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AGENDA 

 

Donderdag 12 juli 

• Groep 1 en 2 vrij 

 

Vrijdag 13 juli 

• Groep 1 en 2 naar school 

• Jaarafsluiting 

− Hoofdland om 8.30 (kinderen 11.30 vrij) 

− Pad om 11.45 (kinderen 12.00 vrij) 

 

Zaterdag 14 juli t/m 26 augustus 

• Zomervakantie :) 

LIED 

 

Week 27 

• Ik neem even de tijd, Opwekking Kids 213 

(groep 1-8) 

 

Week 28 

• Vrede van God, Opwekking 602 (groep 3-8) 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 13 juli. 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Studiedag 

Op de studiedag van afgelopen maandag zijn we 

gestart met een geloofsgesprek met elkaar over het 

thema ‘rust’. Het was fijn en goed om hier een uur 

met elkaar over te spreken en elkaar te bemoedigen 

in het nemen van meer rust, en dan vooral bij God. 

Dit filmpje hebben we daar bij bekeken.  

De tweede helft van de ochtend hebben we in 

groepjes de CITO resultaten besproken van de 

groepen. De leerkrachten bevroegen elkaar op hoe 

ze de leerstof hebben aangeboden, wat effectief was en wat niet en hebben afspraken gemaakt over de 

aanpakken voor komend jaar voor de verschillende vakken. Ook is het mooi te melden dat we, als we de 

toetsresultaten op het niveau van de hele school bekijken, hele mooie scores zien, die over de hele linie 

voor alle vakken iets hoger ligt dan die van januari. Voeg daar de mooie resultaten bij van de eind-cito 

van de groepen 8… we zijn daar blij mee! Veel inspanning bij de leerkrachten worden hierin zichtbaar en 

het betekent voor ons dat wat we doen en afspreken op schoolniveau in elk geval resultaat heeft.  

De middag hebben we besteed aan het werken met een nieuw instrument dat we hebben aangeschaft 

om ons te ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs aan begaafde leerlingen, het Digitaal 

Handelingsprotocol Begaafdheid.  

Al met al kijken we terug op een goede, gezellige en inspirerende studiedag!  

 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
https://www.youtube.com/watch?v=W3x_DcPu19k
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Afscheid nemen… 

Vorig jaar plaatste ik dit gedichtje en ik vind ‘m nog steeds passend: 

 

Loslaten en afscheid nemen  

In het woord afscheid zit het woord scheiden.  

Er komt een scheiding tussen het één en het ander. 

Een scheiding tussen het oude en het nieuwe 

Een scheiding tussen toekomst en verleden. 

Een scheiding tussen bekend en onbekend 

Een scheiding tussen veilig en onveilig. 

Een scheiding tussen wat voorbijgaand is en dat wat er aan staat te komen. 

 

Het moment nu zit daar tussen. 

God is een God van het nu. 

 

Al hebben we nog twee weken school, toch willen we vast beginnen met afscheid nemen. Dat is ook wel 

gepast, beide groepen 8 gaan volgende week afscheid nemen met de Afscheidsavonden. We kijken er 

naar uit! Altijd mooi om die prachtige kinderen te zien schitteren! We gaan hen daar ook Gods zegen 

toebidden en toezingen, nu zij op de drempel staan van een volgende periode in hun leven. 

Maar er gaan ook andere leerlingen van school door verhuizing of doordat ze naar een andere school 

gaan. Ook hen wensen we Gods zegen toe op hun nieuwe plek. Best spannend om elders te beginnen, 

voor kind én ouders! Weer nieuwe vriendjes maken, een nieuw gebouw leren kennen, andere gewoonten 

leren….Maar overal zijn mensen die je daarbij de Weg willen wijzen! We wensen je een mooie tijd toe op 

je nieuwe school! God is ook daar bij je. 

 

Goed om ook even apart aandacht te schenken aan ouders en verzorgers die volgend schooljaar niet 

meer naar De Wegwijzer komen omdat ze hier geen kind meer hebben zitten. Het moment dat je eerste 

kind naar de basisschool gaat is voor een ouder meestal een bijzonder moment. Voor een heel aantal 

ouders van leerlingen in groep 8 is nu het moment gekomen dat hun jongste kind groep 8 gaat verlaten. 

Daarmee wordt een hele periode afgesloten. Sommige ouders lopen al vele jaren rond op school als er 

nog andere broertjes en zusjes op school zijn geweest. En toch is het meestal ook wel weer goed: tijd 

voor de volgende stap, tijd om een periode af te sluiten. Ook nemen we afscheid van een aantal ouders 

die gaan verhuizen of hun kind(eren) naar een andere school laten gaan.  

