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LIED 

Week 40 

 ‘Dapper als David’ Elly en Rikkert (gr 1-8) 

 

Week 41 

 Psalm 133 : 1 (groep 4 – 8) 

 

 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 12 oktober 

VAN HET MANAGEMENT 

Soms op onverwachte momenten kan je geraakt worden door prachtige Bijbelteksten. Zo gebeurde dat 

deze week bij mij toen ik een bezoek bracht aan het leraren toilet op het Hoofdland. We hebben collegae 

die zo af en toe iets dergelijks ophangen ter bemoediging en soms ook ter vermaak. We zijn nu al weer 

een heel aantal weken bezig sinds de zomervakantie. Maar in de afgelopen weken ben ik al diverse keren 

geraakt door hele vervelende situaties waarin kinderen terecht kunnen komen. Soms door 

gezondheidsproblemen, soms door verdrietige gezinssituaties. Kinderen die op een of andere manier 

enorm in de knel komen te zitten. Dat raakt mij.  

Deze week las ik op internet een interview met de directeur van basisschool De Korenaer in Oss. De 

school waarvan vorige week vier kinderen plotseling door een vreselijk ongeluk uit het (school)leven 

werden gerukt. Als kop boven dit interview staat “het zal nooit meer hetzelfde worden”. Opeens blijven 

er op je school vier stoeltjes en tafeltjes onbezet. Voor al die kinderen op school komen vier 

vriendinnetjes of vriendjes opeens niet meer terug op school. Dan staat de wereld even stil. En ja, ik weet 

dat er over de hele wereld dagelijks heel veel kinderen door geweld plotseling uit dit leven worden 

weggerukt. En daar leven we vaak weer snel langs heen. Maar dit komt toch wel heel dichtbij. Als vader, 

maar ook als directeur van een paar basisscholen raakt mij dit. Dan denk ik “hoe zou ik hier als directeur 

mee omgaan? Zou ik dat kunnen?” En dan kom je een tekst tegen zoals in Jesaja 40. Dan weet ik waar ik 

iedere dag, ook in het gewone werken mijn kracht vandaan mag halen. En hoe geweldig is het dan om 

op een school te werken waar dat ook dagelijks aan kinderen wordt verteld. Hoe groot is dan de rijkdom 

dat we onderwijs mogen geven met de bijbel als basis. Op dat fundament mogen we bouwen. Daarin 

mogen we onze kracht vinden. 

Dat geldt ook voor Anita Voorsluijs. In de afgelopen periode is na een ziekbed haar vader overleden. 

Hierdoor heeft ze een aantal dagen niet kunnen werken. Maar ook bij andere collegae zijn zorgen rond 

de gezondheid van kinderen of ouders. En dat geldt ook voor veel gezinnen bij ons op school. Laten we 

elkaar bemoedigen met de zin uit Jesaja 40 “mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht”.   

Sterke soldaten kunnen moe worden en struikelen. Zelfs dappere helden kunnen in elkaar zakken. Maar 

mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder 

te struikelen. Ze zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels. Jes. 40:30, 31 BIGT 
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Naamswijziging GPO WN 

Met ingang van 1 oktober verandert de naam van GPO-WN 

in LEV Scholengroep West Nederland. Met de brief in de 

bijlage bij dit wegwijzertje wordt u hierover verder 

geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervanging bij ziekte en lerarentekort. Hulp van ouders! 

De herfst is begonnen. De ene dag genieten we van prachtig zonnig weer en behaaglijke temperaturen 

en de andere dag stormt en regent het en dalen de temperaturen richting het vriespunt. Met de herfst 

breekt vaak ook een periode aan waarin we getroffen worden door de griep. En hoe graag ik het ook 

anders zou willen zien. Ook aan leerkrachten gaat die griep helaas niet voorbij. Op dit moment is dat een 

serieus probleem. Voor de bovenbouwgroepen zijn er op dit moment geen extra vervangers beschikbaar. 

Voor de onderbouw nog een enkele, maar ook daar is de spoeling dun. We zien dat door het 

lerarentekort leerkrachten die in het verleden nog wel konden invallen bij ziekte nu al vast voor een 

groep staan. Vaak ook voor langdurige ziekte vervangingen of zwangerschapsverlof vervanging. 

