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AGENDA 

 

22 - 26 oktober 2018 

• Herfstvakantie 

LIED 

• Psalm 36: 2 (groep 5-8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 19 oktober. 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Wat mogen we ons verwonderen over Gods schepping. De fantastische herfstkleuren die we elke dag 

zien veranderen. Het heerlijke weer, waar de kinderen al spelend zo van genieten. 

 

Het thema van de kinderboekenweek (/maand) “Kom erbij”, gaat over vriendschap. In de bovenbouw 

sluiten we daarmee de eerste weken van het schooljaar af. In deze, zogenaamde ‘Gouden Weken’ is er 

veel aandacht voor de groepsvorming. Samen zijn we een groep en samen bedenken we wat we 

belangrijk voor onze groep vinden. De kinderen hebben, onder begeleiding van verklede juffen en 

meesters, het lied van de kinderboekenweek op het plein gezongen. Het ruikt in de school heerlijk naar 

zelfgebakken ‘vriendschapsboterkoek’. En overal worden vriendschapsbandjes geknoopt. Ik kreeg van de 

leerlingen uit groep 5B speciaal eentje voor aan mijn sleutelbos. 

 

De leerkrachten gaan het observatie-instrument voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling 

invullen. De leerlingen van de groepen 5 – 8 beantwoorden over zichzelf een aantal vragen. Na de 

vakantie zullen we dat gaan bespreken tijdens de groepsbesprekingen. 

Tussen de middag kunnen de kinderen heerlijk spelen op de schoolpleinen. We willen natuurlijk dat dat 

veilig gebeurt. Daarvoor hebben we een TSO rooster gemaakt, zodat er altijd voldoende begeleiding 

voor de kinderen is. We merken dat er te vaak mensen afwezig zijn. Wilt u alstublieft in uw agenda zetten 

wanneer u aan de beurt bent! 

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die op een reservelijst willen, zodat we hen kunnen bellen als 

iemand plotseling niet kan komen. U kunt zich daarvoor bij mij opgeven. 

Met vriendelijke groet, Annelies Brik 

 

ALGEMEEN 

 

Kernwaarden op de Wegwijzer 

Dit zijn de 3 waarden die de basis zijn van onze lessen over gedrag: veiligheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid.  
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Kernwaarde Vertrouwen 

Deze maand is de waarde "Vertrouwen" aan de beurt. Groep 3b heeft dit groepswerk erbij gemaakt. We 

hebben gekozen voor het bijbelverhaal over Ambraham, omdat Abraham vertrouwde op Gods beloften. 

God doet wat Hij heeft beloofd. 

 

Kernwaarde Verantwoordelijkheid 

Deze maand is de waarde verantwoordelijkheid aan de beurt. Groep C heeft samen met de juf dit 

groepswerk gemaakt. We hebben gekozen voor de schepping. Adam en Eva kregen van God de 

opdracht om de aarde te bewerken en te bewaken. Ook wij zijn verantwoordelijk voor alles om ons heen 

wat God zo mooi geschapen heeft. De planten, dieren en mensen. Wij mogen er zorg voor dragen. 

 

Actie Taiwan 

 
Aanstaande maandag laatst mogelijkheid tot inleveren geld voor de actie voor Taiwan! 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Onze knuffels zijn allemaal goed verzorgd vorige week rond dierendag. Ze werden liefdevol 

onderzocht en zo nodig verbonden door de dierenarts. 

Die week was ook de dag van de leerkracht. Eén van de ouders had een mooie ingelijste spreuk voor 

de juf meegenomen : A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. Mooi om daar bij 

stil te staan. Dezelfde items gelden denk ik ook voor u als ouder voor uw kind, ze hebben ons nodig 

om zich te ontwikkelen en veilig te voelen! 

Een leuke verrassing in deze week waren de twee spelletjesmiddagen met leerlingen uit de beide 

groepen 8. Heel leuk om die samenwerking tussen de jongsten en oudsten van onze school te zien! 

Volgende week mogen alle kinderen als afsluiting van het thema ziekte en gezondheid een mooie 

kaart maken voor een zieke uit de eigen omgeving. Ze krijgen die mee naar huis om weg te geven/op 

te sturen. 

We krijgen dan ook een nieuwe klasgenoot die komt wennen : Jort van Zuijlekom uit Papendrecht. 

