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AGENDA 

 

Woensdag 11 april 

• Open dag (zie verderop in dit WW’tje) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 20 april. 

LIED 

 

Week 15 

• Laat m’ in U blijven, LB 18 (groep 5-8) 

 

Week 16 

• Psalm 136: 1, 20 (groep 1-8) 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Terugblik op Pasen 

We hebben er twee korte weken op zitten. Onderbroken door een lang paasweekend. Ik hoop dat u 

allemaal heeft kunnen genieten van een mooi en lang paasweekend. Een weekend waarin we het feest 

van onze opgestane Heer mochten vieren. Dankbaar kijken we ook terug op de paaswandeling van de 

bovenbouw. Het weer gooide wat roet in het eten, maar de wandeling door de school was zeker ook de 

moeite waard. Mooi om zo een keer op een hele andere manier met de kinderen stil te staan bij het paas 

evangelie. Het uitbeelden van de laatste dagen van het leven van Jezus Christus op aarde en hierover te 

zingen maakte op veel van de aanwezige een indruk. Ook voor de kinderen zelf was dat het geval. Op 

deze manier hebben we ze een keer op een hele andere manier mee mogen geven wat Hij voor ons 

gedaan heeft. Dat maakt ons stil en dankbaar. 

 

Opstarten nieuw schooljaar 

Hoewel we nog volop in het huidige schooljaar zitten en druk bezig zijn met alles wat er vandaag de dag 

nog moet gebeuren. Zijn we ondertussen ook al druk bezig met het nieuwe schooljaar. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is het maken van het nieuwe formatieplaatje. Dat is altijd een hele puzzel op zich. Ik 

ben blij dat we in het komende jaar met hetzelfde aantal groepen (17) kunnen blijven draaien als in dit 

schooljaar. We zien een lichte stijging van het leerlingenaantal en dat kunnen we goed gebruiken. De 

huidige groepen zitten over het algemeen op een mooi leerlingaantal (niet groter dan 30). Maar ook 

voor de toekomst willen we dat zou houden. Daarom hopen we ook op een druk bezochte open 

ochtend komende woensdag 11 april. Mocht u ouders kennen die voor het komende jaar of voor de 

jaren daarna op zoek zijn naar een school voor hun kind, wijs ze dan gerust op deze open dag. We 

ontvangen ze graag.  

Zoals u wellicht gehoord heeft zijn er extra middelen vrij gekomen voor de verlichting van werkdruk van 

leerkrachten. We zijn bezig met nadenken over hoe we deze middelen gaan inzetten. De leerkrachten 

zelf worden daar nauw bij betrokken, omdat het echt de bedoeling is dat zij gaan ervaren dat de inzet 

van dit extra geld de werkdruk verminderd. De MR (zowel oudergeleding als personeelsgeleding) worden 

hier ook nauw bij betrokken.  

 

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


 

 

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

Op de laatste MR vergadering is het vakantierooster 2018 – 2019 met de daarbij behorende 

urenberekening voor het komende schooljaar goedgekeurd. Het vakantierooster voor onze school ziet er 

in het komende schooljaar als volgt uit. 

 

Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag 

Herfstvakantie Ma 22-10-2018 Vr 26-10-2018 

Kerstvakantie Ma 24-12-2018 Vr 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie Ma 25-02-2019 Vr 01-03-2019 

Meivakantie (incl. Pasen) Vr 19-04-2019 Vr 03-05-2019 

Hemelvaart en Pinksteren Do 30-05-2019 Ma 10-06-2019 

Zomervakantie Ma 22-07-2019 Vr 30-08-2019 

Herfstvakantie Ma 22-10-2018 Vr 26-10-2018 

 

Voor het komende schooljaar hebben we vier studiedagen meegenomen in de urenberekening. Deze 

plannen we binnenkort. Wanneer deze bekend zijn, zullen we die ook met u communiceren. 

Daarnaast hebben de groepen 3 en 4 het komende schooljaar nog 4 extra vrijdagen vrij. Ook deze zullen 

we binnenkort inplannen.  

