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LIED 

 

Week 21: 

 Gezang 163: ‘Ik bouw op U’ (groep 3 - 8) 

 

Week 22: 

 Opw 245: ‘Hier in Uw heiligdom’ (groep 5 - 8) 

 

AGENDA 

 

Maandag 21 mei 

 2e Pinksterdag 

 

Dinsdag 29 mei – vrijdag 1 juni 

 Avondvierdaagse Zwijndrecht 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 1 juli 2018. 

 

VANUIT HET MANAGEMENT 

 

Na twee weken vakantie zijn we deze week weer vol nieuwe energie begonnen. We zijn gestart met de 

laatste periode naar de zomervakantie toe. Een periode waarin we met elkaar nog een keer stevig aan de 

slag kunnen gaan. Daarnaast is het een periode waarin we ook volop bezig zijn met het nieuwe 

schooljaar. Voor groep 8 wordt het de periode om afscheid te gaan nemen van school. In de afgelopen 

week is de uitslag van de eindtoets binnen gekomen en zijn ze op kamp gegaan. 

We zijn bezig met het hele plaatje voor het komende schooljaar rond te krijgen. Door 

zwangerschapsverloven van Danielle Wieland en Marlies Zwaan na de zomervakantie zoeken we nog 

nieuwe leerkrachten die dit willen vervangen. Daarnaast hebben we extra financiële middelen gekregen 

voor de verlichting van werkdruk van leerkrachten. Hiervoor zijn we ook op zoek naar iemand die een 

paar dagen in de week leerkrachten kan vervangen zodat zij werkzaamheden die anders na schooltijd 

en/of in de avonduren moesten plaatsvinden kunnen doen, maar ook gesprekken kunnen houden met 

kinderen die je weleens zou willen spreken om te kijken hoe het gaat. Iets waar leerkrachten nu altijd het 

gevoel van hebben daar te weinig aan toe te komen. Zodoende zoeken we drie leerkrachten die ieder 

drie dagen in de week bij ons willen komen werken. Twee leerkrachten voor het invullen van de verloven 

en één leerkracht die de vervangingen zou kunnen doen. Deze vacatures worden morgen verspreid via 

de krant en internet (www.onderwijstalenten.nl). Kent u iemand die misschien een (nieuwe) uitdaging in 

het onderwijs zoekt. Wijst u ze dan op onze vacatures.  

 

Vervanging Mandy Vermeulen 

Ook conciërges worden weleens ziek o.i.d. waardoor ze niet kunnen werken. Toch is het fijn als ook dan 

de broodnodige hand en spandiensten worden uitgevoerd. Tot nu toe deed Marloes van de Boom dat 

altijd naar grote tevredenheid. Zij heeft per 1 juni een andere baan gevonden waardoor ze dit niet meer 

kan doen. Daarom zijn we op zoek naar iemand die deze taak zou willen overnemen. Als u denkt dat dit 

echt iets voor u is of als u meer wilt weten. Neemt u dan even contact op met Karin van Bruggen of 

Annelies Brik. 

 

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


 

 

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

Er staat weer een lang weekend voor de deur. Een weekend waarin we het feest van de uitstorting van de 

Heilige Geest mogen vieren. Waar u dat ook doet, ik wens u een heel mooi Pinksterweekend.  

 

Geboren Julian Kuiper 

Afgelopen woensdag is Julian Kuiper geboren. Een zoon voor onze Juf José Kuiper en haar man Matthijs. 

Een Godswonder. We feliciteren José en Matthijs met hun zoon. Het gaat goed met José en Julian. 

 

ALGEMEEN 

 

Avondvierdaagse Zwijndrecht 2018 

In de 3 bijlagen kunt u alle informatie vinden over de avondvierdaagse. Lees het goed door, zodat u op 

de hoogte bent van alles. Mocht u uw kind nog niet hebben opgegeven, dan is dit nog mogelijk. Ga op 

de eerste avond naar het startbureau (Develhal) naar de persoon onder het bordje 'inschrijven groepen'. 

Zorg dat u contant geld bij u heeft! 