We willen speciaal al deze ouders bedanken voor alles wat zij voor De Wegwijzer hebben betekend. Jullie 

hebben ons veel gegeven, namelijk heel veel vertrouwen! Mooi! Vertrouwen is nodig, want als ouder laat 

je wel een heel kostbaar kind uren achter op school. Dank daarvoor! Op school geven wij veel terug: we 

streven naar een veilig klimaat waarin onderwijs wordt gegeven dat past bij het kind, zodat het zich kan 

gaan ontwikkelen en ook in de schoolomgeving kan ontdekken en kan laten zien welke talenten en 

mogelijkheden God gegeven heeft. Wij hopen dat de balans goed is tussen wat je als ouders geeft aan 

de school en ontvangt van de school. We zijn blij als we dat vertrouwen niet hebben beschaamd. We 

weten echter ook dat er in al die jaren ook dingen fouten gaan, dat het niet altijd zo loopt als de 

bedoeling is, dat er irritaties kunnen ontstaan. Dan is de balans tussen geven en ontvangen niet in 

evenwicht en dat geeft verdriet en teleurstelling. Als daar nog over gesproken moet worden, aarzel dan 

niet om dat aan te geven! 

 

  

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


 

 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@gpown.nl  3 

Organisatorische mededelingen 

 

Nieuwjaarsreceptie in augustus 

Voor het vierde jaar willen we een nieuwjaarsreceptie houden in augustus. Op woensdag 29 augustus 

zijn alle ouders van harte welkom op onze ‘nieuwjaarsreceptie’. Door deze nieuwjaarsreceptie geven we 

invulling aan ons doel om ouders te betrekken bij het onderwijs.  We kunnen zo op een informele manier 

kennis maken met elkaar en elkaars kinderen. De maandagochtend na de vakantie willen we er als 

leerkrachten vooral zijn voor de kinderen en dan komt kennismaken met de ouders vaak in de knel.  

Om iedereen de kans te geven om bij  alle eigen kinderen in de groep te komen, hebben we een rooster 

gemaakt. U bent dat halve uurtje welkom in de groep van uw kind. 

• 8.30-9.00 uur groepen A t/m E 

• 9.00-9.30 uur groepen 3 

• 9.30-10.00 uur groepen 4 

• 10.15-10.45  uur groepen 5 

• 10.45-11.15 uur groepen 6 

• 11.15-11.45  uur groepen 7 

• 11.45-12.15  uur groepen 8 

Voor en na deze momenten kunt u buiten de klas een kopje koffie of thee drinken met wat lekkers en 

nog even praten met andere ouders. 

 

Informatieavond donderdag 6 september 

Op donderdagavond 6 september organiseren we weer een informatieavond voor alle ouders. Over een 

heel aantal verschillende onderwerpen kunt u die avond iets meer komen te weten door naar 

verschillende ‘workshops’ te komen die u interesseren. Reserveer de avond vast, meer informatie volgt! 

 

Oproep: gezocht: nieuwe TSO coördinatoren 

Voor onze beide locaties zijn we op zoek naar iemand die ons wil ondersteunen door het coördineren 

van de TSO. Het jaarrooster wordt door iemand anders gemaakt, je bent vooral het aanspreekpunt voor 

de (vaste) vrijwilligers en coördineert de TSO tijdens het hele schooljaar. 

Jantine Bruins, de huidige TSO-coördinator wil je helpen opstarten en inwerken.  

Wil je meer weten, stuur een mailtje naar Annelies (a.brik@gpown.nl) of mij (k.vbruggen@gpown.nl). 

 

NB 

Nog iets vanuit de TSO: nog twee weken school. Wilt u letten op uw beurt, zodat we ook de laatste 

weken een veilig plein kunnen bieden aan de kinderen? En wilt u daarbij op het Hoofdland u zo goed 

mogelijk verspreiden over de pleinen, zodat er geen plekjes zijn zonder toezicht? De vaste TSO helpt 

daarbij. Dank! 

 

Fijne weekwisseling, Karin van Bruggen 

 

  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
mailto:a.brik@gpown.nl
mailto:k.vbruggen@gpown.nl
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ALGEMEEN 

 

Kernwaarde Veiligheid 

Dit zijn de 3 waarden die de basis zijn van onze 

lessen over gedrag: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. 

Deze maand is de waarde veiligheid aan de beurt. 

Groep D heeft samen met juf Jolanda dit 

groepswerk gemaakt. We hebben gekozen voor het 

beeld van de vuurtoren. Over twee weken gaat de 

school dicht en gaan we met vakantie! Hoe weet je 

dan de weg? Daar kwamen we best wel uit. God 

wijst ons ook de Weg. Hij is voor ons het Licht en in 

de Bijbel wijst Hij ons de Weg. Als we dicht bij Hem 

blijven, in Zijn Licht, zijn we veilig! 