Concreet betekent dit dat we voor groep 5 - 8 geen invaller beschikbaar hebben bij ziekte. Uiteraard 

blijven we zoeken naar mensen die misschien wel bij ons willen invallen, maar we zullen ook moeten 

nadenken hoe we dit gaan opvangen. Dat hebben we ook met elkaar als team gedaan. We willen onze 

uiterste best blijven doen om te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. We hebben 

daarom een stappenplan gemaakt hoe we handelen bij ziektevervanging.  

Stap 1: we zoeken bij collega’s die die dag niet werken. Alle parttimers hebben de intentie uitgesproken 

om extra dagen te werken voor ziektevervanging. Uiteraard moet dit passen in de privésituatie van deze 

leerkrachten. Vaak hebben leerkrachten zelf kinderen voor wie ze dan oppas moeten hebben. Daarom 

hierbij een eerste oproep richting u als ouders. Het zou een aantal leerkrachten helpen als ze weten dat 

ze hun kind(eren) kunnen onderbrengen bij een ouder die in dat geval wel wil oppassen.   

Stap 2: Als er geen vervanger is gevonden wordt er een Onderwijsassistent voor de groep gezet. Dit heeft 

echter ook zijn beperkingen omdat het werk van de Onderwijsassistent niet altijd vervangen kan worden. 

Hierdoor komen sommige kinderen die geholpen moeten worden te kort. We zullen daar zorgvuldige 

afwegingen in maken. 

Stap 3. Opvang van een groep door ouders. We zoeken een aantal ouders die in een team van 3 ouders 

een dag een groep willen opvangen. Wij zorgen dat er materialen zijn waarmee de kinderen een dag op 

school opgevangen kunnen worden. De eindverantwoordelijkheid die dag voor deze groep ligt altijd bij 

de teamleider of als deze er niet is bij een daarvoor aangewezen leerkracht. Deze ouders willen we een 

vrijwilligersvergoeding betalen. Daarom hierbij onze tweede oproep richting u als ouders. Welke ouder 

zou beschikbaar willen zijn voor opvang van een groep.  

Stap 4 is een groep verdelen of een groep naar huis sturen. Het is geen probleem om een keer een groep 

te verdelen over andere groepen. Maar ook hier zitten wel grenzen aan. Een groep verdelen betekent dat 

we die groep opvangen. Er is dan niet echt meer sprake van onderwijs geven. Kinderen gaan in een 

andere groep aan het werk met werk dat klaarligt. De groepen waarin kinderen worden opgevangen 

ondervinden hier hinder van. Het worden grote groepen in een lokaal en daar gaat de kwaliteit van 
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onderwijs over het algemeen niet op vooruit. Daarnaast willen we zuinig zijn op onze leerkrachten. 

Leerkrachten extra belasten kan ervoor zorgen dat deze leerkrachten eerder ziek worden.  

 

Ik hoop u zo enig inzicht gegeven te hebben over hoe we handelen bij geval van ziekte van leerkrachten. 

We zullen dit ook nog bespreken met de MR.  

 

Samengevat zijn we voor twee zaken op zoek naar ouders: 

1. Ouders die kinderen van leerkrachten willen opvangen zodat zij kunnen werken; 

2. Ouders die in een team van 3 personen een dag een groep willen opvangen m.b.v. materiaal dat 

klaarligt op school. 

Mocht u ons bij een van deze twee zaken willen helpen. Laat u ons dat even weten middels een mail aan 

administratiedewegwijzer@gpown.nl 

 

Wilt u in die mail het volgende aangeven: 

Voor de oppas taak: 

 Op welke dag zou u kinderen van leerkrachten kunnen opvangen. 

 

Voor het opvangen van groepen: 

 Op welke dagen bent u hiervoor beschikbaar; 

 Voor welke groepen wilt u beschikbaar zijn. We kunnen ons voorstellen dat u misschien liever en 

dag in een bovenbouwgroep kinderen opvangt dan in een onderbouwgroep of visa versa. Of dat 

u al dan niet de groep van uw eigen kind wilt opvangen; 

 U mag zich ook in een drietal opgeven.  

