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LIED 

 

Week 23: 

 Psalm 121:1 (groep 1 - 8) 

 

Week 24: 

 Opw. 705: ‘Toon Uw liefde’ (groep 5 - 8) 

 

AGENDA 

 

Maandag 25 juni studiedag, kinderen vrij 

 

Vrijdag 13 juli: Laatste schooldag 

Jaarsluiting met ouders op beide locaties: 

 Hoofdland om 8.30 (kinderen zijn om 11.30 uur vrij); 

 Pad om 11.45 (kinderen zijn om 12.00 uur vrij). 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 15 juni 2018. 

  

VAN HET MANAGEMENT 

 

De warmste meimaand in ruim 300 jaar hebben we achter de rug! Nu waren de laatste dagen in de beide 

scholen ook best behoorlijk warm. ’s Morgens ging het nog wel, ramen en deuren lekker open, maar ’s 

middags werd het wel behoorlijk warm in de lokalen die pal in de zon liggen. Heel begrijpelijk dat dat 

niet prettig werken is! 

En als we dan even verder kijken dan ons warme schoolgebouw, dan zien we ook wel dat we rijk 

gezegend zijn met onze mooie gebouwen, materialen en alle middelen die we hebben!  

 

Donderdag hebben de kinderen en leerkrachten dat ook gezien tijdens een presentatie over het werk 

van Stichting De Brug in Cambodja.  

Juf Hanneke de Groot is daar vorig jaar geweest en vertelde over het werk van De Brug 

http://stichtingdebrug.nl/, die daar onder andere schoolgebouwen helpt bouwen zodat alle kinderen in 

Cambodja naar school kunnen. Als school willen we hen gaan helpen en delen van onze overvloed… 

meer informatie daarover volgt elders. 

 

Vanaf 11 juni beginnen de toetsweken weer. De kinderen vanaf groep 3 krijgen allerlei Cito-toetsen te 

maken. Daarnaast zal er veel ruimte zijn om te spelen en aan het thema te werken. Als de toetsen klaar 

zijn gaan we daar als team ook naar kijken en de resultaten bespreken. Dat is op 25 juni, de kinderen zijn 

dan vrij. 

 

In de jaaragenda in de schoolgids (p. 64) leest u dat er donderdag 28 juni 10 minuutgesprekken zijn op 

aanvraag. Vindt u het voor uw kind van belang de leerkracht te spreken voor de vakantie, dan kunt u dat 

zelf aan de leerkracht aangeven. Neemt u zelf contact op als u graag een gesprek wilt? Van hun kant 

zullen de leerkrachten u benaderen als zij graag met u in gesprek gaan. Het is op dit moment dus niet 

nodig om over alle leerlingen in gesprek te gaan zoals we in februari deden. 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Zoals u (wellicht) gehoord hebt, hebben we op beide locaties een aantal Chromebooks gekregen. Deze 

laptops worden ingezet in de verschillende klassen. Het is handig als de kinderen hiervoor zelf ‘oortjes’ 

meenemen naar school, het liefst in een klein doosje dat in het vak past. Koptelefoons zijn niet handig, 

die passen niet goed in de laatjes of raken te snel beschadigd in de laatjes. Vragen hierover kunt u aan 

de leerkracht van uw kind stellen.  

 

Een goede weekwisseling en geniet van elke dag met God die Hij u/ jou geeft!  

Karin van Bruggen 

 

ALGEMEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie voor Stichting De Brug in Cambodja 

Beste ouders,  

Gisteren hebben de kinderen voorlichting gehad over het ontwikkelingswerk van Stichting De Brug. 

Cambodja is een arm land en er is onder andere een enorm tekort aan schoon drinkwater. Als school 

willen we heel graag, door middel van een sponsorloop, geld op halen voor deze Stichting.  

 

Markt 

Hallo allemaal, 

Ilse, Gabi en Evy houden  

woensdag 11 juli een markt.  

De markt is van 11:00 tot 12:00 uur. 

We zouden het heel fijn vinden als je 

komt. De opbrengst van de markt 

gaat naar het goede doel, namelijk: 

naar de arme mensen. Je mag opa’s, 

oma’s, vrienden en vriendinnen 

uitnodigen, iedereen mag komen. 