Met vriendelijke groet, Matthijs  Hartog, Annemarie Dijkstra en Marthina den Boer 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Heerlijk waren die twee weken meivakantie! En nu met nieuwe energie gestart. Bij de Bijbelvertellingen 

ging het over de hemelvaart van Jezus, de verkiezing van Mattias als 12e discipel en natuurlijk over het 

feest van Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. We zijn bezig geweest met het leren van het lied “Ik 

wens je liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld” over de vrucht van de Geest. Misschien mooi 

om daar dit weekend op terug te komen, zodat het in ons hoofd en hart blijft hangen! 

Het nieuwe thema over groeien en bloeien en de kriebelbeestjes is al volop aan het draaien. Het bezoek 

aan het tuincentrum woensdag was daar ook een stimulans bij. Donderdag alle zakjes zaad die de 

kinderen uitgezocht hebben gezaaid in onze kweekbakken. Zal er dinsdag al iets te zien zijn? We hebben 

samen een klein veldboeket bij elkaar verzameld van wilde plantjes die vanzelf opgekomen zijn in ons 

doolhof. Dat was net op tijd, want ’s middags kwam Tijmen met de maaier en de blazer en verdween 

alles de lucht in! 

Ook het speuren naar insecten bij het buitenspelen is voor een aantal kinderen een echte uitdaging. We 

hebben een heleboel mieren, een lieveheersbeestje, wat kleine renspinnen en een paar mooie andere 

kevertjes gevonden. Aan het eind van de dag worden ze weer losgelaten, want we moeten zuinig zijn op 

onze insecten, hun aantal neemt drastisch af! Al valt dat met de mieren en de slakken volgens ons wel 

mee……..;) Volgende week woensdag is dan eindelijk de verkeersles. Ik hoor van kinderen dat ze al lekker 

aan het oefenen zijn, super!                  

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep C 

Fijn om elkaar allemaal weer te zien na de meivakantie. We begonnen afgelopen week op maandag 

gelijk met 2 feestjes. Gezellig! Lieve Michelle en Floris van harte gefeliciteerd met jullie 6e verjaardag! 

Inmiddels zijn we van start gegaan met ons nieuwe thema. Als startactiviteit zijn we gisteren op bezoek 

geweest in de Intratuin. Alle ouders die meegeholpen hebben bij de speurtocht heel hartelijk dank! 

We speurden goed en hebben veel gevonden en gezien. We weten nu wat zaden zijn en hebben hiervan 

verschillende soorten gezien. En wat een bloemen en prachtige kleuren! We hebben er veel zin in om 
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met ons nieuwe thema aan de slag te gaan. Samen met elkaar mogen we ons verwonderen over hoe 

God alles zo mooi heeft gemaakt! 

Deze week stonden we met de Bijbelverhalen stil bij het feest van Pinksteren. De uitstorting van de 

Heilige Geest. We kunnen de Heilige Geest niet zien. Maar wel merken. Hij geeft kracht en troost en 

zorgt ervoor dat mensen in God geloven.  

Wij wensen u allemaal zonnige en gezegende Pinksterdagen toe. 

Hartelijke groeten van juf Barbara, juf Marian en juf Tjitske 

 

Groep D 

Vol verhalen kwamen we na een heerlijke vakantie weer terug op school. Lekker uitgerust en met een 

bruin kleurtje op onze wangen. Het was fijn om elkaar weer te zien! Het was ook best weer even wennen 

op school. Hoe ging alles ook al weer?  Maar heel gauw ging het allemaal weer alsof we niet weg 

geweest waren. We begonnen goed: met feestvieren omdat Zoë in de vakantie 5 jaar geworden was! We 

hebben voor haar gezongen en heel hard hoera geroepen! Ons nieuwe thema hebben we gestart: 

tuincentrum i.c.m. kriebelbeestjes. Vooral die beestjes vinden we heel interessant! 