 

ALGEMEEN 

 

Oproep 5-12 commissie 

Beste ouders, ik ben de man met baard en het is de bedoeling dat ik op 5-12 weer verjaar. Nu heb ik per 

toeval vernomen dat ik dan bij de Wegwijzer mag komen. Maar...mijn Pieten en ik kunnen mijn komst 

niet alleen verzorgen en hebben u nodig om een leuke dag te waarborgen. Het is best lastig gebleken 

goede hulp te krijgen, maar na dit oproepje kunt u toch niet zwijgen? Er is een leuke commissie speciaal 

voor mij, dus kom op, maak die kinderen blij.  

Bij juf Karin mag u zich opgeven om samen een heel leuke tijd te beleven! 

Haar mailadres is: k.droon@gpown.nl, trekt u bij haar maar aan de bel. 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De oudervertelmomenten zijn gestart: mooi om samen op één lijn te komen wat betreft de ontwikkeling 

van de kinderen. We kregen vorige week bezoek van een andere ouder: een huisarts met haar dokterstas. 

Wat kwamen daar veel spullen uit tevoorschijn! Alle kinderen mochten iets uit de tas halen en dat werd 

dan meteen gebruikt. Helemaal echt, dat was gaaf! 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Deze week is onze dokterspraktijk het domein van de schooldokter. Iedereen komt aan de beurt voor 

een onderzoek. Dat bestaat uit: meten, wegen, controleren van ogen en oren en hart en een stukje 

hinkelen. Alles wordt vastgelegd in het persoonlijk dossier. 

Tussen de onderzoeken door waren we ook in de omgeving van de school te vinden tijdens een echte 

Verkeersles. Het ging om veilig te leren oversteken, ouders waren de begeleiders. De kinderen vonden 

het vooral leuk om elkaar in de verte te zien lopen met een groepje, er werd druk gezwaaid! 

Volgende week is het dierendag (op donderdag). Op die dag gaan we werken met een dierenarts, dus 

iedereen mag z’n (zieke of gewonde) knuffel meenemen naar school! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat zijn de kinderen fijn aan het spelen in het consultatiebureau. Nu iedereen de rollen van dokter, 

assistent en patiënt kent kunnen we het gaan uitbreiden. Je kunt nu ook naar de dokter komen met een 

klacht. Op een briefje vul je dan in waar je last van hebt. Je zet dan een kruisje bij bijvoorbeeld je hoofd, 

arm, been, buik etc. 

Deze week zijn de kinderen begonnen met oefenen met de 3. De oudere kinderen die dit al beheersen 

krijgen dan iets aangeboden op hun niveau. Vorige week en deze week oefenen we met de letter z. Van 

ziekenhuis en zuster. We moeten goed luisteren want voor je het weet heb je een woord met de s. 

Samen komen we er goed uit. Met de Bijbelverhalen zijn we bij Rebekka.  

Vorige week zijn we begonnen met de oudervertelmomenten. Heeft u de datum in uw agenda gezet? Af 

en toe missen we een ouder. 

Vorige week is Jurre in de klas komen wennen en deze week draait hij al gezellig mee. Welkom Jurre!  

Vanochtend hadden we een verkeersles. Wat goed om ook in de praktijk te oefenen met oversteken. We 

hadden een sticker op de linkerhand zodat we weten dat we eerst naar links moeten kijken. Hoe steek je 

over als er alleen maar auto's staan? En op een kruising? De kinderen vonden het leuk om te oefenen en 

de moeders die hielpen: hartelijk bedankt! 

Volgende week donderdag is het 4 oktober, dierendag! Elk kind mag een dierenknuffel meenemen. Voor 

één dag maken we er een dierendokter van in de hoek. 

Maandag 1 oktober staat juf Yvonne voor de klas, woensdag 3 oktober juf Yvonne. 

Hartelijke groet, Rianne en Yvonne 

 

Groep C 

We zitten midden in ons thema en dat is te merken. Onze mini dokter schrijft regelmatig pillen voor. 

