
Cursusjaar 2017-2018 

Jaargang 31  |  Nummer 21 

Week 25, 26  |  18 – 29 juni 2018 

’t Wegwijzertje 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl 1 

 

 

 

AGENDA 

 

Zaterdag 16 juni 

• Schoolkorfbaltoernooi 

 

Donderdag 21 juni 

• Sponsorloop voor Stichting De Brug in 

Cambodja 

 

Vrijdag 22 juni 

• Groepen 3 en 4 zijn vrij 

 

Maandag 25 juni 

• Kinderen zijn vrij vanwege studiedag 

LIED 

 

Week 25 

• Psalm 124: 1 (groep 3-8) 

 

Week 26 

• Opw. 553, Laat het feest zijn (groep 5-8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 29 juni 

 

 

ALGEMEEN 

 

Groepswerk 

Deze maand is de waarde verantwoordelijkheid aan 

de beurt. Groep 4b Heeft dit groepswerk erbij 

gemaakt. We hebben gekozen voor het 

bijbelverhaal Zacheüs de tollenaar omdat hij 

uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid nam richting 

de mensen van wie hij geld had afgepakt. Hij gaf 

het vierdubbel terug en de helft van zijn bezittingen 

verdeelde hij. 

 

 

 

 

Schoolkorfbaltoernooi  

Aanstaande zaterdag 16 juni vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats op het sportcomplex 

Develstein in Zwijndrecht. Met scholen uit heel Zwijndrecht gaat ook de Wegwijzer (met 8 teams) de 

strijd aan.   

De eerste teams spelen om 9:45 uur. Als u of uw kinderen tijd hebben, bent u van harte uitgenodigd om 

te komen kijken en ons aan te moedigen! Wij hebben een oefening er al op zitten (zie foto hiernaast) en 

in sommige klassen is er getraind. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Via deze weg willen wij de enthousiaste kinderen alvast bedanken maar ook de ouders / zussen die 

zaterdag de teams coachen! 

Hartelijke groet vanuit de Activiteiten Commissie 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Het is druk in het tuincentrum in de klas; er worden veel (bamboe) plantjes gekocht, kussentjes en 

tuingereedschap. Zo wordt onze huishoek gezellig opgefleurd en in de tuin “gewerkt” met schoffel en 

bezem. Van de oudste kinderen wordt ook verwacht dat ze de juiste prijs betalen of genoeg wisselgeld 

geven aan de klant, dat is soms wel even rekenen! 

We zijn ook verder gegaan met het praktisch tuinieren: de zandtafel is nu een tuintje geworden waar elke 

dag weer nieuwe tuinontwerpen gemaakt worden met plaats voor een moestuin (bruine bonen) 

bloemen, hekwerk en tegel). Leuk om daarbij het verschil in bezigzijn te zien tussen oudste en jongste 

kinderen. De oudsten proberen eerst een ontwerptekening te maken en gaan dit doelbewust uitvoeren. 

De jongsten zijn vooral lekker aan het woelen in de zwarte aarde, proberen steeds weer iets anders uit en 

komen uiteindelijk niet persé tot een duidelijk eindproduct. Voor hen is het 

manipuleren het belangrijkste. 

We hebben nu ook allemaal een eigen boon geplant en speuren elke dag in ons potje in de vensterbank 

of hij al gegroeid is. 

Dinsdag, 19 juni gaan we echt op excursie naar bezoekerscentrum De Biesbosch. Dan gaan we het 

”Kriebelbeestjespad” lopen. We zijn al helemaal in de stemming door het zelf zoeken naar kleine 

beestjes bij het buitenspelen; gisteren is er een echte sprinkhaan in ons doolhof gevonden en in de klas 

bekeken, heel leuk! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat zijn we weer lekker bezig in de klas. Heerlijk dat het weer iets minder warm is. We merken het terug 

in de klas. 