In ons lokaal is een hoek ingeruimd voor het tuincentrum. Vanuit de huishoek kunnen we 

bloemen/plantjes gaan kopen. In de bouwhoek leren we om een terras te maken. Als het terras klaar is 

mogen we ook plantjes gaan kopen. Ook leren we zaaien. Op ons raam staan inmiddels hele vrolijk 

bloemen. Dinsdag hebben we met het Bijbelverhaal nog even stil gestaan bij Hemelvaartsdag. Ook 

hebben we daar een lied over geleerd. En dinsdag was het al weer feest: Daan vierde zijn 6e verjaardag! 

Nu hebben we al twee zesjarigen in onze groep. Donderdag zijn we naar het tuincentrum geweest. Wat 

hebben we daar veel gezien!! Hartelijk dank aan de ouders die hebben willen rijden en begeleiden! Het is 

ook fijn om even te vertellen dat juf Grietje regelmatig een poosje op school is. Fijn juf!! Het gaat steeds 

een beetje beter hoorden we. 

Het Bijbelverhaal over Pinksteren hebben we gehoord. De discipelen moesten in Jeruzalem blijven en 

daar wachten op de Heilige Geest. Juf Jolanda heeft ons ook laten merken dat het best lang duurt als je 

ergens op moet wachten, waarvan je niet weet wat het precies is. Vraag maar eens naar die dichte pot 

die pas aan het eind van de morgen open mocht…. Hele goede Pinksterdagen allemaal!  

Groetjes van groep D, juf Jolanda, Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

  Na een heerlijke vakantie zijn we meteen gestart met het 

nieuwe thema. We hebben gekeken naar een zakje vol 

met? Steentjes, zaadjes, kauwgom, snoep? Er waren 

allerlei ideeën. Inmiddels hebben we uitgevonden dat het 

zaadjes waren maar we weten nog niet wat eruit gaat 

komen. Alle kinderen hebben een potje met daarin een 

zaadje. Zoals u ziet op de foto begint er wat te groeien. 

Ik had een radijsje met wortel en nog grond eraan 

meegenomen uit onze tuin. We hebben goed bekeken 

hoe het eruit ziet en hoe de verschillende onderdelen 

heten. We hebben en geprobeerd na te knippen en 

plakken of te verven. En we hebben even geproefd! 

Woensdag konden we naar de Intratuin en daar ontstonden de ideeën over het spelen in de klas. 

Bedankt voor het rijden en begeleiden van een groepje! Mocht u thuis nog iets hebben liggen wat we 

mogen gebruiken (tuinaarde, potjes, kunstbloemen, tuinhandschoenen, klompen, etc dan graag.  

We hadden twee jarige kinderen in de vakantie. Lucas is 5 geworden en Levi 6 jaar, gefeliciteerd!  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Deze week hebben we stilgestaan bij Hemelvaart en bij het Pinksterfeest. Ook hebben we daar nog twee 

liederen van gezongen. https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E en 

https://www.youtube.com/watch?v=G49bJux2fuA en een groepswerk gemaakt.  

Volgende week woensdag hebben we de verkeersles dus graag de fiets mee naar school.  

Fijne Pinksterdagen, Swanice  

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week zijn we weer van start gegaan. De kinderen waren heerlijk uitgerust. Afgelopen week is de 

Verkerkloop geweest en wat deden er veel kinderen uit onze groep mee. Heel leuk om te zien en te 

horen hoe goed ze hun best hadden gedaan. Daniël had zelfs de tweede prijs gekregen. Heel knap. De 

dag erna was het goed te merken dat de kinderen zo hard hadden gelopen. Ze waren moe en wat 

minder makkelijk te motiveren. Deze week zijn we ook gestart met een nieuw thema: welkom bij de 

beestjesbrigade. We werken over de natuur (planten, bloemen en beestjes). De kinderen zijn al actief op 

zoek naar beestjes en nemen ze ook mee naar school. Heel leuk. De komende tijd zullen we met de 

kinderen een hoek in gaan richten waar ze kunnen spelen en ontdekken. Komende week zullen we ook al 

een start gaan maken met kern 11 waarin de kinderen nog langere woorden zullen leren.  