Voor buikpijn een blauwe pil, voor hoofdpijn een roze pil enz. Met een beetje pech lopen de 

poppenmoeders met een doekje vol gekleurde pillen weer terug naar de huishoek. Dan heeft de zieke 

pop buikpijn en hoofdpijn en een zere arm/been enz. Niet fijn voor de zieke pop. In de doktershoek 

kunnen we ons wegen en meten we hoe lang we zijn. Er zijn speciale zelfgemaakte brillen waarmee we 

onze ogen kunnen testen. Kortom er is veel om te doen en te ontdekken als de kinderen in de hoek 

spelen. De komende twee weken leren we de letter d van dokter. We genieten met elkaar van de 

muzieklessen van de nieuwe methode 123zing. De gymlessen zijn erg favoriete, de kinderen zijn allemaal 

heel vrij in het gymlokaal. Ze springen allemaal al van de kasten af en lopen op de smalle balk. Ze 

hebben plezier in het spelen met hoepels en ballen. Erg leuk om te zien.  

De Bijbelverhalen gaan over Abraham en Sara, Hagar, Ismaël en Izak. Het verhaal over het vertrouwen 

van Abraham in God maakte indruk. De kinderen zagen het voor zich hoe Abraham Izak wilde offeren, 

maar dat God ingreep en Abraham een bok mocht offeren.  

 

  Afgelopen woensdag hebben we de 

verjaardag van Fleur gevierd, van harte 

gefeliciteerd, Fleur! Alweer 5 jaar! 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Elke week op maandagmiddag komt juf 

Marian in onze groep om te helpen en op 

donderdagmiddag juf Christine. Ze zijn 

beiden onderwijsassistent op school. Als zij er 

zijn kunnen Tjitske en ik met een klein 

groepje kinderen een opdracht doen.   

Hartelijke groeten van juf Tjitske, Marian, 

Christine en Barbara 

 

Groep D 

Het gezondheidscentrum bij ons in de klas wordt steeds groter. De kinderen weten al aardig goed wat 

we allemaal kunnen doen: bij de balie, bij de apotheek, bij de zuster/broeder/ bij de dokter. Er worden 

heel wat verbandjes gelegd en pleisters geplakt. Ook hebben we voor alles een pilletje. 

Vorige week kwam een huisarts ons vertellen over alle instrumenten die ze in haar tas had, zoals een 

stethoscoop, een hamertje voor het tikken op je knie, een oorthermometer, een pufje, een lampje om in 

je oor te kijken, een lampje + spatel om in je keel te kijken, enz. Wel leuk dat de kinderen de meeste 

dingen wel herkennen. 

Op donderdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen dan allemaal een zieke knuffel 

meenemen die dan naar de dokter mag. 

Deze week hebben we de 1e verkeersles gehad. We hebben geleerd hoe we in verschillende situaties 

moeten oversteken. Hierbij hoorden we ook het liedje:” Kijk links kijk rechts en nog een keer als je 

oversteken moet”. En op onze linker hand hadden we allemaal een sticker. 

We gingen oversteken: bij een zebrapad, bij een rechte straat, tussen geparkeerde auto’s, bij een 

kruispunt, bij een t-splitsing. Verder hebben we geoefend om netjes te lopen op de stoep. Allemaal 

situaties die we bij school maar ook thuis allemaal tegenkomen. 

Deze week en volgende week hebben we feest: Thijs de Lange, Suus en Anna hopen 5 jaar te worden. 

Van harte gefeliciteerd en een hele mooie dag! 

Groetjes van alle dokters, zusters, broeders en patiënten uit groep D en hun juffen Annemieke en Grietje 

 

Groep E 

We hebben een liedje geleerd dat heet lopen, lopen. Daarmee begon onze verkeersles over oversteken. 

En een ander liedje ging over links en rechts. We hebben ook nog een filmpje van Moffel en Piertje 

gekeken over oversteken. Het was gelukkig mooi weer afgelopen woensdag toen we het in het echt 

gingen oefenen. De kinderen kregen een sticker op hun linkerhand en zo konden ze goed onthouden 

welke kant ze eerst moesten opkijken. Bedankt aan alle ouders die meegelopen hebben! Verder is het 

steeds druk bij de dokter. De pillen halen ze bij de apotheek. En in het boek worden de namen 

opgeschreven van de mensen die in de wachtkamer zitten. We hebben de letter d van dokter geleerd. 

We hebben deze week een dokter gevouwen en we hebben een gezicht geplakt die verkouden is. We 

leren aardig wat liedjes en opzegversjes over ons lichaam. We hebben gevoeld hoe ons hart klopt, zeker 

als we hard gerend hebben. De verhalen uit de Bijbel gaan over Abraham.  

