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AGENDA 

 

Donderdagmiddag 26 april  

• Kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m. 

studiemiddag 

 

Vrijdag 27 april 

• Kinderen zijn vrij i.v.m. Koningsdag 

 

28 april t/m 6 mei 

• Meivakantie 

LIED 

 

Week 17 

• Heer, we kijken omhoog (Sela) (groep 5-8) 

 

Week 20 

• Ik wens je liefde (Elly & Rikkert) (groep 1-8) 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 18 mei 

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Wat een bijzondere week op beide locaties: op het Pad hebben de groepen 7 en 8 flink zitten werken 

aan grote toetsen, namelijk de entreetoets voor de groepen 7 en de Eind CITO voor de groepen 8. De 

resultaten van de toets van groep 7 worden gebruikt om het onderwijs te evalueren en plannen te 

maken voor volgend schooljaar. Voor groep 8 was het dit jaar bijzonder dat de CITO voor het eerst door 

iedereen op de nieuwe Chromebooks (laptops) werd gemaakt. Met wat technische uitdagingen is dat 

toch goed gekomen. 

 

Op het Land is stond deze week in het teken van het opvoeren van de musicals en voorstellingen die 

door elke groep zijn gemaakt. De kleutergroepen hebben woensdagmorgen allemaal hun voorstelling 

gespeeld voor publiek van vaders, moeders, familieleden. Zo mooi om te zien waar de kinderen met hun 

leerkrachten hard aan hebben gewerkt en hoe goed dat uit de verf kwam! Prachtig dat het in 

verschillende voorstellingen ook ging over dat je blij mag zijn met wat je kunt, want zo heeft God je 

gemaakt. Hij zorgt juist voor variatie en verschillen tussen kinderen. En als je maar vaak bij Hem komt, 

dan hoef je niet bang te zijn voor wat mensen van je vinden (zoals de Nerflanders in de musical van 

groep 3a).  

Het hele proces van de afgelopen weken om te komen tot een voorstelling was intensief, maar het is 

prachtig om te zien dat kinderen hierin ook juist hun talenten konden laten zien en konden ontwikkelen. 

De groepen 3 en 4 hadden hun generale repetities en lieten aan de paralelgroep hun musical zien. 

Volgende week voeren zij deze uit voor publiek van ouders en familieleden. Heel spannend, maar ook 

een feest! 

 

Ik ben heel trots op de kinderen en hun leerkrachten dat ze dit voor elkaar hebben gekregen met hun 

groepen! En dan bedoel ik niet alleen de kinderen die en voorstelling geven, maar ook de kinderen die 

hebben laten zien wat ze in hun hoofd allemaal geleerd hebben. 
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En dan nog de Koningsspelen deze week! Op het moment dat ik dit stukje schrijf moeten die nog gaan 

plaats vinden, maar ik geloof zeker dat het een prachtig feest kan gaan worden. Bedank, alle ouders en 

anderen die zich in hebben gezet om alles te organiseren. Wat een werk! Veel dank hiervoor!  

Ik wil graag de ouders bedanken die de flyers voor de Open Dag van vorige week woensdag hebben 

uitgedeeld. Fijn om mensen te kunnen ontvangen die door u op de Open Dag waren getipt! We waren 

blij met de aanloop die we hadden! 

 

Als het volgende Wegwijzertje uitkomt is de meivakantie alweer voorbij… de laatste ruk tot de 

zomervakantie breekt dan aan. De kinderen zijn donderdagmiddag 26 april al vrij, de leerkrachten 

hebben dan een studiemiddag, waarin we ons vooral gaan bezighouden met het voorbereiden van het 

thema voor na de meivakantie. Daarom wens ik u nu al vast een fijne meivakantie! 

Hartelijke groet, Karin van Bruggen  

 

ALGEMEEN 

 

Kernwaarde: vertrouwen 

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

verantwoordelijkheid. 

