel van geleerd. We weten nu meer 

over gerbils, de trompet, konijnen, het oude Egypte, haaien en Compassion. 

Groeten uit groep 5a 

 

Groep 5b 

Hallo allemaal, 

Gisteren zijn we de dag al lekker actief begonnen. Juf Sandra heeft ons bij het liedje: "1, 2, 3 Jesus is 

alive" gebarentaal geleerd. Het werd razendsnel opgepakt.  

Ook hebben we later op de dag een dramales gehad van juf Sandra. We hebben eerst gesproken over 

wat eigenlijk drama is. De les paste heel goed bij ons thema over de Middeleeuwen. We hebben het 

gehad over personen met een lage en met een hoge status. Hoe komen deze beide groepen over.  Zo 

kwam b.v. Karel de Grote naar voren, maar ook de leenmannen en boeren. We hebben geoefend met 

een dialoog, waarin de één een lage status had en de ander een hoge. Als laatste opdracht kregen we 

een kaartje. Op dat kaartje stond een begin- en een eindzin, alles wat daar tussen zit mochten we zelf 

verzinnen. Als rol kon je Karel de Grote, een leenman of boer krijgen. Na het oefenen hebben we het aan 

elkaar laten zien. Leuk om te zien hoe snel de kinderen het oppakken en hoe creatief ze zijn.  

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  8 

Ondertussen zijn we ook bezig met het maken van een muurkrant en een eigen schild. Voor ons schild 

gebruiken we kleuren die bij ons passen. De kleuren die we mochten gebruiken hebben namelijk een 

betekenis. Zo betekent blauw bijvoorbeeld betrouwbaarheid, hoop en rust. Vraag uw zoon of dochter 

maar welke kleuren zij gebruikt hebben en waarom. Gaaf om te zien hoe de kinderen nadachten over 

zichzelf en het met elkaar bespraken.  

Volgende week woensdag hebben we de paaswandeling. Daar zijn we ook hard voor aan het oefenen. U 

komt toch ook kijken? Iedereen is welkom! 

 

Groep 6a 

Vorige week zijn we van start gegaan met ons nieuwe thema: de Tweede Wereldoorlog. We hebben de 

animatiefilm gekeken over Corrie ten Boom en hebben een houtskooltekening gemaakt over mensen in 

gevangenschap. Verder leren we elke dag heel veel over dit thema. Aankomende dinsdag gaan we met 

elkaar naar het Verzetsmuseum in Gouda. Er zijn genoeg ouders die kunnen en willen rijden, superfijn! 

We zien uit naar een heel gezellige en leerzame ochtend!  

Afgelopen dinsdag hebben we mijn verjaardag gevierd. Het was een super dag, waarin we onder andere 

het Wie is de Mol-spel gespeeld hebben. Jasmijn was een hele goede Mol en bijna niemand had dit in de 

gaten. Katie ontmaskerde de Mol en won! De kids kwamen verkleed en zagen er fantastisch uit!  

Bedankt voor alle mooie cadeautjes! 

Een goed weekend en tot het volgende Wegwijzertje.  

Juf Suzan en juf Marlies 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

We zijn begonnen met een indrukwekkend thema: de 2e Wereldoorlog. 

Donderdag zijn we daarom op excursie naar het verzetsmuseum in Gouda geweest. Het was 

indrukwekkend en mooi. We hebben een rondleiding gehad en een gesprek rond de voorwerpentafel. 

Daar kon je echt helmen, voedselbonnen, Jodenster, gasmasker, enz. pakken en bekijken en daarover 

praten. Daarna hebben we nog een korte 'stolpersteine' * wandeling gemaakt door Gouda. 

Indrukwekkend en mooi dat deze omgekomen mensen allemaal een herinneringssteentje hebben of 

krijgen. Ook dit jaar worden er weer herdenkingssteentjes bijgeplaatst in Gouda.  

U kunt de foto's van de excursie op klasbord zien. 

Verder zijn we aan 't afronden met onze werkstukken ...volgende week donderdag (29 maart) moet 'ie 

worden ingeleverd. Daarna gaan we weer de memootjes leren van Levend Water. De eerste vrijdag niet, 

want zijn we vrij. Dan is het Goede Vrijdag. 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de paaswandeling. 

We hopen zo dat we met elkaar weer onder de indruk mogen raken van wat 

Jezus voor ons heeft gedaan uit Liefde! Gezegende paasdagen toegewenst! 

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

 

*Stolpersteine zijn herdenkingstenen. (Hierbij ziet u de stolpersteine van de Zwijndrechtse Leo 

Meijer. Dit steentje ligt op het Veerplein in Zwijndrecht. Over hem zijn we een boek aan 't lezen in 

de klas: "Groeten van Leo" - door Martine Letterie) 

 

Groep 7a 

Vandaag hebben we de verjaardag van de meester gevierd! Het was heel gaaf, gezellig en leuk.  