Volgende week donderdag is het dierendag daarom mogen de kinderen dan hun knuffeldier meenemen. 

De dag zal in het teken staan van de dierendokter. 

Hartelijke groeten, Swanice Meems 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a,  

De kinderen hebben de afgelopen tijd enorme sprongen gemaakt met lezen. De afgelopen 2 weken 

hebben we weer veel nieuwe letters geleerd: b, oo, m, ee, t. Daar leren de kinderen weer nieuwe woorden 

mee maken en ook leren ze nieuwe woorden lezen met deze letters. Daarnaast lezen ze ook al 
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regelmatig echte zinnetjes in hun werkboek. Heel knap. Aankomende week zullen we alweer bijna aan 

het einde komen van thema 2 van lijn 3 (hoofdstuk 2). We gaan dan weer kijken hoe knap de kinderen al 

kunnen lezen en hoe snel ze dat al kunnen.  

Met rekenen zijn we al een klein beetje begonnen met het allereerste begin van het maken van 

sommetjes. De kinderen hebben al de splitsing van 10 geleerd (verliefde harten) en ook hebben we een 

start gemaakt met het splitsen van andere getallen. Dit gaat al erg goed. Komende week zullen we ook 

dit blok afsluiten en zullen we een nieuw blok (boek) gaan starten.  

Met thema zijn we bezig met verschillende activiteiten: in de bouwhoek een dokterspraktijk maken, in de 

dokterspraktijk spelen, schilderen van een stilleven (fruitschaal), kleien van fruit en jezelf tekenen op 

behang. Sommige kinderen tekenen daar ook al hun eigen bloedsomloop in. Heel knap. 

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Het volgende stukje hebben de kinderen zelf verzonnen: 

Het gaat goed in de kriebelbeestjesklas. Bij gym deden we tikkertje en mochten we zwaaien aan de 

touwen. Ook moesten we pionnen omgooien. Bij het buitenspelen doen we tikkertje. Het tikspel heet 

tsjoe tjsoe.  Ook voetballen we. Soms spelen we in de zandbak. 

Bij de muziekles leren we liedjes en spelen we op ritme-instrumenten. We lezen heel veel letters en 

boeken. Er is ook een heel groot boek over je lijf. Dat is zo groot dat het niet in je la past. 

We weten al heel veel over het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld dat we meer dan 200 botten hebben. En 

dat je dunne darm heel lang is. En dat het goed is om als je naar de wc gaat dat je dan even rustig gaat 

zitten. Ook leren we bij de kanjertraining dat we aardig zijn voor elkaar. We laten elkaar meespelen en we 

helpen elkaar. 

Groeten van Annemiek en de Kriebelbeestjesklas 

 

Groep 4a 

Vandaag gaan we het verkeer in! In groepjes de verkeersles buiten in de buurt rond de school. We 

oefenen verkeersregels en letten op onze veiligheid. 

In de klas hebben we de eerste weken achter de rug. Vandaag gaan we na al het oefenen de eerste 

toetsen maken. Het is best een grote overgang om na groep 3 op de tablet te werken. De meeste 

kinderen zijn nu al wat meer gewend aan deze manier van werken. Ook wordt nu meer en meer zichtbaar 

voor kinderen, dat je met de tablet zowel de basisles oefent, als ook goed op het eigen niveau 

verwerking aangeboden krijgt. Hiermee leert ieder kind ook goed naar het eigen leerproces te kijken: 

Kinderen zien hun eigen leerontwikkeling en merken dat dit door henzelf en van henzelf is. 

(Met elkaar vergelijken is je aan elkaar afmeten. Daar ontstaat makkelijk spanning tussen kinderen in 

prestatie-druk). Het is mooi om te merken, hoe kinderen hun eigen leerproces in gaan zien! 

De groep is op de thema-middagen in groepjes aan het werk met opdrachten over het ziekenhuis. 

Wat zijn er veel verschillende mensen in allerlei beroepen, die allemaal in en rond het ziekenhuis werken! 

Die beroepen zijn vaak moeilijke woorden, wat ook mooi te oefenen is . . . 