De middag voor de kerstvakantie (vrijdag 21 december 2018 zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij). Dat 

geldt ook voor de vrijdag voor de zomervakantie (vrijdag 19 juli 2019) 

 

Het kan zijn dat de scholen in Zwijndrecht afwijkende weken voor de meivakantie hebben. Dat heeft ook 

te maken met de examens van het VO die snel na de meivakantie gepland staan. Wij hebben voor deze 

weken gekozen (doen ook veel andere scholen) omdat we hiermee de versnippering van vrije dagen 

voorkomen. Nu laten we goede vrijdag en Pasen in de meivakantie vallen. Bij een andere optie zouden 

deze dagen nog los staan van de twee weken meivakantie waardoor er veel onderbroken schoolperiodes 

zijn. Dat komt niet ten goede aan de rust en structuur in de schoolweken en dus niet voor ons onderwijs. 

Nu plannen we deze dagen aan elkaar vast en plannen we later, in de laatste periode naar de 

zomervakantie toe, nog een week “extra” vakantie waar hemelvaart en Pinksteren in zitten. 

Ook zijn er scholen die slechts 1 week meivakantie inplannen en later nog een week. Wij begrepen van 

ouders dat zij twee weken meivakantie wel erg waarderen. De tweede week van onze meivakantie is de 

wettelijk verplichte week meivakantie. Dan zullen alle scholen vrij hebben.   

 

Vanaf komend schooljaar zal een kwartier van de lunchpauze (25 minuten) in de urenberekening 

opgenomen worden als onderwijstijd. Omdat leerkrachten tijdens deze tijd ook bezig zijn met de 

kinderen en er onderwijs wordt gegeven kan dat. Tijdens deze tijd worden zaken als redzaam gedrag en 

sociale vaardigheden aangeboden. Daarnaast wordt deze tijd ook vaak gebruikt om nog even een 

educatief filmpje te bekijken (denk aan jeugdjournaal e.d.). Er zal niet zoveel veranderen aan de huidige 

praktijk, maar we voeren het formeel op als onderwijstijd. We zijn ons er nu meer van bewust dat dit 

onderwijstijd is en dat we ook gericht kinderen dingen leren. Vanuit ouders hebben we de oproep 

gekregen om terughoudend te zijn in het kijken van filmpjes tijdens het eten. Ook thuis zit je niet voor 

de TV te eten. We zullen in het team nog eens goed doorpraten over de keuzes die je maakt voor het 

invullen van deze onderwijstijd in de lunchpauze. Daarin zullen we ook meenemen of het kijken van 

filmpjes daar nu wel of niet in past. En bespreken welke keuzes je waarom wel of niet maakt.  

Doordat we de onderwijstijd nu binnen de huidige schooltijden uitbreiden zijn we in de gelegenheid om 

het verlof voor kinderen uit te breiden. Hierdoor kunnen we het komende schooljaar de kinderen in de 
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lange periode van mei- tot zomervakantie een extra week vakantie geven. Omdat dit niet automatisch 

ook verlof uren voor leerkrachten worden, zijn we in de gelegenheid om de werkdruk van leerkrachten 

wat meer te verspreiden.  

Bovenstaande is uitgebreid besproken in de laatste MR vergadering en heeft instemming gekregen van 

zowel personeel- als oudergeleding. We zullen dit binnen de MR het komende jaar ook regelmatig 

evalueren.      

 

Afscheid dhr Kleijwegt 

We hoorden dat meneer Kleijwegt uit Zevenbergen vanwege gezondheidsredenen moet stoppen als 

buschauffeur van het schoolbusje uit Zevenbergen. Hij heeft dat heel veel jaren gedaan en we willen hem 

hartelijk bedanken voor al dat chauffeuren en dat hij op al die ritjes de kinderen veilig op school heeft 

gebracht! We wensen hem Gods zegen toe. 

 

Met vriendelijke groet, Erik 

 

ALGEMEEN 

 

Voorstelling in de kleuterklassen 

Beste ouders,  

De afgelopen weken hebben we hard geoefend voor de voorstelling. Misschien heeft u thuis er al iets 

van gehoord. En we hebben er veel zin om het te laten zien! 