Welkom alvast, Jort! 

Helaas gaan we ook afscheid nemen van een klasgenoot en dat is Grace. Ze gaat met haar papa en 

mama en haar grote broers David en Jesse naar het hoge, rustige noorden verhuizen en stapt over 

naar een kleine school in Musselkanaal. We gaan je missen, Grace, met je grapjes en 

hulpvaardigheid. Ik weet zeker dat de kinderen van je nieuwe klas blij zijn met zo’n vrolijk meisje 

erbij! 

Tenslotte : de Bijbelvertellingen gaan deze weken over het wel en wee van Jacob en zijn familie, die 

steeds groter wordt. 
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Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Afgelopen week is Floris bij ons in de klas gekomen. Welkom Floris! Komende woensdag komen Louise, 

Joel en Fayenne een ochtendje wennen. Na de herfstvakantie stromen ze dan in. Zo wordt het steeds 

gezelliger in de klas. 

Wist u dat Sil vorige week in het gips zat met zijn arm? Niet omdat hij zich pijn had gedaan. Nee, we 

hadden dit gekregen via een moeder van school en konden zo een spalk maken voor de kinderen. Ook 

de pop zat met haar been in het gips. 

Wat hebben veel kinderen klusjes gedaan? De eerste enveloppen komen binnen. Wilt u begin volgende 

week alles inleveren? Dan kan het geld geteld en meegegeven worden zodat het in de herfstvakantie 

bezorgd kan worden. 

Volgende week ronde we het thema af. We ruimen op en gaan met de kinderen kijken wat ze leuk 

vonden en wat anders kan. 

We gaan ook een les Wonderlijk(1.2) gemaakt doen. Bereidt u het thuis voor? 

Deze week gingen de Bijbelverhalen over Jakob. Komende week beginnen we over Jozef. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Langzaam aan wordt het herfst. En wat valt er veel moois te zien.  Eikels, kastanjes en al die mooie 

gekleurde bladeren. Veel kleuters zijn al druk aan het verzamelen op het plein. 

Ook zien we spinnen op het plein. Ze waren deze week te zien bij de schommel en het klimhuisje. Ook 

genieten we van het mooie weer. Fijn nog  in de zandbak spelen! 

We spelen en werken nog heel even over ons thema de dokter. Afgelopen maandag  kwam er een echte 

prikzuster in de klas. Zij heeft aan ons heel precies laten zien hoe een prikje werkt. Spannend hoor maar 

ook heel interessant! 

Wat we ook leuk vonden deze week was op dinsdag en donderdagmiddag een spelletje doen samen 

met de kinderen van groep 8. Bedankt Milo, Milan, Tim, Boaz, Evan en  Aron. We vonden het 

gistermiddag erg gezellig met jullie! 

Vorige week hebben we aandacht aan dierendag geschonken. Iedereen mocht een knuffel meenemen. 

Niet alle knuffels waren even fit.  Maar na een bezoekje aan onze eigen huisarts knapten ze toch vlug 

weer op!  Afgelopen weken de letter d van dokter centraal. 

Uit de Bijbel hoorden we afgelopen week over Jakob en Ezau centraal. Jakob kreeg een nieuwe naam. 

Welke?  Voor de kernwaarde verantwoordelijkheid hebben we een groepswerk gemaakt. 

Kijkt u maar aan het begin van deze nieuwsbrief waarvoor wij verantwoordelijk willen zijn. 

Een hartelijke groet van alle kinderen van groep C en van de juffen Barbara, Marian, Christine, Tjitske 

 

Groep D 

Ons “gezondheidscentrum” draait goed. Regelmatig melden nieuwe patiënten zich bij de assistente voor 

een afspraak. De dokter heeft het best druk. Gelukkig hoeft hij niet veel mensen door te verwijzen naar 

het ziekenhuis. Vaak krijgen ze alleen maar een recept mee voor de apotheek of moeten ze even langs 

de EHBO voor verband, gips, mitella of een prik. Het is heel leuk om te zien hoe serieus de kinderen 

bezig zijn.  

 

De Bijbelverhalen gingen deze week over Jakob. De letter i stond nog centraal. We hebben samen een 

heleboel woorden gevonden met een i. Soms ook hele moeilijke woorden zoals: inktvis, iglo en indiaan. 