 

Inleveren sportkleding 

Dit jaar hebben de kinderen sportkleding te leen gekregen van school. Mooi om die eenheid te zien 

tijdens al die sportevenementen die we hebben gehad! De jongere kinderen hebben het shirt misschien 

niet eens aangehad… 

Het is tijd om het shirt (en vanaf groep 5 het broekje) weer in te leveren. Wilt u de kleding fris gewassen 

weer meegeven naar school? Voor de zomervakantie willen we graag alle kleding weer terug op school 

hebben. 

De leerkracht neemt de kleding in de klas in en houdt bij wie het heeft ingeleverd. Helaas moeten we 

voor kleding die beschadigd is kosten in rekening brengen. 

In de loop van het volgende cursusjaar krijgen de kinderen weer een setje mee naar huis. 

Met vriendelijke groet, Mandy Vermeulen 

 

Markt op het Pad 

Hallo allemaal,  

Woensdag 11 juli is er dus een markt. De tijd is vanaf 11.00 tot 12.00. Op school worden de kinderen 

herinnerd, maar vergeet het thuis ook niet te zeggen. Want als je naar een markt gaat en iets wilt kopen 

dan heb je natuurlijk wel geld nodig. Als u kind dingen gaat verkopen heb je een kleedje nodig, bij 

drinken hoeft dat niet. Er is een keus gemaakt naar welk doel het gaat namelijk: de ZOA. 

Groeten van Evy, Gabriëlle en Ilse uit groep 6b 

 

Sponsorloop voor Cambodja groot succes!  

Vorige week donderdag hebben we met de hele 

school zoveel mogelijk rondjes gerend. Dit allemaal 

voor waterputten in Cambodja. Deze week is (bijna) 

al het geld ingeleverd en het is echt heel bijzonder 

hoeveel geld we hebben opgehaald: € 11.400,-  Dat 

betekent dat stichting De Brug 45 waterputten kan 

plaatsen! Wat gaaf dat we zoveel mensen blij 

kunnen maken en mogen helpen.  

 

Bedankt alle kinderen! Bedankt alle ouders! Heel erg bedankt! 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We zitten in de afrondende weken met nog allerlei leuke activiteiten. Vorige week de excursie met 

het kriebelbeestjespad in de Biesbosch. Het paste helemaal in de belevingswereld van de kinderen, 

zeker nu we ons al een tijdje in dit onderwerp aan het verdiepen zijn. 

In dezelfde week de sponsorloop voor de waterputten in Cambodja. Voor veel kinderen een nieuw 

gebeuren, waarbij ze de samenhang met de actie niet echt door hadden. Wel hadden ze door dat wij 

als leerkrachten en ouders hen zoveel mogelijk rondjes om de school wilden laten lopen en daar 

hielden ze zich dapper aan! Wat een doorzetters, zeg! Niemand van onze groep wilde voordat de 10 

minuten voorbij waren opgeven; dat zie ik graag! De opbrengst van onze groep was 280 euro en 50 

cent, hartelijk dank! 

Deze week was er een bijzondere activiteit in het speellokaal ; juf Sandra had weer een dramales 

voor ons bedacht, ook die stond helemaal in het teken van de insecten. Ik zag rondkruipende rupsen, 

vliegende libelles, kronkelende worden. Er zitten werkelijke imitatortalenten bij! De juf werd een 

merel die op insectenjacht ging. En zo ging het nog even door. 

Intussen wordt het tijd om ons tuincentrum te sluiten en af te breken, want de schoonmaak komt 

eraan! Aanstaande maandag is de dag dat u schoonmaken komen mag… de lijst is nog niet vol! 

Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport en plakboek mee naar huis; die hoeven 

pas na de vakantie weer terug naar school. De blauwe schoolshirtjes moeten aan het eind van het 

jaar altijd weer ingeleverd worden i.v.m. de wisseling van groepen; wilt u ze meegeven naar school? 

In de laatste week, op woensdag, 11 juli mogen de groep 2-ers van 9 tot 10 uur bij hun nieuwe juf 

gaan wennen, juf Tamara. Ze hoeven dan alleen maar over te steken en dan zijn ze al in hun nieuwe 

klas. Het gaat dan om Elke, Fleur, Koen, Finn, Damian en Daan. Wij krijgen die morgen 4 kinderen die 

bij ons in de groep komen na de vakantie. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een raar weekje was dat. 