Groeten van meester Hendrik 

 

Groep 4b 

En dan zijn er alweer 2 weken om. Wat gaat de tijd toch snel. Het is heel gezellig bij ons in de klas. We 

leren elkaar steeds beter kennen. Er wordt hard gewerkt. Met rekenen, taal en spelling hebben we 

inmiddels een toets gemaakt. Met rekenen hebben we geleerd het tellen met sprongen (10), grote hup 

(5) en hup (1). Ook leren we rekenen met behulp van het rekenrek bijvoorbeeld sommen als 8 + 7=….. 

Eerst volmaken tot de 10: dus 8+2=10 en dan nog + 5= 15. 

Met taal en spelling beginnen we aan ons 2e thema: vakantie. De kinderen zijn al aardig gewend aan het 

werken op de snappet. Er is in groep veel aandacht voor het lezen. Elke dag beginnen we met stilllezen. 
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En verderop in de dag hebben we ook nog een leesles. Thuis lezen is ook erg belangrijk. Het zou fijn zijn 

als er elke dag even gelezen wordt. Voorlezen blijft ook goed om te doen. 

Hartelijke groeten, alle kinderen van groep 4b, juf Marjolein en juf Hanneke 

 

Groep 5a 

Er zit alweer een week op in groep 5. Wat gaat de tijd hard en wat is het gezellig met elkaar.  

De eerste toetsen hebben we gehad en dat is wel eventjes wennen. Ondertussen zijn we aan het oefenen 

voor het kinderboekenweek met het lied 'kom erbij' en het lied zit er al goed in.  

Woensdag zijn we met elkaar naar het 't Weetpunt geweest. Als eerste werden we opgehaald door een 

bus en dat was ontzettend stoer. Bij 't Weetpunt aangekomen gingen we in groepen het park in om 

verschillende opdrachten te maken. Opdrachten over zintuigen. In de klas hadden we van tevoren al 

nagedacht over zintuigen. Welke zintuigen kennen wij? Ook hebben wij die zintuigen ontdekt. Eerst 

moesten de leerlingen ruiken aan een bekertje met water maar daar roken wij niets aan en dus kwamen 

wij tot de conclusie dat water geurloos is. Daarna moesten wij het water opdrinken en toen bleek er zout 

in het water te zitten! Gelukkig kregen we daarna een bekertje met zoete limonade.  

Bij 't Weetpunt moesten we opdrachten maken over de zintuigen horen, zien en voelen. We moesten 

naar de vogels luisteren, welke herken je? Wat hoor je nog meer naast de vogels. Dat bleek nog best 

lastig te zijn. Gelukkig hadden wij een gids die de vogels zo herkende en ons ook kon vertellen hoe een 

winterkoninkje aan zijn naam komt.  

Maar ook wij werden omgetoverd tot dieren met het dierengeluidenspel. Een spel waarbij wij een 

dierengeluid na moesten doen en zo gevonden moesten worden. Met het zintuig zien moesten we 

opzoek naar dieren in de grond. Zo hebben we een pad gevonden en een worm!  

Eigenlijk hebben wij een onwijs leuke dag gehad en dat willen we wel vaker!  

Een vrolijke groet van groep 5a! 

 

Groep 5b 

Wat wordt er hard gewerkt in groep 5 en wat lukt dat al goed stil! We kunnen elkaar goed zachtjes 

helpen. Met taakspel lukt dit extra goed, maar ook tijdens het gewone werk. Heel knap.  

We doen nog steeds veel kanjertraining om ervoor te zorgen dat we met elkaar een leuk jaar hebben. 

Veel vertrouwensoefeningen en rollenspellen. Als er soms iets mos gaat in de pauze bespreken we dit en 

spelen we uit hoe dit ook anders kan. Hier leren we met elkaar heel veel van.  

De eerste toetsen van rekenen en taal zijn gemaakt. Met rekenen merken we dat klokkijken nog wel wrg 

lastig is voor veel kinderen, zowel digitaal als analoog. Wilt u dit thuis met uw kind oefenen door 

regelmatig te vragen aan uw kind: ‘Hoe laat is het?’  

Volgende week beginnen we met het thema van de Kinderboekenweek: vriendschap. We gaan onder 

andere een speurtocht doen door en om de school en we gaan naar de bieb, ook voor een speurtocht. 