We weten nu al drie letters: de d, z en de i. Met onze nieuwe muziekmethode hebben we een leuk lied 

geleerd met allerlei bewegingen: tellen tot 10, steeds eentje minder en dan daarbij: lopen op je plaats ( + 

tellen), zachtjes doortellen en dan twee keer stampen :). Ook het kinderboeklied vinden we heel erg leuk 
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om samen te doen, want “echte vrienden geven elkaar een hand en klappen, stampen, zingen en lachen 

samen”. Met Engels herhalen we nu de kleuren en het tellen van 1-10. En dat gaat al best goed. 

Dinsdagmiddag kregen we bezoek van groep 8 van juf Nienke. Felinde, Tamar, Laura, Ellemijn en Micha 

kwamen bij ons spelletjes doen. Dat was superleuk en heel gezellig. Bedankt groep 8! Het is fijn dat we 

nu (bijna) alle ouders hebben kunnen spreken op de ouder-vertelmiddag/avond! We verwelkomen ons 

eerste nieuwe vriendinnetje: Saba. Maandag komt ze voor het eerst op school. Volgende week woensdag 

komt Jurre wennen en hij mag na de vakantie op school komen. 

Groetjes van de Vissengroep, juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Wat een leuke middagen hadden we toen groep 8 kwam. Ze hebben spelletjes gedaan met ons in kleine 

groepjes. We hebben met elkaar een kringgesprek gehad over de televisie, computer, tablet en telefoon . 

Wat kijk je en met wie. Waar staan er televisies in huis. Mag je zelf kiezen wanneer en wat je kijkt. We 

hebben ontdekt dat niet iedereen hetzelfde leuk vindt om te kijken. Dit is allemaal in het kader van 

lessen mediawijsheid. We hebben zo'n 7 lessen per jaar over dit onderwerp. Op maandag was de oma 

van Lucas in de klas. Zij had een pop meegenomen. We hebben geleerd hoe we er van binnen uitzien. 

Best wel een beetje spannend. Erg leuk om nog weer meer te leren. De kinderen zaten op het puntje van 

hun stoel. Ze mochten de onderdelen even bekijken en vasthouden. De letter z was aan de beurt. We 

kennen nu al 3 letters. Het thema ronden we volgende week af. Ondertussen wordt er nog druk gespeeld 

in de doktershoek. Leuk om te zien hoe de kinderen in de hoek spelen. Ook de juf moet af en toe naar 

de dokter. We hebben de liedjes van afgelopen weken meegekregen. De verhalen afgelopen weken 

gingen over Jacob. We hadden een jarige deze week. Vajèn is 5 jaar geworden, van harte gefeliciteerd! 

Nog een weekje school en dan zit ons eerste thema erop. En we gaan genieten van een weekje vakantie.  

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen week hebben we weer nieuwe letters geleerd: u en o en de p. Daar hebben de kinderen ook 

weer nieuwe woorden bij geleerd. We oefenen elke dag ook heel goed met het lezen van woorden in 

ons rijtjesboek. We hebben dit zelfs al een paar keer met de stopwatch geoefend. Oefent u thuis met ons 

mee?  

Met rekenen hebben we een start gemaakt met de sommetjes. Het eerste begin gaat over meer en 

minder en het herkennen van het plusteken en het minteken. Dit was even wennen, maar gaat al erg 

goed. Volgende week zullen we het thema afsluiten en mogen alle gemaakte knutselwerkjes weer mee 

naar huis. Ook zal ik volgende week de gymtas meegeven. Wilt u deze thuis wassen, alles even passen en 

dan na de vakantie weer mee terug nemen? Alvast bedankt!  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Dinsdag hebben we een lange wandeling naar de bieb gemaakt. Wat was het heerlijk weer! Iedereen 

mocht zelf een boek uitkiezen. En nu hebben we nog meer keuze in de klassenbieb. 

Veel kinderen vertelden dat ze ook lid zijn van de bieb. Fijn om te horen! 

De kinderen krijgen een leesbingokaart mee. Ze mogen in de herfstvakantie op allerlei manieren 

gaan lezen. Na de vakantie mag je de kaart weer meenemen naar school en erover vertellen. 