Wat loopt het goed in de themahoek. Een kassamedewerker, een klant en een helper in de winkel. Ze 

leren wat ze tegen elkaar moeten zeggen. Maar ook hoe duur de planten, boeketten en vaasjes zijn. Dat 

moet dan opgeteld worden. Dan het betalen en teruggeven nog. Geweldig om te zien hoe iedereen hier 

zijn best in doet. Maar ook om te zien hoe ze elkaar helpen als het even niet lukt. 

We zijn ook hele grappige plantenbakjes aan het maken. Van een bakje maken we een poppetje en hert 

haar.... dat worden de zaadjes die we zaaien. 

Vandaag met de oudsten in het letterschriftje gewerkt. We kijken op plaatjes welke woorden erbij horen 

en of ze met de aa begonnen. Dan zetten wij er een rondje er om heen. 

Op de Ipad oefenen we dan de letter van de week zodat we weten hoe de schrijfrichting is. 

Met juf Rianne zijn we met de 19 bezig geweest. De jongste kinderen springen dan getallen met de juf. 

Op de gang ligt een cijferpuzzel die we daar mooi voor kunnen gebruiken. 

Volgende week gaat het in de Bijbelverhalen over hoe de heilige Geest in mensen werkt. 

Volgende week donderdag is de sponsorloop. Gezellig als u ons komt aanmoedigen! 

We gaan volgende week aan de slag met kriebelbeestjes… 

Juf Rianne en juf Yvonne 

 

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

Kriebel de kriebel…wij zijn in de Biesbosch geweest en hebben hier veel geleerd en gezien over kleine 

beestjes. Fijn om zo met elkaar ons ook te verwonderen over dit deel van de schepping. 

Bij Engels kwamen de kleine beestjes deze week ook voorbij. De butterfly en de ladybird zijn favoriet in 

de klas. Alhoewel de beetle ook op veel belangstelling kan rekenen. Ondertussen wordt er volop 

gespeeld en gewerkt in onze klas bij het thema. Het tuincentrum is inmiddels opengegaan. De 

medewerkers hebben het druk met het verzorgen van de planten en het verkopen ervan. Ook klanten uit 

de huishoek komen langs voor een gezellig bloemetje om de tafel mee op te fleuren. 

Bij Wonderlijk gemaakt hebben we het schoonhouden van ons lichaam besproken. Dit n.a.v. het wassen 

van de babypop uit de huishoek en wat we daar dan allemaal bij nodig hebben en waar we op moeten 

letten. De letters AA en Z stonden afgelopen weken centraal. 

Deze week kwam Daan wennen bij ons in de groep omdat hij bijna 4 jaar is. Daan van harte welkom! Het 

is best spannend om ze tegen het eind van het schooljaar in te stromen in een groep met best al grote 

kinderen. We hopen dat je snel je plekje mag vinden Daan! 

Hartelijke groeten van alle kinderen en juf Barbara, Marian en Tjitske 

 

Groep D 

En dan is het al weer tijd voor het wegwijzertje. Inmiddels is er in ons lokaal een echt tuincentrum 

gekomen waar we bloemen, zaadjes, plantjes kunnen kopen en verkopen. Vanuit de huishoek of de 

bouwhoek gaan we onze inkopen doen We betalen met 1 en/of 2 euro munten. We weten wat gepast 

betalen is, maar ook weten we wanneer we geld terug krijgen. Als we iets gekocht hebben krijgen we een 

stempel op onze kaart. Bij 5 stempels is de stempelkaart vol en kunnen we één bloem gratis krijgen! We 

hebben dus best veel rekenwerk te doen en het is gaaf om te zien dat steeds meer kleuters het echt door 

hebben. Ondertussen zijn we ook al op Kriebelbeestjespad geweest in de Biesbosch. Hartelijk dank weer 

aan de mama’s en de papa die wilde rijden en begeleiden. 

We ontdekten kriebelbeestjes genoeg. We praten erover en we leren de verschillen tussen spinnen en 

insecten. Onze nieuwe woorden zijn ook allemaal namen van beestjes. 