Dat belooft heel leuk te worden.  

Steeds meer kinderen hebben oordopjes mee voor de chromebooks, heel fijn!  

Dit was het weer even voor nu. Groetjes uit groep 5b. 

 

Groep 6a 

Na een paar weken hard werken aan ons thema over “Ik hou van Holland”, gaan we vandaag een 

bezoekje brengen aan de molens van Kinderdijk. We hebben hier heel veel zin in.  

We zijn ook nog stevig bezig met onze onderzoeken die we komende week zullen afronden. Vanaf 

komende week zullen we ook hard aan het werk gaan met het thema van de Kinderboekenweek/maand: 

“Vriendschap.” We zingen daarom ook al heel hard het lied “Kom erbij” in de groep.  

Verder nog even de reminder voor de actie “Heitje voor een karweitje” om geld in te zamelen voor het 

kindertehuis waar Micha vandaan komt. De actie loopt nog 2 weken en we hopen met elkaar natuurlijk 

een flink bedrag binnen te kunnen halen. 
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De schrijfkanjer van de afgelopen week was Mark en die van deze week is Joanne. 

Groetjes van groep 6a en meester Nawijn 

 

Groep 6b 

Ons thema 'Ik hou van Holland' begint steeds meer te kloppen. Holland liet zich op zijn stralendst zien 

tijdens onze excursie naar de molens van Kinderdijk. 

Inmiddels hebben we in de lessen al veel geleerd over Nederland en over allerlei Nederlandse gebruiken 

en gewoontes, m.a.w. de Nederlandse cultuur. In de topografie lessen hebben we kennis gemaakt met de 

provincies en hun hoofdsteden, de Waddeneilanden en de buurlanden van ons land. In groepjes van 

twee of drie gaan we de komende weken één provincie nader onderzoeken en onze ontdekkingen aan 

de klas laten zien in een presentatie. Daarnaast beginnen we maandag te werken over de 

Kinderboekenweek met als thema "Door dik en dun" (vriendschap), een mooi onderwerp om in allerlei 

lessen aan bod te laten komen. 

Inmiddels is de eerste taaltoets geweest en hebben we gemerkt dat we met diverse onderwerpen nog 

wel wat moeten oefenen. Er komen ook zoveel nieuwe dingen aan bod; de persoonsvorm, de stam, 

voorzetsels, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, om maar eens wat te noemen. Ook bij spelling 

merken de kinderen dat er best moeilijke woorden moeten worden geschreven, waarvan ze nog nooit 

gehoord hebben, laat staan de betekenis kennen. Maar van proberen kun je leren, is nog steeds een 

goed motto. 

Bij de kanjertraining praten we over de kanjerregels, zoals 'Niemand speelt de baas' en 'Iedereen doet 

mee' en 'Niemand is zielig'. Daarna oefenen we met deze regels tijdens het spelen van allerlei 

kanjerspelletjes. Maar ook in de lessen en tijdens de pauzes kunnen de kinderen worden herinnerd aan 

de kanjerregels en geholpen worden om 'witte-petten-gedrag' te laten zien. 

Inmiddels hebben er al diverse kinderen met hun ouder(-s) een gesprek met de juffen gevoerd. Een 

beetje onwennig vinden de kinderen het eerst wel, maar de gesprekken verlopen vaak verrassend leuk. 

We zijn benieuwd naar de gesprekken die nog gaan komen. 

Groeten van de kinderen van groep 6B en juf Karin en juf Sari   

 

Groep 7a 

We hebben afwisselende dagen in groep 7. Er wordt ontzettend lekker gewerkt en we leren echt veel. 

Vraag maar eens naar het werkwoordelijk gezegde, dan weten die knapperds dat zo te vertellen. We 

kunnen ook goed ontspannen in de groep. Er worden regelmatig toneelstukjes opgevoerd en de 

'pauzehap' zorgde voor leuke tussendoortjes.  