In verband met de kinderboekenmaand “door dik en dun” hebben we ook een leuk lied over 

vriendschap geleerd. Bij het bespreken van het thema vriendschap hebben we het over wat je met je 

vrienden doet, of je wel eens ruzie maakt met je vriend, hoe je dat weer kunt goedmaken, over het 

verschil klasgenootjes en vrienden, en dat je voor ze allebei aardig moet zijn. Verder hebben we een 

gedicht gehoord over vriendschap (en over de regenboog) 
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Bij de schrijflessen leren we de cijfers te schrijven. Bij elk cijfer staat een leuk gedichtje. Het 3 e 

thema van de leesmethode gaat over smakelijk eten. We hebben al weer 2 letter geleerd; de l en de 

u. Zo kunnen we steeds meer woorden lezen. 

Groeten van Annemiek en de kriebelbeestjesklas 

 

Groep 4a 

De vorige vrijdag hebben we een verkeersles buiten gedaan. We zijn Super Seef door de wijk gelopen en 

hebben veel verkeersborden en -regels ontdekt. 

In de klas werken we nog steeds met het thema "ik leef gezond". Daarbij gaan de groepjes veel aan de 

slag met het leren over ziek zijn en het ziekenhuis. De komende weken werken we hiermee door en we 

sluiten  dit af met leuke gastlessen! 

Op donderdag 4 oktober werken we aan dierendag in de klas.  

Tijdens rekenen hebben we veel aandacht voor 'het getal 10'. Rekenen tot 10 en 'over het tiental heen' 

wordt steeds meer in de groep gebruikt, om ook het rekenen tot 100 te gaan doen. 

Tijdens de spellinglessen merken we dat de tablet een mooi middel is om op het eigen niveau te werken. 

We zijn ook hard bezig om tijdens de verwerking goed het zelfstandig werken te oefenen.  

Daarom kijken we aan het einde van de les steeds terug, om zelf te leren hoe er resultaat komt. Veel 

kinderen hebben nu zelf hun voortgang ontdekt: Door een goede werkhouding en werkaanpak merkt 

het kind dat het zelf leert… Daarom is de terugblik  op de les van groot belang. 

Met de bijbellessen horen we precies over "Dapper als David", het lied van deze week! Wat mooi om de 

lessen uit de bijbel ook in de klas praktisch vorm te geven. Direct met het lied 'Dapper als David' 

bijvoorbeeld. Vaak sluiten we de bijbelles dan ook af met het leven hier en nu: Zo veel vertrouwen op 

God, zo 'dapper als David', willen wij ook zijn! 

Hartelijke groet uit groep 4a, Hendrik Both 

 

Groep 4b 

Wat is het leuk om aan het thema ziekenhuis te werken! We hebben een gastles gehad van de vader van 

Noah uit groep 4a. Hij is medisch technicus in het ziekenhuis en liet zien wat hij allemaal doet. 

 

 

Van technisch speelgoed ontwerpen we zelf ook apparaten voor in het ziekenhuis. 

Volgende week komt er iemand wat vertellen over de stichting Ambulancewens. Misschien komt de 

ambulance wel mee... 

Met taal leren we over de kust en de getijden.  

 

We leren ook onze fantasie te gebruiken bij het schrijven van een verhaal: 

 

Ik ben op het strand Ik zie dat het vloed is. dan is het straks eb. Ik maak een zandkasteel. 

En nu ga ik schelpen zoeken voor mijn kasteel. En opeens aai ik een krab. Ik ren naar 

papa en mama. Ik zeg tegen papa wat er aan de hand is. Papa schrikt en hij zegt is het 

toch geen grapje? Nee papa! Het is geen grapje! Maak maar een tekening zegt hij. 

Van Saar 

 

Ik was gister op het strand. Toen had ik een salto gedaan. Dat was leuk. Mijn papa en 

mama vonden het tof dat ik de salto kon. En ik vond dat zelf ook. Maar mijn broer deed 

dat ook en toen had hij pijn. En toen ging ik van de duikplank. 

Van Joelle S. 

 

We houden van zingen!! Favorieten: 'Nummer 1' en 'We hebben ritme'. 
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Groeten van groep 4b! 

 

Groep 5a 

Nog een weekje en dat is het alweer vakantie. Wat hebben wij in die tussentijd veel geleerd! De tijd gaat 

snel in groep 5a.  