Maandag vrij, dinsdag ons uitje, woensdag juf Christine en donderdag juf Rianne. Echt alles helemaal 

anders. Maar uit de verhalen begreep ik wel dat de kinderen maandag hebben genoten van hun vrije 

dag. En dinsdag was ook al zo leuk!. We hebben allerlei opdrachten gedaan bij de 

kriebelbeestjesspeurtocht. We moesten schaduwen zoeken bij een plaatje van de kriebelbeestjes, we 

maakten een puzzel, we deden een spel met handpoppen en we hebben natuurlijk ook naar 

kriebelbeestjes gezocht. Daarna hebben we heerlijk gepicknickt en nog een poos lekker gespeeld in de 

speeltuin. Toen was de dag al weer zo ongeveer voorbij. Moeders en oma, die met ons mee waren, 

bedankt! 

Verder hebben we deze week gewerkt over de bijen, rupsen en vlinders. Bij de vlinders maakten we één 

vlinder met 2 kinderen. Dat was goed opletten, want de vleugels moesten wel hetzelfde worden. Erg leuk 

om te zien hoe ze daar mee aan de slag gingen. En het werd supermooi. 

Vorige week hebben we heel hard ons best gedaan met de sponsorloop. Knap hoor. Er waren toen zelfs 

kinderen die meelwormen durfden te proeven. Echt heel stoer! 

Met de letters hebben we nu de f geleerd. Best een lastige letter. En met de cijfers zijn we met de 20 

bezig. 

Met de Bijbelverhalen gaat het over het werk van de apostelen, Petrus en Paulus. 

We missen  juf Yvonne wel. We hopen dat ze snel weer bij ons in de klas is. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Ons tuincentrum is inmiddels opgeruimd, zodat er volgende week daar ook goed schoongemaakt kan 

worden. Er staan nog heel veel potjes. Als u ze terug wilt hebben, wilt u ze dan maandagochtend 

meenemen of anders even een mail sturen dat u ze terug wilt hebben? Anders gaan ze weg. 

 Ouders die ervoor hebben gekozen om thuis spullen schoon te maken: ik zet maandag in de loop van 

de dag spullen klaar. Misschien kunnen jullie het dan maandagmiddag na schooltijd even bij de klas 

ophalen, zodat de kinderen niet zo hoeven te sjouwen? 

Als u thuis nog groene meegeeftasjes hebt, wilt u die dan zo snel mogelijk weer mee naar school geven? 

We hebben ze volgende week weer nodig voor de rapporten en zo. 

Groeten van de kinderen en de juffen van groep B 

 

Groep C 

De afgelopen twee weken hebben de kinderen vier verschillende juffen gehad en dat is ook wel eens 

leuk. Want wat hebben de kinderen genoten van het aanleren van liedjes bij juf Evelien. En dan de gitaar 

van juf Evelien, dat is bijzonder en leuk. Juf Marian kan goed voorlezen en spelletjes bedenken in de 

kring. De sponsorloop was helemaal geweldig, wat een enthousiasme en betrokkenheid bij de kinderen! 

Dat hebben jullie heel goed gedaan. De komende twee weken staan in het teken van afronding van het 

schooljaar, of te wel….opruimen en schoonmaken! Bij het schoonmaken kunnen we veel hulp gebruiken, 

bij de deur hangt een briefje met wat te doen, wanneer en hoe. Alvast hartelijk bedankt! Komende 

maandag krijgen we nog een drama les van juf Sandra over kriebelbeestjes, ik ben benieuwd! En 

natuurlijk de voorbereiding voor komend jaar. Een grote groep kinderen gaat naar groep 3. Daar gaan 

we ons een beetje op voorbereiden en toe leven naar woensdag 11 juli, als ze gaan wennen bij juf 

Tamara. De andere kinderen blijven bij ons, maar zien ook tijdens het wen uur een flink aantal nieuwe 

klasgenootjes! En natuurlijk geven we extra aandacht aan het feit dat onze oudste kleuters na twee of 

twee en een half jaar bij ons uit groep C vertrekken. Nog twee weken genieten, samen spelen, opruimen 

en spellertjes doen en dan is het vakantie!  

Hartelijke groeten van juf Tjitske, Christine en Barbara 

   

Groep D 

Nog maar twee weken en dan is dit schooljaar alweer voorbij! Nog twee weken genieten van en in deze 

groep! De afgelopen weken hebben we feestjes gevierd. Giuseppe en Sam zijn allebei 5 jaar geworden. 

Gefeliciteerd kerels! Ook de komende week vieren we nog een paar verjaardagen.  

Naast werken en nieuwe dingen leren doen we ook bijzondere activiteiten. Eerst al het 

kriebelbeestjespad, toen de sponsorloop en afgelopen donderdag weer een dramales van juf Sandra. 