De nieuwe letter is de aa (aarde). Op het schoolplein zoeken we actief welke beestjes we daar kunnen 

vinden: in de struiken, onder en tussen de tegels. Ook maken we onze eigen kriebelbeestjes tijdens de 

werkles. We hebben ook nog feest gevierd want onze Pim is 5 jaar geworden! Gefeliciteerd kerel! 

Komende week is de sponsorloop! Ook daar hebben we zin in. Inmiddels zijn we de trotse bezitter van 

een eigen boek over Cambodja! We kunnen zelf heel goed vertellen waarom we donderdag gaan 

proberen om zoveel mogelijk rondjes te maken. Juf Grietje zien we gelukkig weer geregeld op school. 

Zelfs ook af en toe in de groep om de opening te doen en het Bijbelverhaal te vertellen. Ook doet de juf 

spelletjes en toetsjes en kijkt ze welke letters we allemaal al kennen. Af en toe is de juf best verbaasd dat 

we al zoveel letters hebben geleerd :). Ondertussen zijn we superblij met juf Jolanda die er nog steeds 

elke week twee dagen kan zijn! Dit was het voorlopig weer.  

Groetjes van 23 spinnen -en insectenzoekers en juf Jolanda, Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Afgelopen week is Sanne een dagje geweest om te wennen en vanaf maandag komt ze elke dag, 

welkom! We hebben dan 24 kinderen in de klas. In de intratuin wordt druk gewerkt. Elke keer komen er 

klanten. We hebben een kast gebouwd want de intratuin had teveel spullen. In de zandtafel zit nu grond 

en we maken er tuintjes met bloemen. We maken een groentetuintje en we leggen tegels. Van te voren 

bedenken we een plan. In de bouwhoek leggen we een terras aan en tussen de tegels groeien er 

bloemen. De beestjes zoeken we op in de bosjes bij school. We hebben nagedacht over de vraag hoe 

vlinders aan vleugels komen. Komende dinsdag gaan we naar de Biesbosch om een kriebelbeestjespad 

te volgen. Denk aan de lange mouwen en broeken en dichte schoenen en de schone kleren en de 

stoelverhoger. De verhalen uit de Bijbel gaan over de tijd nadat de Heilige Geest is uitgestort. We 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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hebben een psalm geleerd om te zingen en we kwamen tot de conclusie dat het heel fijn is dat God 

nooit slaapt. Webben een verrassing gemaakt voor papa want het is zondag vaderdag! Een heel fijn 

weekend!  

Hartelijke groeten ,Swanice Meems 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Het zit er weer op. We hebben deze week de toetsen gehad en wat hebben de kinderen het goed 

gedaan. Vanaf volgende week zullen we weer verder gaan met de methodes. Zo zijn we met veilig leren 

lezen in kern 12 aangekomen en met rekenen gaan we starten met het laatste blok. Wat komt de 

zomervakantie dan ineens heel snel dichtbij. Met het thema zijn we heel druk bezig over kriebelbeestjes. 

De kinderen hebben vorige week een superleuke dramales gehad van juf Sandra. Ze mochten als 

insecten/kriebelbeestjes naar de ark van Noach. Leuk om te zien dat de kinderen ook hierin hun talenten 

kunnen laten zien.  

Vanwege werkdrukverlichting heb ik a.s. dinsdag een thuiswerkdag om de rapporten in te vullen en de 

toetsen te analyseren. Juf Lieneke zal deze dag in de klas aanwezig zijn. Jullie kunnen me wel gewoon 

bereiken via de mail.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

Wat was het deze week zweten en zwoegen: de cito's werden afgenomen. En wat deed iedereen goed 

z'n best! De puntjes van de tong kwamen naar buiten. Volgende week zal in het teken staan van de 

afronding van de cito. 