Het is gezellig met elkaar en we houden ervan om tussen de lessen door even de pinguïndans te doen.  

Ondertussen zijn we druk bezig met het (kinderboeken)thema vriendschap. Voor elkaar maken we een 

vriendschapsarmbandje, luisteren we liedjes over vriendschap en maken we er ook een verhaal van. We 

moesten een toneelstuk maken over een verlamde man die werd geholpen door zijn vrienden. Het 

verhaal uit de Bijbel alleen in de tijd van nu geplaatst.  

 

Helaas moesten we deze week onze klasgenoot Anouk missen omdat ze naar het ziekenhuis moest. Maar 

om haar even op te vrolijken hebben we een opkikkerslinger gemaakt en hopen we dat ze snel weer bij 

ons in de klas is!  

Ook hebben we een les drama gehad en terwijl wij nog maar in groep 5 zitten moesten wij doen alsof wij 

bejaard waren! Kromme ruggen en langzaam lopen... 

Wilt u erop letten dat het huiswerkschriftje elke vrijdag weer mee naar school gaat en het laatste geld 

voor Taiwan? 

Groetjes van groep 5a! 

 

Groep 5b 

Beste ouders, 

Het is weer tijd voor een nieuwsupdate uit groep 5b! We beginnen de dag met de Bijbel en deze weken 

stonden de verhalen over Abraham en Izak centraal. Mooi om te zien dat de betrokkenheid erg hoog is 

en dat kinderen open zijn over de Bijbelse thema's en wat hen bezig houdt. Tof! 

Wat was het wennen om in groep 5 meer huiswerk te krijgen. Gelukkig gaat dit steeds beter. Op 

maandag krijgen de kids de spellingwoorden en het memootje mee naar huis (overschrijven in 

huiswerkschrift) en op woensdag overhoren we altijd 1 of meerdere tafels. Op vrijdag overhoren we de 

memo. Sommige kinderen zijn zo ijverig, dat ze aan hebben gegeven extra huiswerk te willen. Knap! Kan 

natuurlijk geregeld worden.  

Verder zijn we deze week druk met de kind-ouder-vertelmomenten. Sommige kinderen zijn erg 

zenuwachtig want het is natuurlijk ook niet niks dat je zelf mag praten over je eigen ontwikkeling en 

leerpunten maar wat doen die kanjers het goed zeg! We zijn trotse juffen!  

Maandag is de klas naar de bibliotheek geweest in het kader van het thema "vriendschap" 

(kinderboekenmaand). Met dit thema weten we in de klas wel raad. We hebben een complimentenmuur 

waar we complimentjes geven en ontvangen. Ook worden er vriendschapsbandjes gemaakt en is er zelfs 

een heuse onderneming opgericht die kosteloos voor andere kinderen armbandjes maakt!  

Wat nog wel wennen is voor de kinderen is de hoeveelheid werk en het tempo. Maar al doende leert 

men dus we oefenen vrolijk door!  

Volgende week hebben we een spetterende afsluiting van de kinderboekenmaand en daarna start de 

vakantie. Zijn er liefhebbers voor vakantiehuiswerk? Graag even melden bij juf Wendy.  

Vanaf deze plek wensen we iedereen alvast een goede herfstvakantie zodat we daarna uitgerust weer 

verder kunnen. 

Hartelijke groet vanuit groep 5b! 

 

Groep 6a 

Wat wordt er hard gewerkt in deze groep. Echte bikkels zijn het. Vorige week moest ik even iets 

ophalen bij het kopieerapparaat… onderweg wordt er nog iets aan me gevraagd. Na ongeveer 10 

minuutjes ben ik weer terug in de groep… dezelfde rust en stilte als toen ik de klas verliet… blijkt 
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meer dan de helft van de klas niet eens door gehad te hebben dat ik even weg was. Zo 

geconcentreerd wordt er dus gewerkt. Heerlijk! 

Verder ronden we vandaag ons thema over “Ik hou van Holland” af. Er is hier ook hard aan gewerkt. 

Een heel aantal wilden zelfs in de pauze nog hard doorwerken om het af te krijgen. Wat een 

werkhouding! 