Op woensdag 18 april kunt u dan ook eindelijk komen kijken naar de voorstelling van uw eigen kind. In 

elke klas zijn er uitnodigingen gemaakt en inmiddels zijn de meeste al meegenomen naar huis. De tijden 

van de voorstellingen zijn als volgt: 

• Groep E tussen 9:00-9:30 

• Groep D tussen 10:00-10:30 

• Groep C  tussen 10:30-11:00 

• Groep A tussen 11:00-11:30 

• Groep B tussen 11.30-12:00 

Op de uitnodiging staat per klas wanneer u verwacht wordt. Er zijn 2 plekken per kind incluis de kleine 

kinderen die mogen mee mits ze stil zijn en op hun plek (eventueel schoot) blijven zitten. U snapt dat het 

voor de toneelspelende kinderen erg vervelend is als de aandacht teveel wordt afgeleid. 

Wilt u even buiten het speellokaal wachten totdat u een seintje krijgt dat u naar binnen kunt. We wensen 

u een fijne voorstelling! 

Hartelijke groeten van de kleuterjuffen 

 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker 

Even voorstellen, mijn naam is Manon Bolleboom. Ik ben de tijdelijke vervanger voor het 

Schoolmaatschappelijk werk, Lydia van der Blom is met zwangerschapsverlof. Maakt u zich zorgen om, of 

heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. 

Het gaat om kortdurende laagdrempelige hulpverlening. Ouders / verzorgers maar ook leerlingen zelf, 

kunnen een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag 

en donderdag. U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 0615279010 of via manon.bolleboom@vivenz.nl.  

 

Dordtse Avondvierdaagse  

Ja, het is weer bijna zover, van 5-8 juni is de Dordtse avondvierdaagse!  

Als leerlingen van de Wegwijzer lopen we natuurlijk weer mee. We lopen met z’n allen de 5 km. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Als het goed is hebben alle Dordtse kinderen een uitnodiging gekregen voor de avondvierdaagse via de 

mail. Zo niet stuur dan nog even een mail of bel naar: 

• Marion Drost: menkodrost@online.nl of bel: 06-40620548 

• Esther Niehof: reniehof@hotmail.com of bel: 06-17982556 

Opgeven kan tot 14 april. 

 

Gezocht: oude mobiele telefoons 

Heeft u nog oude mobiele telefoons? Die zijn geld waard voor Stichting Opkikker. Deze stichting 

organiseert leuke dagen voor zieke kinderen. Evan Altena is ambassadeur van deze stichting en helpt 

door het inzamelen van de oude mobieltjes. 

21 april hebben we een ambassadeursdag en die dag kan hij de telefoons inleveren. Heeft u er nog 1 of 

een paar liggen? Neem ze dan mee. Op beide locaties staat bij de hoofdingang een inleverbox. U kunt ze 

ook aan Evan Altena geven of via-via zorgen dat ze bij hem komen. 

Helpt u mee?  

Hartelijke groeten, Familie Altena 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Heerlijk, de lente is nu echt begonnen! Het liefst gaan de jassen uit in de pauze…  

We hebben het feest van Pasen mogen vieren afgelopen zondag; deze week hoorden de kinderen bij de 

Bijbelvertellingen wat gebeurde na de opstanding: Jezus verscheen een aantal keren onverwacht aan z’n 

leerlingen. 

Intussen is ook de juffendag weer verleden tijd, we hadden een heel gezellige dag met elkaar. Hartelijk 

dank voor uw bijdragen in geld, cadeaus of pannenkoeken. We hebben ervan gesmuld! Bij het volgende 

Wegwijzertje is de voorstelling en de koningsdag ook alweer geweest. Nu zitten we nog in de 

voorbereidingen, als het goed is hebt u in elk geval de uitnodiging in huis voor de voorstelling. En de 

begeleiding voor de koningsdag is geregeld. 

We krijgen nog één dag een maatschappelijke stagiaire: Isa van Wieringen, waarschijnlijk a.s. dinsdag. 

We hebben regelmatig een voorstelling in de klas, deze week ook met een van tevoren getekend 

spelscript (zie foto’s) Ook heb ik weer genoten van kinderkunst op het krijtbord en met klei. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Langzaam aan wordt het weer wat warmer. Ook met buiten spelen is dat al te merken, heerlijk! 

Wat een heerlijke juffendag was het vorige week. Wij kijken er met veel plezier op terug. Er staan nog 

drie borden op de kast van de heerlijke pannenkoeken. Deze week hebben we het decor afgemaakt. 

Verschillende kinderen zijn er druk mee bezig geweest door het te verven. Mooi dat het is geworden! 