Iedereen is van harte welkom op onze 

markt op het Van Karnebeekpad.  

De groeten van:  

Ilse, Gabi, en Evy uit groep 6b 

 

TSO bericht 

Bij dit wegwijzertje vindt u het door u 

in te vullen TSO-formulier. We 

verwachten van iedereen een 

formulier terug. De uiterlijke datum 

van inleveren is vrijdag 15 juni. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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We gaan geld inzamelen voor waterfilters en waterputten. De sponsorloop wordt gehouden op 

donderdag 21 juni! Aanstaande maandag krijgen alle kinderen een formulier mee, waar ze mee langs 

familie, vrienden, buren en anderen kunnen. Helpt u mee?? Dan wordt het vast een succes! 

 

  Wilt u nog meer zien wat De Brug 

allemaal doet, kijkt u dan op de 

website:http://stichtingdebrug.nl/ 

 

 
 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Het voelt zo zomers aan op dit moment dat je het gevoel krijgt dat het schooljaar bijna voorbij is. Maar 

we zitten nog middenin de opbouw van een nieuw thema: het tuincentrum! Het gaat al lekker lopen, de 

winkel wordt steeds verder ingericht. Er is een schragenkast gebouwd, een andere kast verhuisd van 

bouwhoek naar de winkel.  We zijn nu de artikelen aan het prijzen, want volgende week willen we het 

centrum gaan openen.  

Daarnaast hebben we onze kweekhoek, waar in kweekbakjes is gezaaid en waar nu van alles opkomt: 

meloenen, broccoli, worteltjes en hele kleine sprietjes van gezaaide bloemen. Als de plantjes groot 

genoeg zijn worden ze verpot, maar wat uiteindelijk van overblijft moeten we nog maar zien. Het gaat 

me vooral over het proces van zaaien en planten, minder om het product. Omdat voor veel kinderen het 

product wel belangrijk is, gaan we ook nog met bruine bonen aan de gang, dat is bijna altijd prijs!  

Er wordt ook nog naarstig naar kriebelbeestjes gezocht bij het buitenspelen. Het thema is vooral mooi, 

omdat het over levend materiaal gaat. 

Tussen al deze plantjes en beestjes in deden we onze verkeersles op het plein. Wat was er veel 

medewerking in het meenemen van de fietsen; dat was soms een heel geregel. De kinderen hebben het 

heel serieus opgepakt, mooi om te zien, vooral met de begeleiding van de groep 8-leerlingen. Er zijn 

natuurlijk duidelijk verschillen te zien in fietsvaardigheid, maar over het algemeen stond ik te kijken hoe 

goed ze de uitgezette parcoursen fietsten! 

We hebben deze week ook speciaal nagedacht en gepraat over het schoonhouden van je lichaam; dit is 

een aangekondigde les uit de methode seksuele vorming. We zijn allemaal mooi geschapen door God, 

dan moeten we ook zelf goed voor ons lichaam zorgen. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een weertje. Lekker vroeg buiten spelen, daar genieten de kinderen erg van. Maar je merkt ook dat 

de kinderen er moe van zijn en slecht slapen. Dus geven we ze iets meer ruimte. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Deze week gingen de Bijbelverhalen over gelijkenissen. Hoe vertel je dan waar het echt over gaat? Zo fijn 

dat kinderen dan ook zelf kunnen bedenken wat Jezus ons wil leren. 

Met de letter z van zaaien zijn we de afgelopen twee weken bezig geweest. Met de kinderen die daaraan 

toe zijn is juf Rianne bezig geweest met het cijfer 18. 

We hebben nu 25 kinderen in de klas. 6 juni komt Nathan wennen en daarmee is onze klas compleet. 

Volgende week gaan we het tuincentrum openen. Vorige week zijn er allemaal namen bedacht door de 

kinderen van de groep. Toen volgde er een stemming en het is geworden: 'De hangplantjes". Fijn dat er 

al zoveel is meegenomen, het wordt echt mooi. 