Verder zijn we natuurlijk ook druk bezig met de Kinderboekenweek. We hebben een leuk werkboekje 

en a.s. donderdag zelfs een heuse modeshow, als we verkleed op school mogen komen in de 

personage van ons favoriete boek of als vriendjes van elkaar (in het kader van het thema van de 

Kinderboekenweek) Ook mogen we ons weer gaan voorbereiden op de voorleeswedstrijd, die na de 

vakantie weer begint. 

Er is ook heel hard gewerkt om geld in te zamelen voor het kindertehuis in Taiwan waar Micha 

vandaan komt en hij ook volgende week samen met zijn ouders weer naar terug gaat. Zij mogen dan 

ook de cheque van onze actie daar overhandigen. Alleen bij ons in de klas is al meer dan € 450,- 

opgehaald. Echt super!!!!! 

De schrijfkanjer van de afgelopen week was Mike en die van deze week is Merel. 

Groetjes van groep 6a en meester Nawijn 

 

Groep 6b 

Gisteren kwam juf Annemiek, die onze groep in groep 4 had, eens informeren hoe het nu met de groep 

gaat. Aan de kinderen vertelde ik dat ik heel erg over hen had opgeschept, over wat ze allemaal al 

hebben geleerd in deze 7 weken in groep 6. In het begin was het allemaal heel veel; huiswerk maken, 

huiswerk inleveren, werken aan de taken op de taakkaart, bijhouden wat je hebt gedaan op de taakkaart, 

al die nieuwe dingen in de nieuwe taalmethode, topo leren en toetsen maken. Inmiddels heeft iedereen 

de smaak te pakken. Er wordt knetterhard gewerkt, het huiswerk wordt gemaakt, geleerd en ingeleverd, 

de taken op de taakkaart worden gedaan en afgestreept en er worden veel sterren verdiend op de 

leerdoelen op snappet, soms wel 3, 4 of 5 sterren per les! "Maar juf, dat is eigenlijk geen opscheppen, 

want het is gewoon waar!" reageerden de kinderen. En zo is het! 

Tijdens de kanjertraining hebben we de oefening gedaan met het motortje en de benzinepompen, die 

geen benzine moeten geven. Veel kinderen kunnen dat al heel goed. Zo knap! Ze hadden heel goede 

tips voor degenen die het nog wat moeilijker vinden. Naast tips waren er ook tops om uit te delen. In de 

les Wonderlijk Gemaakt over vriendschap hebben we besproken dat je heus niet met iedereen in de klas 

vrienden hoeft te zijn om het samen goed te hebben. Daarna heeft ieder kind voor één ander kind een 

'blijbriefje' gemaakt; je mocht er dingen op schrijven of tekenen om die ander blij te maken. Prachtig om 

te zien hoe kinderen gaan stralen bij het ontvangen van hun blijbriefje. 

Een hartelijke groet van groep 6B en juf Karin en juf Sari 

 

Groep 7a 

Wat een tof thema zo aan het begin van het schooljaar. Vriendschap, door dik en dun, kom erbij! Nadat 

we die eerste weken zo gewerkt hebben aan het creëren van een positieve groep is dit een heel mooi 

vervolg. We denken na over wat vriendschap is en hoe je dan handelt. We hebben een 

complimentenmuur gemaakt en wat tof is het om te zien hoe enorm gemotiveerd ze daar mee bezig zijn. 

Ieder vrij moment worden er briefjes geschreven en gepost in de filterzakjes.  

Wat de kinderen ook erg motiveert is dat ze zelf mogen kijken bij rekenen en spelling op de snappet of 

ze het doel van die dag al beheersen. Wanneer dit het geval is hoeven ze de uitleg niet te volgen. Na het 

maken van de les kijken ze welke doelen ze nog meer niet voldoende beheersen en gaan proberen dit 

omhoog te krijgen. 'juf ik had eerst maar 14% en nu aan het einde van de les zit ik al op 56%'.  

We lezen een heel bijzonder boek over het BelangRijk, waar een majesteit flink ziek is. Er zitten erg 

mooie principes achter en we bespreken ieder hoofdstuk wat we lezen. Ook maken we er opdrachten bij. 
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Zo hebben we al een taart, een zegel en een klok ontworpen. Eén van deze ontwerpen gaan we nu ook 

daadwerkelijk maken. 