Hoe het er uit ziet? Dat u komen bewonderen tijdens de musical. Wellicht heeft u de  daarover al gelezen 

op een ander plekje in deze nieuwsbrief. 

Met de Bijbelverhalen zijn we verder gegaan over wat er gebeurde na de opstanding. Wat kunnen de 

kinderen er al veel van terug vertellen als we op donderdag er vragen over stellen. 

Deze week hebben we weer een nieuwe letter geleerd. De g. Het bord staat weer vol met woorden waar 

je de g in hoort. 

Bij de cijfers zijn we bij de 15. Hier doen de kinderen die al wat ouder zijn aan mee. 
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Bij de poppenkast verzinnen we nu niet alleen een verhaal maar verkopen we ook kaartjes. Daarop staat 

je stoelnummer die de kaartjesverkopers bijhouden op een plattegrond. Wat een gepuzzel. Elke keer 

komt het weer goed. 

Leuk om met de klas een musical in te studeren. Daar komt nog heel wat bij kijken. Wie doet wat, wie 

zegt wat en wanneer doe je iets? Waar zetten we de attributen neer? Samen hebben we al heel wat 

gedaan. De komende weken gaan we er nog even mee door. Afgelopen week zou Célia komen kijken, 

helaas was ze ziek. Dus voor komende week heten we Célia van harte welkom in de klas! 

Geniet van het lekkere weer dit weekend. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep D 

In de afgelopen week hebben we stil gestaan bij het Paasfeest. We weten heel goed waarom de Here 

Jezus gestorven is aan het kruis. De Bijbelverhalen vonden we best verdrietig en moeilijk. Maar we 

mogen geloven dat de Here Jezus niet meer dood is, maar dat Hij weer is opgestaan uit het graf en dat 

Hij nu leeft! Dank u wel Here Jezus dat u dit allemaal voor ons hebt gedaan!  

We hebben ook feest gevierd op de “juffendag”! Wat was het gezellig en wat zagen de kinderen er mooi 

uit!! In groep D hadden we zelfs drie “jarige” juffen, want juf Grietje was ook even naar school gekomen! 

Fijn juf dat u er ook een poosje bij kon zijn! We deden leuke spelletjes en hebben lekkere dingen 

gesmikkeld. Ook was er een superleuke workshop met bewegen op muziek. Tussen de middag hebben 

we pannenkoeken gegeten! Hartelijk bedankt voor het bakken! We vonden het heel erg lekker! Ook heel 

hartelijk bedankt voor de leuke cadeautjes die we gekregen hebben. We voelden ons wel heel erg 

verwend!! Deze week oefenen we heel hard voor ons toneelstukje over Kikker. Binnenkort komen de 

uitnodigingen mee naar huis. We verklappen nu al vast dat ons optreden gepland staat op woensdag 18 

april tussen 10.00 u en 10.30 u. Nadere info volgt via de uitnodiging. Inmiddels hebben we ook al 

voldoende hulp om groepjes te begeleiden op Koningsdag! Fijn dat er zo snel gereageerd is op ons 

mailtje! 

De workshop in het speellokaal met meester Roderik! 

Heel veel groetjes van de feestvierders uit groep D, juf Jolanda, Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Wat een gezellig feest was het op de juffendag. De kinderen zagen er prachtig uit. We hebben genoten 

van alle spelletjes en lekkers. Bedankt voor de leuke cadeautjes! En ook voor het bakken van de 

pannenkoeken. Elke dag oefenen we! We ruilen  nog steeds de rollen zodat alle kinderen elke rol een 

keer gespeeld heeft. Ook kennen we de teksten zo met elkaar. Het is erg leuk om te zien hoe leuk de 

kinderen het vinden. We hebben al een keertje gezongen voor juf Henriette van de administratie. We 

hebben geoefend met naar het publiek kijken. Ondertussen is het decor klaar. We hebben er samen hard 

aan gewerkt. De uitnodigingen voor woensdag 18 april zijn mee naar huis met 2 entreebewijzen. Neemt 

u die wel mee anders komt u er niet in! We hebben helaas maar voor 2 mensen per kind plek. U mag 

natuurlijk zelf weten wie er komt. Ondertussen komen de woorden die we hebben geleerd ook steeds 

weer terug in ons thema. De letter g van gordijn en gans hebben we deze week geleerd. We kijken ook 