Dingen waar we allemaal heel erg van genieten! Met de sponsorloop hebben we heel goed ons best 

gedaan en daardoor hebben we ook een heleboel geld opgehaald. Als het goed is hebben we dit geld 

nu allemaal mee genomen naar school. En anders graag maandag meenemen want dan kan daarna het 

bedrag overgemaakt worden aan de stichting. Ouders, heel hartelijk bedankt voor het stimuleren van 

jullie kinderen bij het rondjes lopen en bij het laten sponsoren!  

Het tuincentrum hebben we inmiddels weer opgeruimd. Volgend jaar starten we weer met een ander 

thema.  

Komende maandag zal de jaarlijkse schoonmaak zijn van het spelmateriaal en het lokaal. We zijn heel blij 

met die ouders die zich inmiddels hebben opgegeven om een bijdrage te leveren. Als we het met z’n 

allen doen, kunnen we heel ver komen. Dus hartelijk welkom om op school (overdag of ’s avonds) of 

thuis iets schoon te maken. Na een jaar intensief spelen is dat best wel noodzakelijk. 

Groetjes uit de dierengroep en van juf Grietje, Jolanda en Annemieke 

 

Groep E 

Elke dag zijn er klanten in de winkel. Ook worden de planten goed verzorgt. Zelfs de nepplanten krijgen 

water. Donderdag hebben we de hoek opgeruimd. Ondertussen zijn we op kriebelbeestjespad geweest. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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We zijn nu in de klas ook druk met beestjes. Elke dag worden er nog dieren verzameld tijdens het 

buitenspelen. We kijken ook elke dag een filmpje over een beestje en daar maken we een knutsel bij. We 

leren zo veel over de mier, de libelle, het lieveheersbeestje, de bij, de worm. We hebben een stukje van 

een wespennest in de klas gehad om te bekijken. Volgende week gaan we nog verder met de beestjes. 

denkt u nog even aan: 

-t-shirts van school inleveren 

-de schoonmaakavond, of maandag overdag, mag ook een andere dag dan maandag. Mocht u niks 

invullen dan krijgt u speelgoed mee naar huis om te wassen.  

Volgende week zal er dus minder speelgoed op school zijn en mogen de kinderen iets meenemen van 

thuis om mee te spelen. Dat is natuurlijk niet persé noodzakelijk. Een aantal ouders heb ik gesproken. 

Volgende week gaat het rapport mee. De plakboeken geef ik waarschijnlijk wat later mee omdat er nog 

van alles in moet. De kinderen hebben gehoord in welke klas ze komen en we hebben alvast kennis 

gemaakt met Thijs die na de vakantie in groep 3 komt. We hadden een dramales van juf Sandra en dat 

was op klasbord te zien met de foto's. Fijn weekend.  

Hartelijke groeten Swanice Meems 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

En zo beginnen we alweer aan de laatste twee weekjes voor de vakantie. In de klas zijn we kern 12 aan 

het afronden en blikken we regelmatig even terug op het afgelopen jaar. Wat hebben de kinderen veel 

geleerd. Ook met rekenen zijn we de laatste lessen aan het geven. In de laatste schoolweek zullen we 

vooral veel herhalen en het thema afsluiten.  

Met het thema zijn de kinderen druk bezig geweest met het maken van een insectenhotel, het schilderen 

van een fantasiedier en het spelen in de diverse hoeken. Zo worden er erg leuke mierenhopen gebouwd 

in de bouwhoek en er worden leuke poppenkastverhalen bedacht. We zullen de laatste schoolweek ook 

de klas gaan opruimen en schoonmaken en de kinderen gaan voorbereiden op groep 4.  

Groetjes juf Tamara 

 

De week van groep 4a 

Wij zijn afgelopen woensdag op het pad geweest. We hebben een quiz van tien gehad. Verder heeft een 

ander groepje de plattegrond van de school bekeken. We zijn ook in het magazijn geweest. Daar mag je 

eigenlijk nooit komen. Verder hebben we nog spelletjes gedaan met de kinderen uit groep 8 op het 

nieuwe plein voor ons. Verder hebben we ook met taal een woordgedicht gemaakt. Hier een heel leuk 

woordgedichtje van Elin Knepper: 

Leeft in de natuur 

Is mooi gemaakt 

Echt wonderlijk 

Feest! Het is een lieveheersbeest 

Hartelijke groet, Juf Karin en juf Evelien 

 

Groep 4b 

Wat was het leuk woensdag; de speurtocht op 'Het Pad'! De groepen 8 hadden deze gemaakt voor ons 

en zo konden we spelenderwijs kennis maken met de locatie waar we volgend jaar heen gaan. Leuk om 

daar rond te lopen en alles te kunnen bekijken. 