Wij zijn nog op zoek naar het laatste uitje van het jaar. We gaan naar de Biesbosch! Dat wordt heel leuk 

want het gaat over kriebelbeestjes. Wilt u ook rijden? We vertrekken op dinsdag 26 juni om 9.25 en 

hopen rond 12.00 weer terug te zijn.  

 

Groep C 

Inmiddels zijn we al weer even bezig met ons nieuwe thema groeien en bloeien. De Intratuin in onze 

hoek begint vorm te krijgen. De eerste zaadjes komen uit, bloemen bloeien en de bonen verwonderen 

ons elke dag. We genieten erg van het spelen in de zandtafel, want daar liggen terras tegeltjes, stokjes, 

planten e.d. om een eigen tuin te maken. En de tuinen worden echt heel erg mooi! Ook in de bouwhoek 

leggen we verschillende soorten en vormen terrassen neer. Spelen met de klei is ook weer even helemaal 

anders, nu we bezig zijn om er blaadjes te maken, wormen en bloemen van te maken. Komende dinsdag 

zijn we van plan om in de Biesbosch op zoek te gaan naar verschillende soorten kriebelbeestjes. En daar 

hebben we heel veel zin in, want de bosjes rondom het plein hebben de kinderen al goed doorzocht. En 

ook de gang van de middenbouw hebben we bekeken...wandelende takken…dat is leuk! En in groep 4 

hebben we kikkertjes en watertorren en spinnen gezien. We zijn heel benieuwd welke diertjes er nog 

meer zijn? Ouders die kunnen en willen rijden alvast heel hartelijk bedankt!  De letter z van zaaien 

hebben we geleerd en de komende weken kijken we wat beter naar de letter aa van aarde. Ook hier in 

het Wegwijzertje een hartelijk welkom voor Talitha! Talitha zit vanaf 16 mei in onze groep aan de groene 

tafel. Heel gezellig dat je bij ons in de groep bent gekomen en we hopen dat je snel helemaal gewend 

bent! We mogen terugkijken op een geslaagde fietsles, erg leuk dat de kinderen van groep 8 zo goed 

kunnen helpen. Komende weken werken we verder over ons thema en gaat onze Intratuin open en kan 

het kopen en verkopen beginnen.  

Hartelijke groeten van juf Tjitske, Christine en Barbara 

 

Groep D 

En dan is het al weer tijd voor het wegwijzertje! Deze week was best een warme week! Een wat lager 

tempo en vaker water drinken hielp goed tegen de warmte. We hebben fijn kunnen spelen en werken in 

ons eigen tuincentrum. Ook de bouwhoek is heel geliefd. Daar leggen we eerst een terras en daarna 

richten we de tuin verder in. In de zandtafel ontwerpen we een tuin, een terras, een schaduwplekje en 

speelruimte voor de “kinderen”. Soms is er ineens een zwembad of een hondenhok. Ook was er een keer 

een tunnelpaadje naar het bos! De kleuters zijn heel creatief en ze hebben echt leuke ideetjes. Ook 

hebben we geleerd om van een terras een plattegrond te maken. Dat is best moeilijk hoor. Komende 

week gaan we aan de gang met het andere onderdeel van ons thema: “Kriebelbeestjes”. Dinsdag hopen 

we dan ook op “Kriebelbeestjespad” te gaan in de Biesbosch. We zijn heel blij met de ouders die (weer) 

voor ons willen rijden. Zonder jullie zou het allemaal niet door kunnen gaan! Maar ook dit keer is ons 

vervoer rond. Willen jullie nog even extra letten op het kledingadvies dat we hebben gekregen van het 

Biesboschcentrum (zie de mail)? We hopen weer op een hele leuke excursie! 

Groetjes van de tuinontwerpers en juf Jolanda, Grietje en Annemieke 

 

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

We hebben afgelopen bijgehouden wat we meenamen voor fruit. De koeken staan er niet bij want die 

groeien nergens aan. U ziet er wordt heel veel meegenomen. Woensdag was juf Maartje er. Ik had een 

netwerkdag van het jonge kind. Fijn dat juf Maartje kon invallen. Donderdagmorgen kwam een meneer 

en de moeder van Hannah uitleg geven over Cambodja. We hebben er ook nog een boek over gekregen 

voor in de klas.  We gaan een sponsorloop doen voor schoon water. Binnenkort volgt er meer nieuws! 