elke dag naar een voorstelling in de poppenkast. De kinderen oefenen eerst en daarna zetten ze de 

stoelen klaar. Elke stoel krijgt een nummer op rij en daarna kunnen de kinderen een kaartje kopen bij de 

juf. Een kaartje kost € 5,00. Je mag zelf weten hoe de 5 euro eruit ziet ( 5 lossen munten voor de jongste 

kinderen of 5 munten van € 1,00 of nog moeilijker € 2,00 en €2,00 en €1,00)  Juf Eline heeft met ons 

gegymd en ook heeft ze verteld uit de Bijbel. Volgende week is ze er een weekje niet maar daarna komt 

ze nog op maandag en dinsdag en dan zijn haar stagedagen weer voorbij.  

Ik heb inmiddels genoeg ouders die mee kunnen helpen tijdens de Koningspelen dus dat is heel erg fijn! 

Alvast bedankt! Is er nog een ouder die mee wil helpen met het ontbijt van die dag,mail dan even! 

Volgende week komt Yinthe wennen! We hebben dan 23 kinderen in de klas. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met vriendelijke groet, Swanice  

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Wat zitten er toch knappe kinderen in groep 3a! Deze week zijn ze weer enthousiast aan de slag gegaan 

met rekenen en veilig leren lezen. We hebben deze week een rekentoets en een leestoets gehad en dit 

hebben de kinderen heel goed gedaan, ook al was het best een beetje moeilijk. Deze week staat nog in 

het teken van herhaling en verdieping en volgende week zullen we starten met een nieuw boek voor 

rekenen (blok 3) en ook zullen we starten met kern 10. Ook onze musical staat enorm in de aandacht. 

Inmiddels hebben we al wat vragen op onze vragenmuur kunnen beantwoorden. Ook is het decor bijna 

af en hebben we de musical al in het 'echt' opgevoerd in de klas. De kinderen mochten tips en tops 

geven en zo weten we nu waar we nog aan moeten werken. Vooral het 'hard' en verstaanbaar praten is 

nog een aandachtspunt. De kinderen zijn er enthousiast mee bezig. Het juiste ritme voor de dansjes 

vinden is nog wel een beetje lastig. Dit gaan we nog oefenen de komende tijd.  

Fijn om te horen dat we genoeg ouders konden vinden om te helpen met de koningsspelen!  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Deze week oefenen met het geven en krijgen van complimentjes. We hebben met de kanjertraining 

besproken hoe het voelt als een ander kind iets onaardigs tegen je zegt en hoe het voelt om een 

complimentje te krijgen. Daarna mochten we om de beurt op onze tafel staan en dan kregen we van 3 

kinderen een complimentje. De kinderen glommen er van! En ze bedankten heel vriendelijk voor het 

complimentje. 

We zijn begonnen aan kern 10 van Veilig Leren Lezen. In deze kern leert uw  kind vooral woorden met 2 

lettergrepen. Ze leren hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-

ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Ze ontdekken en lezen lettergrepen, die ook wel 'stukjes van 

woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw 

worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde. Ook maken de kinderen kennis met 

de open lettergreep (maken, vogel).  

Met schrijven zijn we in het 3e schriftje begonnen. We weten nu hoe we de schrijfletters moeten 

schrijven. In dit schriftje gaan we leren om de verbindingen tussen de letters te maken. We schrijven nu 

woorden en zinnen. Het is helemaal stil in de klas. Iedereen doet super goed zijn best, vooral de kinderen 

die met de zeepaardjespen mogen schrijven! 

Groeten van Annemiek en de zeegroep 

 

Groep 4a 

Wat zijn de kinderen lekker bezig met de musical. Het wordt allemaal heel serieus aangepakt en er wordt 

heel mooi samengewerkt. De uitvoering moet een feest zijn en de kinderen doen er alles aan om dit te 

laten lukken. Ze zijn erg trots op wat ze doen, en terecht!  

We hebben met spelling gewerkt aan opdrachten van groep 5, ze voelden zich groot ;-). Het volgende 

rijmpje hebben we bijvoorbeeld uit ons hoofd geleerd:  

‘Lange klanken hebben pech, ik haal gewoon een letter weg! Als je aan het eind van een woord een 

lange klank hoort: aa, oo of uu, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Behalve de ee, die doet niet 

mee. In plaats van één letter, schrijf je er toch twee.'  