 Maar na een lekker lang weekend vrij, moest er ook weer gewerkt worden natuurlijk. Deze week hebben 

we een spellingtoets gemaakt en de spellingafspraken herhaald. U moet dan denken aan afspraken als; -

eer/ -oor /-eur, -eeuw/ -ieuw/ -uw, strand, paard, maar ook de woorden met de 'ei' en ' ij'. Vooral het 

door elkaar oefenen is heel erg nuttig. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
mailto:wegwijzertje@gpown.nl
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Daarnaast zijn we druk bezig met de tafels. Deze week staat de tafel van 4 centraal. Wilt u thuis ook mee 

oefenen? De rekenenlessen gaan inmiddels over sommen tot en met 100, over het tiental heen. Dan 

moet u denken aan sommen als: 46+38= en 81-57= Beste wel moeilijk hoor. De kinderen zijn verplicht 

om de sommen uit te schrijven in een kladschrift. Ze tekenen dan een lege getallenlijn waarop ze de 

stappen laten zen die ze maken bij het uitrekenen van de som. 

Verder zijn we 3x in de week nog bezig met Taakspel. Het gaat heel goed. We zijn erg trots op de 

kinderen. 

Hartelijke groeten, juf Wendy, juf Hanneke en alle kinderen!!  

     

Groep 5a 

We hebben vorige week het thema menselijk lichaam afgerond. De kinderen hebben veel geleerd over 

het lichaam. Er hingen prachtig geknutselde lichamen in de klas. We werken nu over Water, aarde en 

lucht. We maken daarbij een stopmotion filmpje. Uw kind kan vast uitleggen wat dit precies is! 

Vorige week was Vera Stalman bij ons in de klas. Zij is in groep 3 van school gegaan en verhuisd naar 

Thailand. Haar ouders vertelden over het werk wat zij daar nu doen. Het was erg gezellig met haar in de 

klas! 

Vorige week was ook de sponsorloop. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan! Met elkaar 

hebben we ongeveer €750,00 verzameld. Hier kunnen wel 3 waterputten van worden gebouwd! 

Verder zijn we steeds meer dingen aan het afronden. Onze spelling en rekenmethode zijn inmiddels uit. 

We gaan nu bezig met het extra oefenen van dingen die we nog moeilijk vinden.  

Zo houden we ook steeds meer tijd over voor wat gezelligheid zoals een keertje extra buiten spelen.  

Groeten uit groep 5a 

 

Groep 5b 

In groep 5B zijn we begonnen met het laatste thema van dit schooljaar. Het thema is 'Lucht, Water, 

Land". De kinderen gaan een stopmotion filmpje maken aan de hand van een zelfgekozen opdrachtkaart. 

In groepjes bouwen ze eerst het decor voor een waterzuiveringsinstallatie, de watersnoodramp of een 

vulkaanuitbarsting. Ze hebben daarvoor met hun groepje een plan bedacht en een taakverdeling. Nu is 

het knutselen begonnen en op maandag 9 juli moet het allemaal klaar zijn om de foto's te nemen terwijl 

het verhaal stap voor stap wordt uitgebeeld. Best een complexe opdracht, maar de kinderen zijn er reuze 

enthousiast aan begonnen. Op donderdag 12 juli gaan we de filmpjes aan de klas laten zien. Ook gaan 

de kinderen aan de slag met mini-webpaden en webpaden over dit thema. Daarvoor kunnen ze op de 

chromebooks informatie zoeken en informatieve filmpjes bekijken. Dan geven ze antwoord op de vragen 

op het bijbehorende werkblad. 

Het werk aan rekenen, spelling, taal e.d. zijn we aan het afronden. Alle groep 5 stof is aan de orde 

geweest. Er zijn mooie resultaten behaald voor de diverse toetsen. Daarom is er in de laatste weken ook 

meer tijd beschikbaar voor thema en diverse andere leuke activiteiten (en misschien minder leuke; 

opruimen en schoonmaken!) . Op donderdag 5 juli mogen de kinderen op de fiets naar Cascade om de 

musical van groep 8 te gaan bekijken. Wilt u erom denken dat de kinderen die dag op de fiets moeten 

zijn? En wilt u zich opgeven om mee te fietsen als u in de gelegenheid bent (zie mail)? Dan mag u ook 

meteen de musical zien! Op maandag 9 juli komt Matthijs Vlaardingerbroek een voorstelling geven op 

het Pad, op uitnodiging van juf Sari, omdat ze 25 jaar bij het onderwijs is. De voorstelling heet : 'Iedereen 

heeft een talent' en het gaat lekker interactief worden. Ook vieren we nog de verjaardagen van een 

aantal kinderen en hebben we een paar spreekbeurten tegoed. 