Ondertussen hebben we een slakkenrace gehouden en we bouwen steeds een parcours voor slakken. 

Gelukkig was het weer wat natter en konden we er veel vinden. Ook hebben we een filmpje gekeken over 

slakken en over de moestuin. We leren een hele hoop. Mocht u thuis nog spullen hebben liggen die we 

mogen gebruiken dan zijn die van harte welkom! We zijn nog opzoek naar oude zaadjes. We willen heel 

graag naar de Biesbosch op dinsdag 19 juni, maar we hebben nog niet genoeg auto's. Wilt en kunt u 

mee dan zouden we dat wel heel leuk vinden. Graag opgeven bij de moeder van Levi en Roanne. De 

verhalen uit de Bijbel gaan over gelijkenissen.  

Hartelijke groeten juf Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week was een warme week en dit was duidelijk te merken in de klas. De kinderen hadden het warm 

en daarom hebben we dinsdag even lekker met water gespeeld. Ook hebben we het wat rustiger aan 

gedaan. Met veilig leren lezen zijn we bezig met kern 11 en we herhalen veel moeilijke woorden. Ook 

oefenen we de stappen van spelling tijdens ons dictee (deze hangen op in de klas). Met rekenen zijn we 

bezig met de getallenlijn tot en met 100. De kinderen moeten dan op een lege getallenlijn invullen welke 

getallen er in de vakjes horen. Dit is nog best een beetje lastig en daarom oefenen we dit met de 

kralenketting. Ook zijn we begonnen met het Vaderdag cadeau. Dus vaders: niet stiekem spieken.  

Aan het einde van het thema willen we nog een uitje gaan doen met de klas. Hier hoort u binnenkort 

meer over.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 4a 

Wat is het toch heerlijk koel in ons lokaal ;-). We boffen maar met de airco. We konden dus best lekker 

doorwerken tijdens de warme dagen. Deze week waren er ineens een heel aantal kikkers in onze 'sloot'. 

We kunnen uren kijken naar alles wat er in leeft. De kikkers zijn naar de echte sloot gebracht. We leren al 

aardig wat over beestjes en bloemen. Zo weten we nu dat een zilvervisje een insect is en dat een 

liefheersbeestje eerst een bijzonder wezentje is. We hebben bruine bonen in een potje gedaan, nu 

kunnen we elke dag kijken of er al wortels gaan groeien. De verkeersles vorige week was erg leuk, we 

kunnen al aardig fietsen! Met spelling zijn we bezig met de spellingregel be- ge en ver-. We horen dus 

soms een 'u' en soms ook weer niet en we schrijven dus altijd een 'e'. Met rekenen zijn we druk geweest 

met de toets. Het blijft voor een heel aantal echt nog wel een ge-tel bij sommen als 84-48. Met de 

Bijbelverhalen zijn we bezig met de reizen van de apostelen. Wat maakten ze veel mee! We leren dat ze 

echt mooi werk mochten doen voor God, maar ook dat ze veel geleden hebben.  

We wensen iedereen een heel fijn en gezegend weekend! De kinderen en juffen van 4A 

 

Groep 4b 

We zijn al volop bezig met ons nieuwe thems: Kom bij de beestjesbende. Hieronder een impressie:  

Dan ook nog wat foto's van de verkeersles van vorige week vrijdag:  

Aanstaande maandagmorgen zal juf Toos voor de groep staan. Voor nu een heel fijn weekend!!  

Groeten van alle beestjes, kinderen en juffen van groep 4B.......  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Groep 5a 

Momenteel werken wij over het menselijk lichaam. We hebben geleerd hoe ons skelet eruitziet en waar 

we het voor nodig hebben. Ook hebben we het gehad over bloedvaten en de spijsvertering. We kunnen 

nu vertellen welke weg ons voedsel aflegt door ons lichaam. We hebben ook een lichaam getekend op 

een stuk behang. Na elke les werken we verder aan het lichaam. We vullen het lichaam met het skelet, 

bloedvaten en organen. Ook hebben we een vragenmuur gemaakt. Op de vragenmuur hangen vragen 

die wij hebben over het menselijk lichaam. Uiteindelijk gaan we op zoek naar het antwoord en hangen 

we het antwoord aan ons lichaam. We hebben ook een apotheek in de klas. Daarin wordt al druk 

gespeeld.  