Ook hebben we geleerd dat je woorden in klankgroepen kunt verdelen en zo kunt horen of een woord 

na een klankgroep 1 of 2 lettergrepen heeft. Zoals bij botten en boten. Met rekenen zijn we nog flink aan 

het oefenen met de keersommen en best lastige minsommen. Maar, het lukt al steeds beter! 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Met de Bijbelverhalen zijn we nu bij het mooie werk dat de discipelen mochten gaan doen toen Jezus 

niet meer op aarde was. We hadden het bijvoorbeeld over de eerste gemeenten, die deden alles samen 

en verdeelden hun bezit. Best indrukwekkend!  

We wensen iedereen een heel mooi en gezegend weekend. Groetjes van de kids en de juffen van 4A 

 

Groep 4b 

De afgelopen weken zijn we al druk aan het oefenen voor de musical. De rollen zijn verdeeld, de liedjes 

worden ingestudeerd en het decor geschilderd. Vanaf volgende week gaan we ook aan de slag voor de 

'kostuums'. Ieder kind heeft als het goed is ook de tekst van de hele musical mee naar huis gekregen. Zo 

kunnen ze hun tekst oefenen! Maar de vaders en moeders die komen kijken naar de voorstelling, mogen 

het nog niet zien hoor! Het moet een verrassing blijven. Grote broers of zussen of een ouder die niet 

komt kijken, mogen gerust helpen uiteraard. Heel graag zelfs!! 

Met spelling zijn we de afgelopen weken bezig geweest met spellingregels uit groep 5. Deze moeten 

geoefend worden voor de Cito. Het gaat bijvoorbeeld over woorden als: kikker en ezel. Maar ook 

woorden als ja, zo, nu en twee. Volgende week gaan we weer gewoon verder met de regels van groep 4. 

Dan krijgen de kinderen ook weer een nieuw bloon-blad mee. 

De leesteksten gaan deze weken ook over musical en alles wat daarmee te maken heeft; een decor 

maken,  grimeren, toneelspelen en zingen bijvoorbeeld. 

Ook zijn we met de tafels bezig. Eind groep 4 is het de bedoeling dat de kinderen de tafels van 1,2,3,4,5 

en 10 kennen. Deze week en volgende week leren we de tafel van 2. Sommige kinderen kennen hem al! 

Anderen moeten nog even oefenen, helpt u thuis mee? Hier nog een tip hoe je dat kunt doen: 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/tafels-oefenen-op-het-toilet/ (voor degenen die willen 

ook al de tafels 6-9). 

 

Groep 5a 

Vorige week hebben we met elkaar toegeleefd naar Pasen. Toch elk jaar weer mooi om stil te staan bij 

wat Jezus voor ons heeft gedaan. Gaaf om te merken dat de kinderen al zo veel weten over de bijbel. 

Tijdens de paaswandeling hebben we het stukje van het laatste avondmaal uitgebeeld. De kinderen 

hebben daarbij het lied Samen eten wij van Sela gezongen. Wat hebben de kinderen mooi gezongen en 

wat was het een mooie viering! 

Na het heerlijke lange paasweekend hebben we het werk weer opgepakt. 

We werken nog volop over de middeleeuwen. Onze schilden die we geverfd hebben zijn bijna af. Deze 

week hebben we meer geleerd over het christelijk geloof in de middeleeuwen en over het leven in een 

klooster.  

We zijn ook bezig met het maken van een muurkrant.  

Met rekenen hebben we deze week geleerd wat een millimeter is. We kunnen steeds preciezer dingen 

opmeten. Ook hebben we geoefend met sommen als 10x48 en 5x48. 

Met spelling hebben we het gehad over verkleinwoorden zoals boompje en kleintje. 

Met vriendelijke groet, Daniëlle  

 

Groep 5b 

Allemaal korte schoolweken in deze bijzondere tijd. In de afgelopen twee weken, maar ook in de tijd die 

voor ons ligt. Over twee weken alweer op vrijdag de Koningsspelen. Daarvoor zijn we nog hard op zoek 

naar ouders om te begeleiden. Wilt u nog eens in de agenda kijken of u mogelijkheid heeft en dan 

reageren op de mail van juf Marleen van 29 maart? 