Deze maand is de waarde vertrouwen aan de beurt. Groep E heeft dit groepswerk erbij gemaakt. Juf Eline 

liep stage bij ons en mocht van haar opleiding een les tekenen geven over waarnemen van bloemen. De 

kinderen hebben een heel goed gekeken hoe bloemen eruit zagen. Ze mochten met krijt een bloem 

precies na tekenen. We vonden het goed passen bij de waarde vertrouwen. We weten dat elk jaar God 

opnieuw de bloemen laat groeien. Ruben heeft de tekst er onderen geschreven. 

Met vriendelijke groet, Swanice Meems 

 

Verkerkloop 

Op 16 mei a.s. wordt voor de 41ste keer de Verkerkloop gehouden in Zwijndrecht. Dit spektakel wordt 

niet vanuit school georganiseerd of begeleid. Er wordt later in een brief verwezen naar een bord met de 

naam van de school erop waar de kinderen zich kunnen verzamelen, deze actie vervalt. U moet uw kind 

zelf bij de start brengen en ophalen op de tijd die aangeven staat op het startnummer. Voor alle vragen 

verwijzen wij u naar de organisatie van de Verkerkloop. Uiteraard kan uw kind tijdens de loop het 

Wegwijzer sportshirt dragen. 

Hartelijke groet vanuit de Activiteiten Commissie 

 

Schoolkorfbal 

Vanaf maart is het altijd een drukke periode voor de Activiteiten Commissie, diverse acties volgen elkaar 

op in een korte periode. 

Na schoolvoetbal, avondvierdaagse en koningsspelen komt ook weer het jaarlijkse schoolkorfbal, dit jaar 

op zaterdag 16 juni. Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte uitgenodigd om mee te spelen, ieder jaar 

maakt de organisatie er een groot feest van. 

In de bijlage van het Wegwijzertje leest u meer info. 

Groetjes vanuit de Activiteiten Commissie 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We hebben ons theaterthema mogen afsluiten met een voorstelling over het boek van Max Velthuijs 

“Kikker en een heel bijzondere dag”. De kinderen hebben er echt iets moois van gemaakt, ik ben heel 

trots op hen! En heel leuk dat we nu echt publiek hadden; bedankt voor uw komst, vaders en moeders, 

opa’s en oma’s. Heel bijzonder dat we ook een verklede koning en koningin in ons midden hadden, 

volgens de kinderen juf Karin en de burgemeester (!) van de school. 

Door de planning van deze voorstelling schuiven we de aandacht voor koningsdag naar volgende week, 

al gaan we dan al wel onze koningsdag op school vieren vrijdag. Aan het oefenen van de liedjes en 

dansjes zijn we niet echt toegekomen, maar springen kunnen ze in elk geval allemaal! 

De Bijbelvertellingen gingen deze week over de genezing van blinden door Jezus. We hebben gevoeld 

met onze vingers hoe blinden tegenwoordig leren lezen; je voelt het bijv. op doosjes van medicijnen. 

Emily is afgelopen maandag naar het ziekenhuis geweest voor haar neusamandelen en buisjes in haar 

oren. Het is allemaal heel goed gegaan en misschien kan ze er zelfs vrijdag alweer bij zijn als we 

koningsdag vieren! Dat zou fijn zijn, want de voorstelling moest ze wel missen. 

We willen binnenkort met de klas naar de bieb gaan om weer zelf allemaal een boek uit te zoeken, die 

we dan tot de zomervakantie op school mogen houden. U hoort nog welke dag dat wordt. Marijn is 

intussen 5 jaar geworden en maakte er een mooi feestje van deze week. 

We krijgen na de meivakantie onze laatste leerling erbij : Jasmijn van Dijk uit Papendrecht. Welkom 

alvast, Jasmijn! 

Ik wens u nu alvast mooie weken in de meivakantie, genieten van dit prachtige seizoen! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep C 

Allereerst hartelijk bedankt voor jullie komst en enthousiasme bij het toneelstukje van Elmer. We kunnen 

trots zijn op de kinderen! Wat hebben ze hard geoefend en meegedacht hoe we dit boekje konden 

naspelen. Knap hoor, om met zoveel kinderen samen te werken en te spelen. En wat hebben ze goed hun 

best gedaan afgelopen woensdag, super! Dianne en Jeroen, bedankt voor de foto’s! Als er nog meer 

foto’s zijn…graag. Leuk voor in het plakboek. Tegelijkertijd zijn we bezig geweest met ons koningshuis en 

daar gaan we komende week mee verder. Heerlijk om te dansen en te springen op de fitlala… De 

kinderen genieten er enorm van dat we deze week weer in de zandbak buiten konden spelen. 