Volgende week leren we nog meer over ademhaling en zintuigen.  

Dinsdag is ook de sportdag. Afgelopen dinsdag hebben we een les beeball gehad. Dit is een soort 

honkbal. Op de sportdag houden we een beeball toernooi.  

Volgende week worden de laatste spreekbeurten gehouden. Wat hebben de kinderen hun best gedaan 

op die spreekbeurten! We hebben veel kunnen leren van elkaar.  

Met rekenen hebben we het deze week gehad over omzetten van meter naar decimeters en het 

omzetten van andere maten. Na wat oefening snappen alle kinderen dit! 

Met spelling hebben we het gehad over woorden eindigend op -b en eindigend op een -d.  

Vandaag hebben we voor het eerst gewerkt op de chromebooks. We hebben gewerkt aan een webpad. 

Dat is een site met informatie en vragen. We hebben zo meer geleerd over vulkanen en over EHBO. Wat 

fijn dat er nu een chromebook voor ieder kind beschikbaar is! 

Vanaf 12 juni beginnen met de citotoetsen. We zijn er bijna helemaal klaar voor. Wilt u thuis de tafels 

nog even oefenen met uw kind? Vrijdag 8 juni krijgen kinderen de eerste les van wonderlijk gemaakt. 

Deze les gaat over het wonder van de geboorte. Willen jullie deze les voorbereiden met uw kind met 

behulp van het ouderboekje? 

Groeten uit groep 5a 

 

Groep 6a 

Dinsdag hadden we een beeballtraining, dat is een soort honkbal. Deze sport zullen ze dinsdag ook gaan 

beoefenen op het sportveld. Vorige week ging de kanjertraining over het leren omgaan met kritiek. En 

we mochten oefenen bij de juf. Ze mochten een plaats zoeken dichtbij of ver weg van de juf en dit 

toelichten met tips en tops. Heel interessant wat daar uitkomt, met sommige tips kon ik gelijk wat! Nu, 

de kinderen nog ;).  

Over twee weken beginnen de Cito's, maar het kan zijn dat wij volgende week al een of twee toetsen 

doen. Willen jullie ervoor zorgen dat alle kinderen een pasfoto of een foto van zichzelf op pasfotomaat 

meenemen? Bedankt! 

Juf Suzan 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

We leren veel van alle spreekbeurten die worden gehouden. Dat is heel tof. Het is ook een goede 

leerervaring (maar soms wel spannend) om voor heel de klas te vertellen. We kijken uit naar alle 

spreekbeurten die nog komen. Heel veel succes met voorbereiden. pssst: Checken jullie (liefst een dag 

van tevoren) of je presentatie op de computer op school het goed doet?? Dat scheelt extra spanning op 

de dag zelf. 

Verder zijn we bezig over het thema 'Gods schepping'. We zijn vragen aan 't onderzoeken over allerlei 

onderwerpen, zoals de processierups, bijen, mieren en andere interessante onderwerpen. Ook zijn we 

bezig met het maken van een herbarium. We hebben allerlei (wilde) planten en bloemen uit onze 

omgeving geplukt, deze gedroogd en toen op een blad geplakt en gelamineerd. Dat ziet er gaaf uit. Nu 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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gaan we kijken welke planten het zijn: hoe heten ze, wat voor soort plant is het enz.. We zijn met dit 

thema dus ook lekker buiten aan 't onderzoeken. Donderdag waren we nog op (regen)wormenjacht. Het 

was niet altijd makkelijk om (regen)wormen te vinden. Wist u trouwens dat regenwormen goede 

bodemverbeteraars zijn. Je kunt ze in 3 groepen verdelen zijn: strooiselwormen, grondwormen en 

pendelaars. Vraagt u uw kind maar eens naar wat ze doen, en hoe deze 3 soorten regenwormen super 

goed teamwork leveren. :) 