Kortom, wij vermaken ons nog wel deze laatste weken voor de grote vakantie! 
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Groep 6b 

Hallo allemaal, 

Er kwam vandaag nog een techniekvrachtwagen (technobiel). Dat is een mobiele experimenteerruimte 

waarin de kinderen op allerlei manieren van techniek konden proeven. Dat was super leuk. Voor een 

impressie: https://www.youtube.com/watch?v=o5JJtgAHzAc.  

Ook was er nog een markt van groep 8, waar we rond konden snuffelen en wat konden kopen. We 

hebben ook nog een foto gemaakt voor #voetbalshirtvrijdag. We steunen hiermee het onderzoek naar 

alvleesklierkanker van professor Casper van Eijk. De foto's worden geplaatst op de Facebookpagina van 

school. 

Langzaam aan komt de vakantie dan toch echt in zicht. We zijn we nog met het thema bezig : ter land, 

ter zee en in de lucht. Maar met nog twee weekjes te gaan, ronden we nu zo langzamerhand wel allerlei 

vakken af. De laatste spreekbeurten zijn geweest. De laatste rekenlessen uit de methode zijn gedaan - 

net als de rekentoetsen - de spellingmethode is afgesloten en de Methode Engels is uit. We oefenen nu 

alvast met alles wat we geleerd hebben. We oefenen met de meest fout geschreven spellingwoorden, we 

gaan op rekenexpeditie met 'Gullivers reizen' en we zijn luisteren Engels liedjes en kijken Engelse filmpjes 

die we vertalen. 

Zo bereiden we ons voor op groep 7… volgend jaar met juf Marleen en juf Hannah. Donderdag 5 juli 

krijgen we ons rapport mee en gaan we 's middags genieten van de Musical van groep 8. 

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

 

Groep 7a 

Wat was het ontzettend gaaf vandaag! De hele dag lekker op schoolreisje naar Duinrell! We hebben ons 

eerst heerlijk vermaakt in het Tikibad en vervolgens zijn we los gegaan in het pretpark. Natuurlijk kregen 

we ook een heerlijk patatje en ijsje. Ook het weer was weer fantastisch! Dit was wel een heerlijke afsluiter 

van groep 7. Vorige week vrijdag waren we naar het weetpunt in Zwijndrecht. We hebben daar vooral 

met netjes diertjes uit de sloot gevist. Heel gaaf en bijzonder om zo ook weer onder de indruk te raken 

van Gods schepping! De sponsorloop van vorige week is ook echt een groot succes geweest. We hebben 

met de klas ruim € 1.100,- opgehaald. Het bedrag met de hele school was meer dan € 11.400,- Heel gaaf 

dat we zoveel mensen in Cambodja blij kunnen maken met een nieuwe waterput! Volgende week 

donderdag mogen we de groep 8 musical gaan bekijken. We kunnen dan alvast zien hoe het moet, want 

wij zijn volgend jaar aan de beurt! Ook krijgt iedereen donderdag het eindrapport mee naar huis. Daarna 

is het nog een weekje en is ook dit schooljaar weer voorbij. We hopen nog een aantal heerlijke dagen te 

genieten in groep 7. 

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert 

 

Groep 7b 

We hebben er een paar drukke en bijzondere weken opzitten. 2 weken geleden mochten we een 

geweldig bezoek brengen aan Blijdorp. We zijn op zoek gegaan naar roofdieren en andere jagers. Het 

was een leuk, boeiende, gezellige en leerzame dag. Vorige week hebben we de waterkant 

bestudeerd tijdens ons bezoekje aan het Weetpunt. En ook hier hebben we weer heel wat van 

geleerd. Leuk hoor, zo’n grote zwarte spinnende waterkever… brrrrr 

Deze week hebben we al heel wat spreekbeurten voorbij zien komen. Wat een leuke en leerzame 

onderwerpen allemaal. Super!!! 

Vorige week donderdag hadden we ook nog de sponsorloop. Wat een verhitte gezichten allemaal en 

wat een geld is er binnen gehaald. In onze klas alleen al zo’n € 1000,- Woh!! Echt gigantisch! 

Vandaag staat ons bezoekje aan Duinrell op het programma… En één ding is zeker; We hebben er 

allemaal hééééééél veel zin in. ;-) 

En dan nog maar 2 weekjes tot aan de zomervakantie. Wat gaat die tijd toch weer snel. Vrijdag 6 juli 

sta ik niet voor de klas. Ik hoop dan in 2 dagen alle 12 provincies van Nederland te befietsen.. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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(rondevan12.nl) Juf Mariëlle zal die dag voor de klas staan. 