Vanmiddag hebben 4 studenten van het Hoornbeekcollege een les gegeven over de waterkringloop. Erg 

leuk was dat het oa de zus van Joël Dekker was. We hebben collage's gemaakt en een quiz gedaan. 

Er waren een paar kinderen die geld opgehaald hebben voor Taiwan. Gaaf om zo hun medeleven 

zichtbaar te zien worden.  

Nou u leest het wel, we maken genoeg mee. Over een paar weken weer meer... 

Groetjes vanuit groep 7a 

 

Groep 7b 

Tijd voor een berichtje uit groep 7B.  

Er wordt heel hard gewerkt in de groep. Zo hebben we bij rekenen geleerd wat een kubieke decimeter is 

en hoeveel kubieke centimeter daar in past of hoeveel kubieke decimeter er in een kubieke meter past. 

We hebben het zelf ook mogen ervaren, want de juf haalde een mega zandzak in de klas met een inhoud 

van een kubieke meter.  

Met spelling hebben we het gehad over of je een woord met een au of ou schrijft en met 

werkwoordspelling over 't kofschip x. Als je wilt weten of je een werkwoord in de verleden tijd met te(n) 

of de(n) moet schrijven, kun je handig gebruik maken van 't kofschip x. Vraag uw zoon of dochter maar.  

's Middags zijn we vooral bezig met de kinderboekenmaand. We werken elke middag in een circuit. De 

opdrachten passen heel goed bij ons boek 'De majesteit van het BelangRijk. Zo wordt er bijvoorbeeld 

een heerlijke boterkoek gebakken, maken we van blubber een schilderij, maken we een tegeltje met een 

tekst uit Jesaja 43 d.m.v. handlettering en maken we een vriendschapshanger met slagletters en een 

hamer.  

Nog een weekje school en dan mogen we heerlijk genieten van een welverdiende vakantie. Alvast een 

hele fijne vakantie. 

Groetjes vanuit groep 7B 

 

Groep 8a 

Afgelopen dinsdag hadden we een super leuke spelletjesmiddag bij de kleuters. De groep mocht de 

kleuters helpen met spelletjes. Het was een succes! 

Aanstaande donderdag 18 oktober mogen de kinderen verkleed op school komen. We sluiten de 

kinderboekenmaand af. Ze mogen als een figuur uit een boek komen of als 'vrienden'. We zijn benieuwd 

naar alle creaties! 

Aanstaande vrijdag 19 oktober hebben we het feestje van juf Tirza. De kinderen mogen in roze of blauwe 

kleding komen en de juf trakteert!  

Vandaag was de laatste dag van de sponsoractie! We hebben met onze groep ongeveer 145 euro 

opgehaald! Top gedaan! 

Groetjes juf Nienke en juf Tirza 

 

Groep 8b 

Nog een weekje en dan zit de eerste periode in groep 8 er alweer op! We hebben al goede weken met 

elkaar gehad. De sfeer met elkaar is echt goed in de groep. We kunnen heerlijk werken met elkaar, maar 

we kunnen ook veel met elkaar delen en we zijn er voor elkaar als dat nodig is. Als leerkracht vind ik dit 

echt gaaf om te merken. Het thema van de kinderboekenmaand is vriendschap. We hebben vorige week 

heerlijke vriendschapsboterkoeken gebakken. Ook zijn we flink bezig met een verhaal te schrijven over 

vriendschap, een voorkant te maken van een boek over vriendschap. Met taal hebben we een les gehad 

over conflictgesprekken. Wat doe je als je samen een conflict hebt. Hoe communiceer je op een 

opbouwende manier. Dit hebben we in de klas natuurlijk geoefend. In elk groepje gingen 2 het conflict 

aan en 2 moesten observeren hoe het gesprek verliep. Daarna werd er gewisseld. 
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Gistermiddag hebben we bij de kleuters allerlei spelletjes gedaan. In groepjes van 6 gingen we naar een 

kleuterklas. De kleuters hebben genoten van de grote kinderen uit groep 8. En wij vonden het ook erg 

gezellig. Dit was zeker voor herhaling vatbaar. 

Volgende week donderdag mogen we allemaal verkleed op school komen. Dit doen we als afsluiting van 

de kinderboekenmaand. Iedereen alvast een hele fijne en mooie herfstvakantie. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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