De chromebooks hebben ook al een belangrijke plaats gekregen in onze klas. De kinderen vinden het 

erg leuk om hierop te werken en ze begrijpen ook al snel hoe het werkt. Nog wel belangrijk: als we met 

de chromebooks werken dan moet het geluid uit of moet elk kind zijn eigen oordopjes meenemen. Deze 

oordopjes kan elk kind zelf bewaren in zijn of haar lade en deze kunnen ook worden meegenomen naar 

het nieuwe schooljaar. Volgende week vrijdag hebben we verkeersles en het is de bedoeling dat alle 

kinderen hun fiets meenemen. Wilt u hiervoor zorgen?  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 4a 

Deze week hebben we een andere (nieuwe) taalmethode uitgeprobeerd. We hebben een weettekst 

geschreven over dieren. Daarna hebben we met het thema een weettekst over insecten geschreven. We 

hebben eerst ontdekt welke insecten er in Nederland zijn en gekeken naar de ontwikkeling van een rups 

tot vlinder. Bijzonder hoe Gods schepping zichtbaar is bij al deze prachtige kleine beestjes! Wonderlijk 

gemaakt. We hebben allemaal een insect gemaakt voor aan het prikbord. Het ziet er al gezellig uit in de 

klas. 

Verder hebben oefenlessen met stof van eind groep 4 geoefend bij rekenen. Hier komen alle 

verschillende rekenonderdelen van het hele jaar aan bod. 

Volgende week vrijdag 25 mei hebben we van 13.50-14.50 een praktische verkeersles van School op Seef 

(buiten op het plein). We zoeken hiervoor nog 2 hulphouders die bij een onderdeel staan. Opgeven mag 

via de mail en er hangt een blad bij de deur. Alle kinderen moeten hun fiets meenemen op deze dag. 

Hartelijke groet, Juf Karin en juf Evelien 

 

Groep 4b 

Beste ouders van 4b, 

Na een heerlijke meivakantie zijn we weer begonnen aan het laatste deel van groep 4. Wat vliegt de tijd! 

Deze week deden we de Bijbel open bij de verhalen van Hemelvaart en Pinksteren. Bij Pinksteren deden 

we een proefje met een lava-lamp. Zo werd het wonder wat duidelijker voor ons. 

Het nieuwe thema gaat dit keer over: kom je bij de beestjesbrigade. Wat werd dit thema enthousiast 

ontvangen zeg! Erg leuk! Vanaf maandag starten we met het circuit hierover. Allerlei onderwerpen en 

opdrachten komen aan de orde. Vraag uw kind er maar naar! De opa van Fleur had veel spullen en een 

film over bijen. Leuk! Fleur hield gelijk een mini-spreekbeurt! Knap gedaan! 

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  5 

Volgende week vrijdag hebben we praktische verkeersles op het plein! Vriendelijk verzoek om ieder kind 

een fiets mee te laten nemen. We zoeken nog 3 hulpouders. Graag opgeven bij juf Wendy. Alvast heel 

hartelijk dank.  

Deze week hebben we de nieuwe Chromebooks in gebruik genomen. Gaaf om te zien hoe vaardig de 

leerlingen al zijn en hoeveel mogelijkheden nu onze klas zijn binnengekomen! 

Hartelijke groet uit groep 4b 

 

Groep 6a 

We hebben allemaal een heerlijke vakantie gehad en leuke verhalen met elkaar gedeeld. Er zijn ook 

lastige dingen die we met elkaar delen. Zo is de opa van Daan en Mels ernstig ziek. Dit en nog andere 

zorgen nemen we vaak mee in ons gebed. We gaan nu de laatste periode in voor de zomervakantie en 

we hebben nog genoeg te doen! De spreekbeurten zijn in volle gang en ook het nieuwe thema over 

Gods schepping is gestart.  

Dit weekend mogen we nog een mooi feest vieren en genieten van een extra vrije dag. 

Groetjes, juf Marlies en juf Suzan 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

Na twee lange weken vakantie zijn we maandag weer lekker gestart.  