• Schrijfkanjers van deze week zijn Dorine en Loes. 

Groetjes van groep 7b en meester Nawijn 

 

Groep 8a 

Wauw wat een weken zijn dit. Echt wel heel tof om zo met elkaar toe te leven naar ons hoogtepunt: de 

musical. En wat zijn we er enorm druk mee. Echt heel gaaf om te zien hoe uw kinderen hun rol vertolken. 

Blijft u gerust er op hameren dat ze hun tekst leren, want hier en daar zit het er nog niet helemaal goed 

in. 

 

Maar als dat nou het enige was... nee er zijn nog zoveel meer dingen waar we druk mee zijn. We zijn naar 

Cargill geweest waar we een programma hebben gevolgd om veel wijzer te worden over veevoer en wat 

daar allemaal bij komt kijken. 

Ook hebben we een speurtocht uitgezet voor groep 4. Zij kwamen afgelopen woensdag naar het Pad om 

deze locatie te leren kennen. Wat geweldig om te zien hoe iedere leerling uit onze groep dit serieus 

oppakt. En wat zijn ze creatief in het verzinnen van leuk opdrachten voor deze groep 4 leerlingen. Van 

vliegtuigjes gooien tot snoep happen tot het lijmpottenspel. Ze zijn goed ingewijd.  

Vandaag bezoeken we de Techmobiel, een experimenteerruimte, waar we van alles ontdekken rondom 

Techniek (https://www.youtube.com/watch?v=o5JJtgAHzAc).  

 

Oftewel, we genieten nog volop van dit basisschoolleven, maar we zijn ook al wel bijna toe aan vakantie. 

Nog even bikkelen en genieten met elkaar. 

Nog even als laatste kan ik het niet laten een hele belangrijke oproep te doen. We zijn nog altijd op zoek 

naar spierballen. Ouders die ons kunnen helpen met het decor woensdagavond. Ook als u geen kar ter 

beschikking heeft, maar ons wel wilt helpen, alstublieft, laat het ons weten. 

Donderdag 5 juli moeten alle kinderen op de fiets komen, want we gaan 's morgens al naar Cascade en 

fietsen met elkaar weer terug naar school, waar we de dag met elkaar afsluiten om 15:00 uur.  

Verder zijn er mailtjes geweest over de BBQ, de kaartverkoop voor de afscheidsavond 5 juli, het 

schooltenue wat ingeleverd moet worden en we zijn nog op zoek naar zussen of moeders die willen 

helpen met het make-up aanbrengen en haren opsteken tijdens de pauze op de afscheidsavond.  

Zo ziet u, genoeg dingen die onze aandacht vragen, maar we blijven vooral ook genieten van en met 

elkaar. Het is een bijzonder gezellige en mooie groep. We hebben veel lol, delen mooie en soms ook 

heftige/verdrietige dingen met elkaar en af en toe ruziën we ook flink. Maar vooral zijn we echt één 

groep, kinderen van de Vader. Heerlijk genieten dus! 

Fijn weekend! de juffen van groep 8a 

 

Groep 8b 

Wat gaat de tijd snel! 

Vandaag hebben we de markt voor het goede doel in de aula gehad. Wat was het een succes! De 

kinderen hebben er weken hard voor gewerkt.  

Ook mochten we gebruik maken van de Technobiel. Een grote bus waarin we proefjes en spelletjes 

mochten doen. Het was super leerzaam! 

Aanstaande maandag gaan we op excursie naar Foodsee University in Velddriel. Lunch en vervoer zijn 

inbegrepen.  

Dinsdag hebben we een generale oefening in de aula voor de musical. Juf Sandra helpt dan om de 

puntjes op de i te zetten, zodat we donderdag een spetterende musical kunnen neerzetten met elkaar. 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Op donderdag 5 juli is het zover: De Musical! We willen vragen of alle kinderen op de fiets naar school 

komen. Dan vertrekken we met elkaar naar Cascade in Hendrik Ido Ambacht. In de middag laten de 

kinderen de musical zien aan de groepen 5 t/m 7.  

Vrijdag mogen de kinderen even uitslapen, we verwachten de kinderen na de kleine pauze (10.45 uur) op 

school.  

Let op: De kinderen zijn de laatste week op woensdag (11 juli) en donderdag (12 juli) vrij! Op vrijdag 

verwachten we wel iedereen, dan hebben we ook om 11.45 de afsluiting van het schooljaar op het 

schoolplein. De kinderen zijn dan vrij om 12.00 uur.  
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