Ongelofelijk hoeveel kinderen er in de zandbak kunnen  We eten ons dus weer rond aan taarten en 

ijsjes met of zonder slagroom en aardbeien. De Bijbelverhalen gaan over wonderen, daar kunnen we met 

elkaar goed over door praten. Is de Here nu een knappe dokter? Hoe kan hij van water wijn maken? Door 

deze verhalen leren we Jezus goed kennen als Zoon van God. Komende maandag komt Abel bij ons in 

de groep, van harte welkom Abel! En heel veel plezier bij ons in groep C. En dan is het alweer bijna 

meivakantie, allemaal hele fijne weken thuis of op vakantie, bij het logeren!  

Hartelijke groeten van Tjitske, Christine en Barbara 

 

Groep D 

Wat hebben we deze week een leuke en gezellige week! In onze groep hebben we voor twee weken een 

juf erbij: Ine Maartje Timmers. Zij heeft een VMBO-snuffelstage bij onze kleuters. Lekker genieten, kijken 

en meehelpen in. De andere juffen zijn blij met die extra handen erbij :).  

Woensdag was het eindelijk zo ver en mochten we ons toneelstukje over “Kikker gaat vliegen” laten zien 

aan onze papa’s, mama’s, oma’s en opa’s. Ook was er soms een tante of een oppas om te komen kijken. 

Het was heel gezellig met al die gasten in ons “theater”. We vonden het best spannend, want ook de 
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“koning en koningin” kwamen even kijken. Maar het ging allemaal goed! Pim was jammer genoeg ziek, 

maar hij kon toch gelukkig wel even naar het toneelstukje komen kijken.  

Donderdag hadden we lekker een dagje vrij om bij te komen. En vrijdagmorgen eindelijk de spelletjes bij 

de Koningsspelen. Ook dat was super leuk! Nu nog maar één weekje naar school en dan krijgen we 

vakantie!!  

Na de vakantie beginnen we met ons nieuwe thema: “Kriebelbeestjes”. Wie heeft er voor ons een 

aquariumbak (of een andere doorzichtige kom) die we mogen gebruiken? Boekjes en andere spulletjes 

die passen bij dit thema mogen na de vakantie meegenomen worden naar school. In de vakantie hopen 

drie vriendjes uit onze groep hun verjaardag te vieren: Yfke, Zoë en Daan. Yfke viert haar verjaardag 

alvast volgende week op school. 

Na de vakantie krijgen we er toch nog een vriendje bij in onze groep: Sam. Sam is al bijna 5 jaar en zit op 

school in Ridderkerk, maar komt binnenkort in Zwijndrecht wonen. 

Van juf Grietje kunnen we inmiddels ook weer een beetje genieten. Af en toe is ze een paar uurtjes op 

school om met de kleuters spelletjes te doen of om te oefenen met puzzelen, cijfers en letters. We zijn 

heel blij juf, dat het iedere dag een klein beetje beter mag gaan!  

Groetjes van Kikker met al zijn vriendjes en van juf Jolanda, Ine Maartje, Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Wat hebben de kinderen het goed gedaan! We hebben weken lang geoefend. Elke week kwamen we 

weer een stukje verder. Toneelspelen, zingen, dansje oefenen, kostuums maken, decor en ga zo maar 

door. We vonden het spannend maar omdat we elke dag gingen oefenen en elke keer een andere rol 

hadden werden we vrij genoeg om alles te kunnen spelen. Vorige week hebben we de rollen echt 

verdeeld en hebben we de puntjes op de i gezet. Dinsdag hadden we de generale repetitie en mocht 

groep A komen kijken.  Er is een filmpje gemaakt. Ik ga nog even kijken hoe ik dat ga delen met jullie als 

ouders. Mocht je bezwaar hebben over het delen dan graag even een reactie dan zoeken we naar een 

andere manier om jullie als ouders te laten zien. De Koningsdag is geweest en wat was ook dat een feest! 