We zitten middenin het thema "Welkom bij de beestjesbrigade". Vandaag hebben we een excursie naar 

't Weetpunt in Ambacht. Daar zullen we plantjes en diertjes gaan onderzoeken. Rijders/begeleiders: 

bedankt! Foto's zullen op klasbord verschijnen. Heeft u nog geen klasbord op uw mobiel?? Meld u even 

bij de leerkracht. 

Juf Sandra kwam vorige week in onze klas een drama-les geven over kriebelbeestjes. (zie foto's). 

We hebben genoten! Het ging over de ark van Noach en dat alle kleine insecten ook welkom aan boord 

waren. 

Regelmatig werken we op de nieuwe chromebooks (laptops). De kinderen zijn erg enthousiast. Iedere 

week geven we een les mediawijsheid en proberen zo de kinderen bewuster te maken in het gebruik van 

internet en social media. Knap om te zien hoe snel kinderen ontwikkelen op mediagebied. 

Volgende week vrijdag zijn de groepen 3 en 4 vrij en maandag 25 juni hebben de juffen en meesters een 

studiedag. 

Hartelijke groet van juf Hanneke en juf Wendy 

 

Groep 5a 

We zijn nog bezig met het thema het menselijk lichaam. We hebben het gehad over ademhaling, 

bloedsomloop, zintuigen en spijsvertering. Afgelopen maandag hebben we een gastles over oren gehad 

van de vader van Laura. Hij is audicien. We hebben veel van hem geleerd!  

Bij dit thema hebben we onderzoeksvragen gesteld. We zijn op de chromebooks op zoek naar de 

antwoorden op die vragen. Volgende week knutselen we ons lichaam af. Het resultaat zal daarna te 

bewonderen zijn in de klas. Vandaag gaan we nog wat proefjes doen die te maken hebben met de 

zintuigen. We hebben deze week ook citotoetsen gemaakt. Volgende week maken we nog een toets en 

dan zijn we er weer door heen.  

We hebben al veel geld ingezameld voor de sponsorloop. Ons doel was om met de klas twee 

waterputten te kunnen sponsoren. We hadden met elkaar uitgerekend dat als iedereen ongeveer 17 euro 

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


 

 

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

inzamelt dat we het dan gaan redden. Er zijn kinderen die al het driedubbele hebben ingezameld dus die 

twee putten gaan ons zeker lukken! 

Volgende week donderdag komt Vera Stalman ook een dagje bij ons in de klas. Vera zat in groep 3 op 

de Wegwijzer. Zij is toen met haar ouders en zussen naar Thailand vertrokken om daar te werken voor 

Wycliff. Zij zullen ons daar volgende week ook het een en ander over vertellen.  

Vorige week vrijdag hebben we les een van wonderlijk gemaakt behandeld. We hebben het gehad over 

een baby in de buik van de moeder. Naast de ontwikkeling van een baby zijn er ook wat andere 

onderwerpen kort besproken. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van haartjes op plekken die je niet had 

verwacht. Leuk om te merken hoe onbevangen kinderen over dit soort dingen praten en vragen durven 

te stellen. Volgende week vrijdag (22 juni) wil ik graag de tweede les van wonderlijk gemaakt geven. Wilt 

u dit thuis weer kort voor bespreken met uw kind? 

 

Groep 5b 

Hallo allemaal, 

Het is de hoogste tijd voor een update over groep 5b. Er wordt hard gewerkt, gespeeld, gelachen, 

gekletst, gesport en geleerd. Deze week zijn we bezig met de Cito’s. Dat vraagt om heel veel concentratie 

en dat is soms best wel moeilijk, maar het lukt ze wel. Aankomende week hebben we nog Cito spelling 

en een leestoets. Voor ons als leerkrachten breekt er dan een tijd aan om de toetsen te analyseren en te 

bekijken waar de aandachtspunten liggen voor de kinderen. 

Met ons thema gaat het ook goed. We hebben al veel geleerd over het skelet, de bloedsomloop, 

spijsvertering, ademhaling en zintuigen. Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van een audicien. 