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

 

Groep 7a 

Juf Mariëlle was dinsdag voor het laatst bij ons in de klas. Dat hebben we ook niet zomaar voorbij laten 

gaan, want ze heeft vanaf januari bij ons lesgegeven en geholpen. We hebben een afscheidsboekje met 

elkaar gemaakt en een afscheidslied voor haar gezongen. Ook hebben velen van ons nog een lieve kaart 

of zelfs een cadeautje gegeven. We hebben spelletjes gedaan en de juf had nog een quiz met vragen 

over haar afgelopen periode in de klas. Succes juf op uw nieuwe school! 

Maandag hebben we de hele middag sportdag en eigenlijk nog wel meer, want we vertrekken om 11:15 

uur naar de sportvelden van het DevelsteinCollege. We gaan er op de fiets heen en sporten in ons tenue 

van de Wegwijzer. Elke dag genieten we deze periode van een spreekbeurt. Er zijn al mooie onderwerpen 

voorbijgekomen. Het oude Egypte, de trompet, kleuren, de Bermudadriehoek enz. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Het was een warm en zweterig weekje, maar gelukkig is het in ons lokaal nog aardig uit te houden. We 

zijn lekker bezig geweest en hebben een start gemaakt met het werken op de Chromebooks. 

Superhandig en praktisch. Niet alleen kunnen we nu ook thuis verder werken aan ons thema of 

spreekbeurt, maar we kunnen zelfs samen in één bestand werken en we hebben allemaal dan de 

beschikking over een Chromebook i.p.v. de paar computers, die we achter in de klas hebben.  

De komende weken wacht er een druk programma. Voor de sportdag a.s. maandag zouden we nog één 

iemand kunnen gebruiken. Verder zijn alle excursies verder ingepland en is er ook voldoende 

begeleiding. Dat is fijn. Hartelijk bedankt voor alle aanmeldingen.  

Met ons nieuwe thema kijken we naar Gods grote en prachtige schepping. We mogen ons verwonderen 

over de pracht en kracht van de natuur. 

Verder werken we ook op school al aan onze spreekbeurt. Ook dat is handig met de Chromebooks. Ik 

kan zo ook nog een stukje begeleiding bieden terwijl ze dus op 2 plekken er mee aan het werk kunnen. 

De spreekbeurten moeten uiterlijk over 4 weken klaar zijn (29 juni). Dat is kort dag, maar ze mogen er 

dus ook op school aan werken. 

Gisteren hadden we een presentatie van Stichting de Brug over Cambodja. Er is daar schreeuwend 

behoefte aan goed en schoon drinkwater. We gaan daar dan ook een actie voor houden. Verdere 

informatie krijgt u nog of staat elders in dit Wegwijzertje.  

Schrijfkanjer van vorige week was Anne en van deze week is dat Teun. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

We hebben zomaar een 'gewone' week achter de rug, alhoewel gewoon is het niet gauw in groep 8. 

Zeker niet nu we de musical aan het oefenen zijn. We hebben vorige week een heel leerzame dramales 

gehad van juf Sandra. Wat gaaf om te zien welke verborgen talenten er in ons schuilen wat betreft 

acteren. Dat belooft veel goeds voor de afscheidsavond. Deze heeft u al wel genoteerd in uw agenda ;)?! 

5 juli in Cascade. Wij zijn er iedere middag druk mee in ieder geval. We hebben de musical in zijn geheel 

doorgewerkt met de hele groep en zijn nu per scene aan het oefenen. Voor vandaag moesten de 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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kinderen scene 1-3 uit hun hoofd kennen. Helpt u mee de tekst te leren? Fijn dat er al wat 

aanmeldingen zijn om te helpen bij het decor en het oefenen van de musical. 

Komende donderdag 7 juni hebben we een sportmiddag bij de Develhal en zwembad. Alle kinderen 

moeten dus op de fiets en zwemkleding en wegwijzertenue mee. We hebben helaas nog geen 

aanmeldingen binnen van ouders die willen begeleiden, dus wilt u nogmaals overwegen of u een 

groepje wilt begeleiden deze middag? 