Gaaf om al wat ouders en kinderen gesproken te hebben en we zien uit naar de gesprekken die nog 

gepland staan. Heel goed om zo met elkaar te bespreken wat je nodig hebt om verder te groeien in deze 

groep. Onze eerste lessen wonderlijk gemaakt hebben we er op zitten. En inderdaad, wat zijn we 

ontzettend wonderlijk gemaakt door onze Schepper. Zo mooi om dit met de kinderen te mogen 

ontdekken en je merkt dat het bij de kinderen echt wel wat doet. Heel fijn als u daar thuis ook de tijd 

voor neemt om over door te spreken.  

Verder hebben we het nagedacht over consequenties die zouden kunnen volgen wanneer we ons niet 

houden aan het door de groep zelf opgestelde contract. Ze worden zich zo goed bewust van de 

gevolgen van gedrag.  

En dan komende week de Kinderboekenweek/maand. We zien er erg naar uit en proeven al flink voor 

door het liedje 'Kom erbij' en leuke oefeningen rondom vriendschap. Maandag hebben we een 

spetterende opening waar u vast nog wat over te horen krijgt. 

Voor nu een fijn weekend! groetjes vanuit groep 7a 

 

Groep 7b 

Wat hebben we afgelopen weken weer hard gewerkt: toetsen gemaakt voor taal, rekenen en spelling. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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De eerste lessen van Wonderlijk gemaakt hebben we behandeld in de klas. Dat is best even wennen, 

want het zijn spannende en interessante onderwerpen om over te horen, met elkaar te bespreken en de 

plaatjes met elkaar bekijken. De komende weken blijven we verder werken met Wonderlijk gemaakt (les 

3, 4 en 5 zijn aan de beurt), denkt u eraan om de onderwerpen vooraf met uw kind te bespreken?  

Afgelopen tijd zijn we o.a. ook bezig geweest om een groepswerk te maken, het is helaas nog niet 

helemaal af. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, kunt u de foto goed bekijken en vraag maar 

eens of uw kind het poseren al zat is ;) 

Tenslotte: denkt u aan de actie om geld in te zamelen voor het kindertehuis in Taiwan? Stimuleer uw kind 

om klusjes te doen voor u of voor anderen. Op 12 oktober moet het geld + de kluslijst ingeleverd 

worden op school. 

Groeten Marleen en Hannah 

 

Groep 8a 

Aanstaande maandag starten we met het nieuwe thema 'vriendschap'. Maandagmiddag is de opening 

met alle groepen op het plein. Na de opening zijn er twee leuke activiteiten voor de kinderen.  

De sponsoractie is volop in gang. Veel kinderen uit de groep zijn al bezig met klusjes. De laatste 

dag/inleverdatum van het geld is 12 oktober. We zijn benieuwd hoeveel we met de hele groep ophalen 

voor het tehuis in Taiwan!  

Op vrijdag 19 oktober hebben we in de klas het gender reveal feestje van juf Tirza. De kinderen mogen 

met hun kleren (roze of blauw) laten zien of ze denken dat het een meisje of jongetje is. De juf zal wat 

lekkers trakteren.  

Groetjes van juf Nienke en juf Tirza 

 

Groep 8b 

Onze excursie naar de Sophiapolder was erg geslaagd! We hadden vorige week woensdag prachtig weer 

en we hebben veel gezien. Niet alleen veel vogels, maar ook veel bloemen en planten die we op een 

strook konden plakken. Zo krijgen we een mooi schilderij van bloemen. Met het bootje heen en weer was 

natuurlijk ook leuk. Volgende week start de kinderboekenmaand over vriendschap. Maandag hebben we 

met de school een gave aftrap ervan. We gaan dan ook het lied zingen die we de afgelopen week al 

hebben geleerd. We zijn benieuwd hoe het met de hele school klinkt op het plein. Donderdag is het ook 

dierendag. Iedereen gaat dan iets vertellen over zijn/haar huisdier of lievelingsdier. De presentatie mag 

niet langer duren dan 3 minuten.  Zo ontdekken we steeds meer van elkaar. Leuk is natuurlijk om er ook 

een foto van je eigen dier bij te doen. 

Op klasbord staan nog een paar leuke foto’s van ons debat in de klas. Met een stelling gingen we met 

elkaar in debat en moesten we de ander met onze argumenten zien te overtuigen. Bijvoorbeeld; ouders 

moeten bepalen naar welke school je gaat. Het was erg gaaf om iedereen zo goed bezig te zien met de 

stellingen. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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