Over nog meer bijzondere dagen heeft u op 4 april mail ontvangen. In het kader van ons thema over de 

Middeleeuwen gaan we op bezoek in slot Loevestein. En op dinsdag 5 juni is onze sportdag. 

Ondertussen zijn we op de schooldagen flink aan de slag met allerlei taken. Er zijn al heel wat leerzame 

spreekbeurten gehouden, waarbij we tops en tips geven aan degene die aan de beurt is. De kinderen van 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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groep 5B zijn er heel goed in om op een opbouwende manier feedback te geven aan elkaar. 

Complimenten voor onze kanjers! 

In tweetallen werken de kinderen aan een muurkrant over een onderwerp uit de Middeleeuwen. Best 

lastig hoor, om 5 hoofdstukjes te maken met een klein stukje informatie en een plaatje erbij. We zijn nu 

nog in de fase van het schrijven, maar uiteindelijk moet de informatie worden getypt en geprint. Alle 

begin is moeilijk zo'n eerste keer, maar van proberen kun je leren. 

Groeten van de kinderen en de juffen van groep 5B 

 

Groep 6a 

Na een heerlijk paasweekend zijn we weer begonnen met werken. Zoals u weet gaat ons thema over de 

2e WO. We hebben veel gesprekken naar aanleiding van de lessen. We lezen ook uit een speciaal boek: 

'Groeten van Leo'. Dit boek gaat over een jongetje die uit Zwijndrecht komt en twee jaar in een 

concentratiekamp heeft gezeten. De halfbroer van deze jongen komt donderdag bij ons vertellen over de 

oorlog. Hij geeft vaker lessen aan basisschoolklassen en zal dit dus ook bij ons komen doen.  

We zijn blij met alle mooie werkstukken die er zijn ingeleverd, we zijn druk bezig met nakijken, het is nog 

even wachten op het cijfer!  

Fijn weekend, juf Marlies en juf Suzan 

 

Groep 7a 

Wat hebben we met elkaar genoten van onze Paasviering in de school. Heel bijzonder mooi om het als 

school op deze manier vorm te geven. We hebben ook flink tijd gestoken in de voorbereiding met de 

klassen en dan is het heel gaaf dat het een mooie avond oplevert. 

Gisteren werden we opgeschrikt, omdat het brandalarm opeens afging. Iedereen stond keurig binnen no 

time buiten. Gelukkig bleek het een oefening te zijn , maar wel goed om te oefenen, zodat we in het echt 

ook weten wat we moeten doen. 

Inmiddels hebben we onze werkstukken terug van de meester. Iedereen had een gesprekje over het 

werkstuk en kreeg de beoordeling. Het was gaaf om te zien wat een mooie werkstukken er waren 

gemaakt. Twee van ons hadden zelfs een 10! 

Volgende week dinsdag is het voetbaltoernooi. Donderdag gaan we op excursie naar Delft en die week 

erop zijn  vrijdag de Koningsspelen! Nog heel wat leuke dingen te gaan dus! 

• Schrijfkoning was Filip 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Wat kijken we terug op een prachtige Paasviering. Heel mooi om met zoveel mensen het Paasfeest 

op school te mogen vieren. Jammer dat we door het weer de wijk niet in konden, maar het was 

desondanks niet minder indrukwekkend. 

Gisteren hebben bijna alle leerlingen het (theoretisch) verkeersexamen gemaakt. Complimenten aan 

alle kids, want ze zijn allemaal geslaagd. Dat is een mooie score. Nu op naar het praktisch 

verkeerexamen op 15 mei. 

Nog één weekje en dan gaan we op bezoek in de Prinsenhof in Delft. Hier hebben we erg veel zin in. 

Fijn ook dat er genoeg chauffeurs zijn om met ons mee te gaan. 

Maandagmiddag hopen we weer een drama les te hebben. Hier hebben we ook erg veel zin in. De 

dramales sluit weer mooi aan bij ons thema, waar we verder ook heel hard mee aan het werk zijn. Er 

is al heel veel informatie verzameld en we gaan langzamerhand nadenken over hoe we de 

verzamelde informatie op de goede manier aan de klas kunnen presenteren. 

Verder zullen we ons komende week ook gaan voorbereiden op de entreetoets die we in de week 

daarna zullen maken. 

• De schrijfkanjer van deze week is Sabine 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 
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