Maandag is juf Renée een dagje op school want ik moet aan het werk voor mijn cursus. Yinthe is nieuw in 

de klas, welkom! Mika gaat z'n verjaardag vieren op dinsdag want dan wordt hij 6 jaar, gefeliciteerd 

alvast!  Donderdag is het een halve dag en dan hebben we vakantie. Een hele fijn vakantie! Na de 

vakantie gaan we starten met een nieuw natuurgericht thema. 

Met vriendelijke groet, Swanice Meems 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

A.s. maandag is het dan zo ver. We gaan de musical opvoeren voor de ouders. Wat vinden de kinderen 

het spannend, maar ook erg leuk. Hier hebben we hard voor gewerkt en geoefend. Per kind mogen er 2 

gasten naar onze musical komen kijken en het begint om 14.00 uur in de speelzaal van de kleuters. We 

zullen rond half 3 klaar zijn, want dan hebben de kinderen nog tijd om zich om te kleden en alles op te 

ruimen.  

De komende week is een korte week en hierin zullen we voor rekenen wat oefeningen herhalen en extra 

inoefenen. Met veilig leren lezen zijn we al bezig in kern 10 en deze week zullen we ook een taalronde 

doen (tekst schrijven over musical). Daarna mogen de kinderen op donderdagmiddag heerlijk gaan 

genieten van 2 weken meivakantie. We hopen natuurlijk dat de kinderen ook in de meivakantie nog 

goed blijven oefenen met lezen. Na de meivakantie heb ik op dinsdag een ICT-netwerkdag en dan zal juf 

Evelien voor de groep staan. Op maandag na de vakantie starten we met een nieuw inlogsysteem op alle 

computers en waarschijnlijk zal ik dan de ochtend beschikbaar zijn voor vragen van collega's. Er zal dan 

ook iemand anders voor de groep staan, maar ik ben wel aanwezig om de kinderen te ontvangen.  

Met vriendelijke groet, Tamara Aleman 
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Groep 3b 

Fitlala is een echt succesnummer in onze groep! De kinderen zingen uit volle borst en dansen heerlijk. 

We hebben het voorgedaan aan de groep van juf Ada en die zaten met open mond te kijken. Donderdag 

hebben we de generale repetitie gehad van de musical. Groep 3a vond het mooi. WE hebben onszelf nog 

even tips en tops gegeven en dan laten we het dinsdag zien aan ouders en familieleden ( 14.00, 

maximaal twee personen per leerling). De kinderen hebben de teksten van de musical meegenomen, 

zodat u ‘m alvast kunt doorlezen. Wij konden alvast genieten van de musical van groep 3a. Dat was erg 

leuk! 

Met gym hebben we werpbal gedaan, een soort slagbal, maar dan met het gooien van de bal. Dat was 

erg leuk! Ook gingen we touwtje springen. Sommige kinderen dachten van te voren: dat kan ik niet. We 

hebben toen tegen elkaar gezegd dat we het in elk geval gingen proberen. Want van proberen kun je 

immers leren….En wat bleek: iedereen kon minstens 1 sprong maken! 

De rekenlessen gingen over het tellen van muntgeld: 50 cent en 20 cent en 5 cent: hoeveel geld ligt er. 

We hebben eerst met nepgeld winkeltje gespeeld, daarna maakten we opdrachten in ons rekenschrift. 

Spellinglessen gaan over woorden met -eeuw, -ieuw en -uw. Fijn dat zoveel kinderen ook thuis met 

BLOON oefenen. Op school maken we verzamelingen van deze woorden en krijgen we dictees en mogen 

we om de beurt BLOON op de pc doen. 

Fijne vakantie allemaal!  Annemiek en de zeegroep 

 

De week van groep 4a 

We hebben gisteren een mooie lego hoed gemaakt met verschillende kleuren lint. We hebben zelf 

legohoofdjes gemaakt. We zijn heel trots. 

Dit was niet onze enige hoed deze week. We hadden ook onze talentenhoed op. Deze hebben we een 

paar weken terug gemaakt voor onze musical. Deze week hebben we de generale repetitie gehad. We 

konden de liedjes al erg goed zingen. 