Allereerst hebben we voor de meester gezongen samen met de groepen 7b en 6a, het was een beetje 

dringen in het lokaal . Daarna werden er stukjes gedaan, we hebben spelletjes gespeeld en natuurlijk 

heeft de meester getrakteerd. We kregen een broodje knakworst en hamburger!  Mjammie!!  
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Vorige week vrijdag was ook al een leuke dag. We mochten naar het gemeentehuis. Daar hadden we een 

rondleiding en hebben we een debat met elkaar gevoerd. We mochten dan echt in een microfoon 

spreken in de raadzaal. 

Afgelopen weken hebben we flink aan onze werkstukken gewerkt. Gisteren waren alle werkstukken klaar. 

Nu gaat de meester ze lezen en beoordelen. Maar wat zagen ze er mooi uit en wat een leuke 

onderwerpen: Ziekenhuis, Canada, Volleybal, Leeuwen, Lego, Coca Cola, Londen, Groene Energie, 

Ruimtevaart, China enz. 

Donderdag 5 april hebben we het theoretisch examen van verkeer. Op vvn.nl kun je thuis nog oefenen. 

Volgende week woensdagavond hebben we de Paaswandeling rond de school. We zijn er druk mee 

bezig om daar iets moois van te maken. 

Schrijfkoningen waren Niels en Jens 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

Groep 7b 

Wat wordt er deze weken hard gewerkt aan het nieuwe thema. De kids zijn heel hard aan het 

onderzoeken wat ze allemaal kunnen vinden over verschillende personen of gebeurtenissen uit de late 

Middeleeuwen en de 16e eeuw. Heel gaaf om te zien. 

Over 3 weken (12 april) hopen we met beide groepen 7 een bezoek te brengen aan de Prinsenhof en de 

Nieuwe Kerk in Delft. Heerlijk om te kunnen melden dat het vervoer voor uitstapje al helemaal rond is. 

Super! 

Verder zijn we vorige week nog druk geweest met de “week van het geld” en de kangoeroewedstrijd. We 

zijn heel benieuwd hoe die gemaakt hebben. 

Het bezoek aan het gemeentehuis vorige week was ook super interessant. We werden ontvangen door 

één van de wethouders en rondgeleid door verschillende raadsleden. Heel leuk om een keer zelf te 

mogen ervaren wat er allemaal gebeurt in de gemeenteraad. We mochten zelfs een heus debat gaan 

voeren onder leiding van de voorzitter. Dat was erg leuk en leerzaam en ook een leuke voorbereiding op 

de gemeenteraadsverkiezing en verder hebben we ook nog het één en ander geleerd over de 

geschiedenis van Zwijndrecht.  

De schrijfkanjer van vorige week was Evan en de schrijfkanjer van deze week is Iris. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Wat hebben ze geknald, de kinderen van groep 8a tijdens het voetbaltoernooi. Het was echt een hele 

happening zo met z'n allen naar het sportcentrum Galgenwaard. Het was tof om te zien dat de jongens 

de meiden zo aanmoedigden en andersom. De meiden zijn zelfs derde geworden. Echt knap gedaan. 

Maar ook de jongens hebben zich volledig gegeven. De beker is te bewonderen in de klas. 

Verder zijn we in de klas nog altijd druk met oefenen van verschillende onderdelen van Cito. Echt best 

pittig soms, maar het bespreken van de opgave werpt zijn vruchten af. 

Voor de paaswandeling van komende woensdag hebben we ons gedeelte van het verhaal geschreven en 

de rollen verdeeld.  

Naast dat we veel werken en praten over Pasen, werken we rondom thema over de Koude oorlog, de 

eerste wereldoorlog en de oorlog rondom Indonesië. Best onbekende onderwerpen zo blijkt. 

We hopen u allemaal te zien tijdens de Paaswandeling. 

Groetjes vanuit groep 8a, juf Christi en juf Nienke 

 

Groep 8b 

Wat is de tijd snel gedaan! Vandaag het laatste dagje gehad met deze fantastische groep! Wat hebben 

we veel geleerd, veel lol gehad met elkaar en ook serieuze gesprekken gehad. Ik wil jullie allemaal 

bedanken. Heel erg bedankt voor de samenwerking. Zonder samenwerking met ouders kunnen we als 

meesters en juffen niks beginnen. Bedankt voor het fijne contact en de fijne gesprekken, maar ook de 
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keren dat er geholpen, gereden of begeleid moest worden. Ik wil jullie al het goeds wensen voor de 

toekomst met name voor jullie kinderen die aan het eind van dit jaar de school gaan verlaten.  

Gods zegen toegewenst! En wie weet komen we elkaar nog een keer tegen.  

Lieve groeten van José 
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