We zijn gelijk met een nieuw thema begonnen: Gods Schepping. We gaan vooral bezig met 

Bomen, bloemen en planten. Hoe groeien ze, wat is de functie van planten. Wat heeft de bij (die steeds 

minder voorkomt in Nederland) er mee te maken? Welke andere (bodem)diertjes spelen een rol in het 

leven van bomen, bloemen en planten. U zult er vast meer van horen. 

We zijn ook gestart met de spreekbeurten. Myrthe is begonnen met een boeiende spreekbeurt over 

Gouda. Gabriëlle is gevolgd met een interessante spreekbeurt over de Cheeta. Gaaf om zo samen van 

elkaar te leren.  

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

 

Groep 7a 

We zijn nu echt begonnen aan de laatste periode van groep 7! Nog een paar weken te gaan en dan zit 

ook dit jaar er weer op. Deze week was wel een andere week dan anders. Onze meester ging namelijk 

met groep 8 mee op kamp. Maandag hadden we gewoon meester Gert, dinsdag tot donderdag juf Tirza, 

vrijdagochtend juf Mariëlle en vrijdagmiddag weer meester Gert. Volgend jaar zijn wij al aan de beurt om 

op kamp te gaan! Dinsdagochtend hebben we het fietsverkeersexamen gereden. Gelukkig hadden we 

maandag nog even de route gereden met elkaar, zodat we het goed in ons hoofd hadden. Ook nog even 

de regels en de borden herhaald en toen mochten we. Goed kijken, netjes rijden, hand uitsteken, 

voorrang geven als het moet. Onderweg stonden ouders te controleren of we alles goed deden. 

Vandaag kwam dan de uitslag; iedereen is geslaagd! We hebben een diploma gehad, ook voor het 

behalen van het theoretisch examen. 

Volgende week zijn de eerste spreekbeurten. Leuk om over heel veel verschillende onderwerpen te 

horen! Juf Mariëlle is dinsdag 29 mei voor het laatst bij ons. We gaan haar dan natuurlijk nog even in het 

zonnetje zetten en bedanken voor alle lessen en gezelligheid. Maandag 4 juni hebben we sportdag (info 

volgt). Vrijdag 15 juni gaan we de ochtend naar Blijdorp. Als er ouders zijn de kunnen rijden, graag! 

Vrijdag 22 juni gaan we op de fiets in de ochtend naar het natuurcentrum Weetpunt in Zwijndrecht. Als 

er ouders zijn de mee willen, graag! En als klap op de vuurpijl dit jaar gaan we vrijdag 29 juni de hele dag 

naar Duinrell! Het pretpark en het Tikibad!     

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 
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Groep 7b 

Na 2 heerlijke weken vakantie mochten we maandag weer beginnen voor alweer de laatste periode van 

dit schooljaar en mogen we na één weekje werken ook al gelijk weer gaan genieten van een lang 

Pinksterweekend. 

Deze week mochten we op dinsdag het praktisch verkeersexamen afleggen. Dat was best wel spannend. 

Zeker voor degenen die niet uit Zwijndrecht kwamen en de weg iets minder goed kennen. Gelukkig 

hadden we van tevoren de route al 2 keer gefietst en stonden er ook nog pijlen om de goed richting aan 

te geven. Op eentje na is iedereen uit de klas geslaagd voor het verkeersexamen.  

Verder hopen we de komende week aan het werk te gaan met ons nieuwe thema. We hebben dan de 

nadruk op de natuur liggen. Vandaag mochten we in de bibliotheek onze boeken weer gaan ruilen, zodat 

we weer vers leesvoer voor de komende weken hebben.   

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8b 

Na een heerlijke vakantie, gingen de kinderen van groep 8 opnieuw een fantastische week tegemoet. 

Deze week gingen de kinderen namelijk samen met juf Christi, juf Nienke, juf Hannah en meester Gert op 

kamp! Wat hebben ze prachtig weer gehad!  

In het volgende wegwijzertje kunt u lezen wat de kinderen hebben beleefd met elkaar. 

Groetjes juf Hannah en juf Tirza 
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