Een ander liedje wat we hebben gezongen ging over kilo, ons en een pond. Dit hebben we met rekenen 

deze week behandeld en dan vooral wat een kilo is. De andere begrippen komen eigenlijk nog niet aan 

bod in groep 4. 

We wensen iedereen alvast een fijne koningsdag. Wij gaan vandaag alvast genieten van alle leuke 

spelletjes en liedjes. Dat wordt een groot feest! 

Hartelijke groet, Juf Karin en juf Evelien 

 

Groep 5b 

Hallo allemaal, 

Vandaag zijn de Koningsspelen. Groep 5 doet mee aan ‘Expeditie vossenjacht’. Bij het eerste deel zijn we 

opzoek naar vossen en bij het tweede deel spelen we spelletjes. Voor elke vos en behaald spelletje 

krijgen we een stempel of krul en dat levert ons weer puzzelstukjes op. Simeon is onze aanvoerder. Hij 

gaat uiteindelijk met alle aanvoerders uit de groep 5 tot en met 8 een puzzel maken. Spannend. 

Vanmiddag hebben we een keuzeprogramma. Je mag kiezen uit film kijken, knutselen of spelletjes. 

Kortom; het is een leuke dag.  

Deze week missen we Mart. Mart heeft zijn arm gebroken. Hij is van een speelrek gevallen. Dat was erg 

pijnlijk. Hij is daarvoor geopereerd. Gelukkig is het goed afgelopen. Daar zijn we heel dankbaar voor.  

Ook hebben we Bart een aantal dagen gemist. Hij heeft een buisje gekregen. Dat is goed gelukt. Fijn! 

Met ons thema zijn we hard bezig. Ons lokaal lijkt steeds meer op een klas in de middeleeuwen. De 

schilden zijn af. U kunt ze in de klas bewonderen. Zo ook onze middeleeuwse tekeningen van houtskool 

en schrijfwerk met schrijfgerei uit de middeleeuwen. Gisteren hebben we een laatste draai gegeven aan 

ons kasteel. Een leuke samenwerkopdracht waarbij er veel creativiteit gebruikt werd. Het vordert ook met 

onze muurkrant. Alle groepjes zijn hun stukjes aan het uittypen. We kijken uit naar de Chromebooks. Dan 

kunnen we allemaal in de klas werken achter een eigen Chromebook.  
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Ons thema gaan we heel toepasselijk afsluiten. Zoals u gehoord heeft gaan we naar Slot Loevestein. Hoe 

gaaf is dat. Daar hoort en ziet u vast snel meer van.  

Hieronder ziet u een foto. Op die foto ziet u een groep voetbalkanjers. Zij zijn derde geworden bij het 

schoolvoetbaltoernooi. Toppers! 

 

Groep 6a 

Nog een weekje en dan hebben we alweer meivakantie! Wat vliegt de tijd… We zitten nog middenin ons 

thema en zijn deze week begonnen met het maken van een “infographic”, een informatieve poster. De 

kinderen hebben in groepjes aan verschillende onderwerpen gewerkt. Mooi om te zien hoeveel de 

kinderen afgelopen weken geleerd hebben over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen kregen vorige 

week donderdag een gastles van Frans Meijer en dit vonden ze erg indrukwekkend.  

Naast hard werken hebben onze top voetbalteams het enorm goed gedaan tijdens het 

schoolvoetbaltoernooi! Eén van de teams mocht afgelopen vrijdag meedoen aan de finales en 

veroverden een derde plaats! Heel knap! 

Aankomende week ronden we dit thema af en hebben we donderdagochtend de Grote Rekenochtend. 

Een ochtend helemaal in het teken van rekenopdrachten. ’s Middags start de vakantie en zien we elkaar 

over twee weken weer terug op school! 

Maar nu eerst, weekend! Hopelijk met heel veel zon! Geniet ervan! 