Dat was erg leuk en leerzaam. Binnenkort hopen we ook nog bezoek te krijgen van een 

ambulancebroeder. Ook zijn we op onderzoek uit. De kinderen hebben aan het begin van het thema 

onderzoeksvragen opgesteld en dat zijn we aan het onderzoeken. Op een Chromebook, maar ook door 

boeken te bekijken/ lezen, lessen te volgen en proefjes uit te voeren. Van de ontdekkingen maken ze een 

verslagje op een Chromebook. En op een Chromebook werken is geen straf, maar superrr leuk, aldus de 

kinderen. Volgende week donderdag is de sponsorloop.  Daar heeft u vast al wel meer over gelezen en 

gehoord. U mag komen aanmoedigen. Meer informatie krijgt u per mail. 

We missen nog een heel aantal rapporten. Wilt u het aan uw zoon of dochter meegeven? 

Tot de volgende keer! 

 

Groep 6a 

We zijn bijna klaar met de Cito toetsen en ze zijn erg goed gegaan! Volgende week maken we alleen 

rekenen nog af. De kinderen doen erg hun best en zijn super flexibel met al die verschillende juffen voor 

de groep, heel knap! Nog een paar dagen en dan is het voorbij. Volgende week donderdag hebben we 

de sponsorloop, er is al heel veel geld opgehaald, lekker bezig allemaal! Donderdag vertelden Thijs en 

Joël D dat hun broer en zus geslaagd waren voor hun middelbare school. Gefeliciteerd!  

Ons nieuwe thema over de 'aarde beweegt' begint volgende week. En we gaan natuurlijk nog op excursie 

als afsluiting van ons huidige thema. Deze staat gepland op dinsdag 3 juli. Het vervoer is rond, bedankt! 

Eind juni staan er tien-minutengesprekken gepland. Graag plan ik deze gesprekken wat eerder of wat 

meer gespreid en na schooltijd. Dus als u graag een gesprek wil, mail gerust, dan plannen we dit in. U 

kunt natuurlijk ook spontaan even binnenlopen voor een kort gesprekje, ik werk de laatste drie weken 

elke dag. 

Groetjes, juf Suzan 

 

Groep 6b 

Hallo allemaal, 

We zijn dinsdag naar Tomatoworld geweest. Wat hebben we veel geleerd (en geproefd :) )  

Nu is dit thema bijna klaar. Maar we kunnen gelukkig altijd van Gods schepping genieten. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Deze week hebben we de citotoetsen. We werken dus nog hard. Ook genieten we nog van alle 

spreekbeurten.  

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

 

Groep 7a 

We hebben de laatste periode veel leuke dingen op het programma! Vandaag zijn we heerlijk naar 

Blijdorp geweest. We hebben opdrachten gemaakt over roofdieren. Hoe bijzonder mooi heeft God alles 

gemaakt. Al die verschillende kleuren, vormen, vachten, ogen, geluiden. Gaaf dat we ons daar vandaag 

ook weer over mochten verwonderen. Volgende week dinsdag gaan we de ochtend naar het Loket in 

Zwijndrecht voor een techniekles. We gaan daar iets maken door te boren, zagen, solderen, vijlen en 

slijpen. Donderdag is dan de sponsorloop voor Cambodja. We hebben met de klas al ruim 2 waterputten 

opgebracht (500,-). Vrijdag gaan we naar natuurcentrum het weetpunt voor een les over dieren bij de 

waterkant. En die vrijdag daarop gaan we, als klap op de vuurpijl, op schoolreisje naar Duinrell!   

Gisteren hebben we nog een bijzondere les gehad van wonderlijk gemaakt. Het ging over moeilijk 

zwanger worden. Een heftige, confronterende, maar wel mooie les waarbij veel aan bod kwam. We 

hebben een uur lang samen geluisterd en gesproken over; vroeg/doodgeboorte, miskraam, ongewild 

kinderloosheid, voorbehoedsmiddelen en abortus. Een paar kinderen gaven aan dat ze het onderwerp 

thuis al hadden besproken. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

Vandaag staat onze excursie naar Blijdorp op het programma. We hopen daar een lespad te volgen 

over “roofdieren of andere jagers?” te volgen. Dit in het kader van ons thema over Gods grote 

schepping. We zijn hier hard mee aan het werk. Heel gaaf om iedereen zo hard daarmee aan het 

werk te zien achter de chromebooks. Heerlijk dat er ruim genoeg gelegenheid is voor iedereen om 

hier mee aan het werk te zijn. Een computer voor iedereen. 