De sluitingsdatum van de bestelbonnen van de DVD zijn gepasseerd. Leuk dat er zoveel kinderen een 

blijvende herinnering willen aan de afscheidsavond. Mocht u het onverhoopt nog vergeten zijn, dan kan 

het uiterlijk maandag nog. 

Afgelopen week kregen we de uitslag van de Kangoeroewedstrijd. Als juffen waren we al trots dat er 

zoveel kinderen in onze groep de uitdaging zijn aangegaan om mee te doen. De derde prijs ging naar 

Wouter, tweede werd Roos en de eerste prijs ging naar Maaike! Knap gedaan hoor! 

Binnen ons thema 'ondernemen' zijn we druk bezig ons eigen bedrijfje op te zetten. We krijgen allemaal 

een functie, zoals directeur of marketeer. Komend weekend starten we een marktonderzoek, u wordt vast 

geïnterviewd. Vervolgens zal ieder bedrijfje bepalen voor welk product ze een reclamecampagne gaan 

starten en ze dus gaan verkopen op vrijdag 29 juni.  

Groetjes vanuit groep 8a 

 

Groep 8b 

Ik vond op kamp het spannendst: kanovaren. Ik vond kanovaren zo eng, omdat hij zo gamel was dat je 

elk moment kon omvallen. En het vuur moest ik en mijn vrienden elke dag aanhouden, want niemand 

anders deed er iets aan en dan gaat het vuur uit. En de laatste avond met de bonte avond dat was zo 

leuk en daarna gingen naar het donkere bos. We gingen daar naartoe en zagen allemaal andere 

kinderen. Dat was best wel eng. De eerste nacht ben ik tot denk ik één uur 's nachts opgebleven en de 

tweede nacht tot drie uur. Onze begeleider heette Dade, maar op een doosje van hem stond David dus 

bijna iedereen dacht dat hij David heette. De eerste nacht aten we graan koren smurrie. En de tweede 

avond aten we couscous met kip en als toetje dikke yoghurt. En toen hadden we nog leem waar bijna 

iedereen in ging, behalve ik. 

- Thom 

 

Ik heb veel gekanood, meestal met Britt en dat was heel gezellig. Het was een kano van hout en als we in 

de kleine gingen viel die bijna om. Daarom gingen we steeds in de grote kano. Je moest ook een 

zwemvest aan dus er kon niks ergs gebeuren. Op een avond hadden we als eten groente met nog iets 

erin een soort kleine balletjes. Ik vond het niet zo lekker, maar dat heb ik meestal met avond eten.  

In de avond deden we levend stratego dat was heel leuk en in de nacht ging ik lekker kletsen met Eloise. 

En toen we gingen slapen was het wel koud en de volgende ochtend deden we ochtendgymnastiek met 

allemaal oefeningen en spelletjes. En op de bonte avond waren er nog allemaal leuke stukjes. Er was een 

quiz en oerjournaal en iets met een tijdmachine en de leiding ging improviseren. Dan pakten ze een 

briefje en dan stond er bijvoorbeeld op 'de kinderen als ze naar bed gaan' en dan moesten ze dat 

nadoen. Het was een top kamp om nooit meer te vergeten. 

- Suzanne 

 

Toen we op kamp waren aangekomen zat ik meteen helemaal met mijn hoofd in de prehistorie. Alles zag 

er zo mooi echt uit! Eerst kregen we uitleg over de regels en het kamp, daarna kregen we allemaal 

kruidenthee. De meeste kinderen vonden hem niet lekker, maar dronken hem toch leeg. We hebben echt 

heel veel gedaan dit kano, zoals: vuur maken, graan malen, kanovaren, pannenkoeken bakken, hout 

hakken, touw vlechten, levend stratego, eten koken, brood bakken, leem trappen en er dingen van 

maken en nog veel meer. We sliepen op zakken stro en het was best koud 's nachts.  

Ook de bonte avond was een groot succes, het was een top kamp! 
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- Danine 
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