Juf Suzan en juf Marlies 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

We zijn bijna klaar met ons thema over de Tweede wereldoorlog. De laatste presentaties worden 

gehouden. Vorige week hadden we nog een heel mooie en bijzondere presentatie van men. Meijer (de 

halfbroer van de Zwijndrechtse Leo Meijer die in de 2e Wereldoorlog gestorven is - van het voorleesboek 

'Groeten van Leo') 

Deze week en volgende week is juf Mariëlle (Vijfhuizen) bij ons in de klas om stage te lopen. Gezellig dat 

u er bent juf. 

Alle kinderen hebben inmiddels hun werkstuk nagekeken terug gehad. Ze kunnen zich nu gaan 

voorbereiden op hun spreekbeurt. Juf Karin heeft donderdag een spreekbeurt gehouden over: "Hoe 

houd je een spreekbeurt". De kinderen hebben tips gekregen en gezien hoe het niet moet ;) Ze hebben 

aantekeningen gemaakt en vragen gesteld. Als er speciale spullen nodig zijn, of je wilt iets meenemen, 

laat het van tevoren dan even weten (of stuur even een mailtje naar juf Karin - k.jonker@gpown.nl) Om 

zeker te weten dat jouw presentatie het op de computer op school ook goed doet, is het advies: Check je 

powerpoint / prezi-presentatie o.i.d. minstens 1 dag van te voren met juf op school. Zo kun je op de dag 

zelf stress en vervelende verrassingen te voorkomen. 

Tussen al het werken door hebben we ons lekker fit gedanst met de fitlala en het nog gehad over het 

koningshuis. Zo waren we fit en voorbereid op de koningsspelen :) 

Vrijdag begonnen we de dag met het koningsontbijt. Daarna gingen we naar het Hoofdland voor 

"Expeditie Vossenjacht". Daar moesten we allemaal goed samenwerken, ook met andere klassen, om alle 

woorden en letters te verzamelen om de goede vraag te kunnen vinden ... en het antwoord. 

Nu nog een klein weekje ... van maandag tot donderdagochtend .... en dan mogen we lekker twee weken 

uitrusten. Een heel fijne vakantie alvast allemaal 

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

 

Groep 7a 

Afgelopen week hebben we de entreetoetsen gemaakt. Het was af en toe best wel zwoegen, maar het zit 

er inmiddels op. We hebben het ook wel even gevierd dat we zo ons best hebben gedaan, want rond 

etenstijd stonden een aantal van onze ouders klaar met heerlijke pannenkoeken!!! Wow, dat was smullen. 
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Als toetje kregen we ook nog ijs met slagroom! Heel erg bedankt lieve vaders en moeders voor het 

regelen en bakken. 

Dinsdag hebben we een les gehad van Wonderlijk gemaakt. Mooi om te horen dat sommige ouders 

thuis hierover al hadden gesproken. Volgende week dinsdag is les 4.  Vorige week donderdag zijn we 

naar het Prinsenhof in Delft geweest. Daar hebben we ook de laatste momenten van Willem van Oranje 

nagespeeld en zijn we naar zijn praalgraf gegaan in de nieuwe kerk. 

Vandaag hebben we Koningsdag gevierd. Vanochtend stond er een heerlijk ontbijt klaar en daarna 

hebben we allerlei spellen gedaan en een Vossenjacht. Het weer deed ook vrolijk mee! 

Volgende week dinsdag gaan we de route oefenen voor het praktisch verkeersexamen. We moeten dus 

allemaal op de fiets naar school komen. Dinsdag na de vakantie is het dan tijd voor het echte examen. 

Dan is  juf Thirza bij ons, want de meester gaat met groep 8 mee op kamp. Juf Thirza is er dus ook die 

woensdag en donderdag. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Vorige week mochten we een mooie en interessante excursie meemaken naar Delft. Mooi om zo in de 

voetsporen te lopen van Willem van Oranje. Ook de bezoeken aan de Nieuwe en de Oude kerk in Delft 

waren interessant en leerzaam. 

Afgelopen week zijn we naast ons lopende thema ook nog bezig geweest met de Tweede Wereldoorlog. 

Dit a.d.h.v. het boekje “Groeten van Leo”, een Joods jongetje uit Zwijndrecht die in de oorlog werd 

weggevoerd naar kamp Westerbork in Drenthe en uiteindelijk de oorlog niet heeft overleefd. De, na de 

oorlog geboren, halfbroer van Leo; Frans Meijer kwam in onze klas vertellen over de oorlog en over Leo 

en over hun vader, die apotheker was in Zwijndrecht. Dit was ook erg boeiend.  