Verder zijn de spreekbeurten ook weer begonnen. Loes beet gisteren de spits af met een 

interessante spreekbeurt over zwemsporten. We zijn nu al erg benieuwd naar de rest. 

Ondertussen zijn we ook nog druk bezig met het maken van allerlei toetsen. Maar het schiet op. Nog 

maar een paar te gaan. 

Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van onze stagejuf. Juf Eline, bedankt voor alle inzet 

en alle leuke lessen. 

Komende weken staat er ook weer genoeg op het programma. Dinsdag hopen we een feestje te 

hebben in de klas, donderdag een sponsorloop en vrijdag gaan we op bezoek bij het Weetpunt om 

daar onderzoek te doen naar leven langs de waterkant. In de week erna wacht ons het grote 

schoolreisje richting Duinrell. Kortom: het is leuk in groep 7. ;-) 

• Schrijfkanjer van deze week is Renske. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8 

Zingen, dansen, teksten leren, lachen, mopperen, huilen ( als musical-figurant dan...), verliefd zijn ( ook 

als musical-figurant ;-), rappen, enz. enz.. kortom we hebben echt veel talenten nodig om een musical 

neer te zetten, grandioos om te zien dat we deze talenten in kunnen zetten! 

We zijn ook super blij met uw hulp met het zoeken naar attributen en juiste kleding. 

En dat is niet het enige waar we druk mee zijn, 29 juni is de markt voor KIKA. Er worden reclameposters 

gemaakt, verpakkingen ontwikkeld en er worden bestellijsten bijgehouden. 

Dan hebben we het nog niet eens gehad over onze sollicitatiebrieven, briljant hoe de kinderen zichzelf 

kunnen neerzetten!  
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De 29ste komt er een speciale vrachtwagen, de technobiel, die in het teken staat van techniek. Dat 

belooft een hele toffe dag te worden :-) 

En dan is de 21ste nog niet eens langsgekomen, de kinderen volgen dan het programma 'Foodsee 

university', ze krijgen op een leuke, leerzame manier informatie over landbouw en de voedselindustrie in 

het Innovation Center in Velddriel. 

Groeten uit groep 8! 

 

Groep 8b 

Onze klas doet mee aan de actie van Casper van Eijk. Casper is een dokter en doet een groot onderzoek 

naar alvleesklierkanker. Op vrijdag 29 juni mogen de kinderen in een voetbalshirt naar school toe komen 

en maken we een klassenfoto. Deze foto delen we vervolgens op social media. We kunnen leuke prijzen 

winnen!  

Op maandag 2 juli mogen we op een excursie naar de Foodsee University. Dit is een interactief 

onderwijsprogramma (9.30 uur tot 13.00 uur) over landbouw en de voedingsindustrie. We gaan er met 

de bus naar toe en de lunch is inbegrepen.  

De laatste weken gaan erg snel. De kinderen zijn druk bezig met de musical. We hebben nog wel 'sterke' 

ouders nodig die ons willen helpen met het sjouwen van de decorstukken. Als u sterk bent en ons wilt 

helpen, stuur ons dan een mailtje. 

Schrijf u vrijdag 29 juni nog in uw agenda? De kinderen hebben dan een markt voor het goede doel, de 

winst gaat van onze groep naar De Hartstichting. Komt u ook? De markt is van 14.00 uur tot 14.45 uur. 

Afgelopen donderdag is juf José langsgekomen met Julian. Ze trakteerde op beschuit met muisjes. 
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