Na de meivakantie hebben we op dinsdag 15 mei het praktisch verkeersexamen. We zullen de route van 

te voren nog een keer met elkaar rijden. Voor dit verkeersexamen ben ik nog op zoek naar één ouder, 

die namens de Wegwijzer de hele ochtend (dus ook voor de andere scholen die die dag hun 

verkeersexamen doen) wil posten langs de route. Graag even een mailtje naar p.nawijn@gpown.nl.  

De afgelopen week hebben we allemaal heel hard gewerkt aan de entreetoets. Iedereen heeft daar 

enorm zijn/haar best voor gedaan en we waren dan ook heel aangenaam verrast dat we deze 3 

toetsdagen af mochten sluiten met een pannenkoeken en ijsfeest. Super bedankt aan iedereen die hier 

aan meegewerkt heeft. We hebben ervan genoten!! 

Morgen hopen we met elkaar ook een fantastische dag te hebben met de Koningsspelen. Met leuke 

spellen en liederen en een super vossenjacht zal het vast een geweldig feest worden. Aan het weer zal 

het in ieder geval niet liggen..  

Aangezien dit het laatste Wegwijzertje is voor de meivakantie wil ik iedereen ook alvast een hele fijne 

vakantie toe wensen.  

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Ongelofelijk wat is hier gezwoegd afgelopen week. Maar het zit er op. De Centrale Eindcito is gemaakt. 

We hebben voor belangrijke schoolvakken kunnen laten zien wat we geleerd hebben in de afgelopen 

jaren. Helaas zat er een fout in het onderdeel 'wereldoriëntatie'. Dit deel maken we volgende week. Een 

hele ervaring hoor zo op de Chromebooks.  

Maar naast zoveel hard werken hebben we ook veel leuke dingen gedaan. Gepicknickt, gezwommen en 

de koningsspelen.  

Wij juffen waren enorm onder de indruk van de werkstukken die, op één na, allemaal op tijd werden 

ingeleverd. Echt petje af. En fijn dat u als ouders hier ook aan mee hebt gewerkt. We begrepen dat het 

hier en daar echt hard werken was. Dus ook voor u een petje af ;-) 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
mailto:p.nawijn@gpown.nl
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Komende week zullen we ons nog een keer goed gaan verdiepen in het verhaal van de musical en de 

bijgeschreven rollen, zodat we aan het eind van die week een goede keus kunnen maken welke rol onze 

voorkeur heeft. 

U ontving een mail over het kamp en de gegevens die wij hiervoor nodig hebben. Stuurt u deze 

alstublieft naar ons? Ook stond er belangrijke informatie in over de vrijdag na kamp en de kampgids als 

bijlage. De kinderen zijn al aan de slag met hun stukje voor de bonte avond. 

In deze week denken we ook aan Jakob. Hij werd geopereerd en is herstellende.  

Geniet alvast heel erg van de komende vakantie! 

juf Nienke en juf Christi 

 

Groep 8b 

Wat vliegt de tijd! Juf Tirza is alweer vier weken aan het werk in groep 8 en we hebben al een fantastische 

paasviering en geweldig schoolvoetbaltoernooi achter de rug! Wat zijn onze teams ver gekomen! 

Deze week hebben de kinderen hard gewerkt aan de CITO toetsen. We deden de toets voor het eerst 

digitaal en dit ging erg goed.  

Volgende week zullen we nog het deel wereldoriëntatie moeten doen, er zat een foutje in de toets… 

Na het harde werken hebben de kinderen lekker kunnen picknicken op dinsdag en gezwommen op 

donderdag. We boffen met dit prachtige weer. 

Ook hebben de kinderen de afgelopen tijd hard gewerkt aan het thema. Ze hebben een levend 

monument gemaakt en de resultaten komen in de klas te hangen. De thematoets is goed gemaakt!  

Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor kamp en de musical. Wat een spannende tijd! 

Jjuf Tirza en juf Hannah 

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

