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AGENDA 

 

Woensdag 21 november 

• Alle kleutergroepen zijn vrij 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 16 november 

LIED 

 

Week 45 

• Psalm 67: 3 (groep 4-8) 

 

Week 46 

• Onder boven voor en achter, Oke4Kids 95 

(groep 1-8) 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Gen 8: 22, “Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude 

zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.” 

 

Regen, wind, kou. Er is een nieuw seizoen aangebroken. God houdt zijn woord! We zien weer volop 

sjaals, handschoenen en dikkere jassen in de school. Hebt u in de gaten dat sommige kinderen al vroeg 

op de dag, wanneer het nog best koud is, een buitenspeelmoment hebben?! 

 

Deze weken analyseren we hoe de groepsprocessen is verlopen in de verschillende groepen. Hoe is het 

met de groep? Zijn er kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal emotioneel gebied? 

De nieuwe thema’s zijn weer van start gegaan. Mooi om te zien dat kinderen worden geprikkeld tot 

leren, op onderzoek uitgaan, verwonderd raken en hun vragen stellen. Ieder op eigen niveau. 

En in de scholen wordt steeds meer zichtbaar over welke thema’s het gaat en waar de kinderen zich in 

verdiepen. Behalve de kennis die ze opdoen over de onderwerpen, maken ze zich ook veel vaardigheden 

eigen, vaardigheden die ze steeds weer nodig zullen hebben: luisteren, kijken, verwonderen, vragen 

stellen, onderzoeken, verslagen maken, presenteren enz. 

 

Over twee weken is er een informatieavond voor belangstellende ouders, als u iemand kent die op zoek 

is naar een school geeft u dan gerust door dat ze donderdagavond 14 november welkom zijn vanaf 

20.00 uur op het Hoofdland. 

Met vriendelijke groet, Annelies Brik 

 

ALGEMEEN 

 

Herinnering 

Woensdag 21 nov zijn alle kleutergroepen vrij! 

 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Nieuw mailadres Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad heeft een nieuw mailadres: mrwegwijzerdriemaster@levwn.nl.  

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Na een lekkere week iets anders doen zijn we weer met nieuwe energie aan de slag gegaan. Met ons 

nieuwe thema : de post. Ons eigen huis (sommigen met eigen huisnummer!) hangt aan de muur in 

de vorm van een mooi straatje van verschillend gekleurde huizen. De brievenbus in/bij de deur was 

natuurlijk een belangrijk onderdeel, want waar moet de postbode anders z’n post voor ons kwijt? 

Ook hebben we alvast allemaal een grote brievenbus met onze foto gemaakt, zodat we later tijdens 

het spel elkaar post kunnen gaan brengen. Ook leuk zijn de vragen die dit onderwerp oproept, zoals : 

hoe haalt de postbode de post uit de oranje brievenbus? Hoe plak je een postzegel op? Welke kleur 

fiets heeft de postbode? Wat als de postbode bij een dove aanbelt met een pakketje? We hadden 

donderdag ook een echte postbode-mevrouw met haar fietskar op ons plein. Zo konden we goed het 

uniform bekijken, de echte post-fietstassen en de postkar achteraan de fiets. Hebt u nog spullen voor 

de post thuis, dan zijn die ook welkom op school, zoals oude postzegels, kaarten, enveloppen, lege 

pakketjes e.d. 

Verder zijn er de spannende Bijbelverhalen over Jozef en z’n broers deze weken. Veel kinderen 

kunnen al het verhaal van de vorige dag navertellen in hun eigen woorden. 

Voor sommige kinderen is de dag al goed als ze in de bouwhoek/huishoek of zandtafel mogen spelen 

of als er gym op het programma staat! Een kinderhand is gauw gevuld…. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

We zijn gestart met ons nieuwe thema de post. Tja, wat kunnen we dan gaan maken voor onze hoek? En 

wat willen we graag leren over de post? Daarvoor hebben we met de klas vragen bedacht die in een rode 

envelop zitten. Als we het antwoord weten dan kan het antwoord in de groene envelop. Soms zoeken we 

het antwoord op in een boek. Of een van de kinderen weet het antwoord. Een andere manier om onze 

vragen te beantwoorden is om te kijken of er een filmpje over bestaat. 

Wij kunnen in de klas nog goed wat grotere lege doezen gebruiken. Wilt u ze plat meegeven? 

We hebben allemaal een kaart gemaakt. Nu lijkt het ons leuk om met dit thema een kaart te sturen naar 

iemand anders, Een opa of oma, een tante of… Iemand die jarig is of ziek of gewoon voor de 

gezelligheid. Wilt u daarvoor een lege envelop met daarop een adres en een postzegel meegeven? 

Deze week zitten Fayenne, Joel en Louise bij ons in de klas. welkom hoor. Een goed moment om alle 

afspraken maar weer eens door te spreken met de hele klas.  

Deze week zijn we met de letter P gestart. Daar hebben we al heel wat woorden bij bedacht. Ook het 

cijfer 5 kwam langs. 

Met de verhalen zijn we bij de reizen van de broers van Jozef. Volgende week maken we een uitstapje 

richting Dankdag. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Fijn om elkaar allemaal weer te zien na de herfstvakantie! 

Inmiddels zijn we begonnen aan een nieuw thema: de post/postbode. We hebben allereerst eens goed 

gekeken hoe een postbode er eigenlijk uitziet. Wat voor kleren draagt hij. Wat heeft hij allemaal bij zich. 

De komende weken gaan we ons helemaal verdiepen in het werk van dit beroep en wat voor weg een 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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brief/pakket aflegt om van zender naar ontvanger te komen. In onze themahoek is al een beginnetje te 

zien van een postkantoor. 

Voor ons thema zijn we nog wel op zoek naar spulletjes. Heeft u of kent u iemand die spulletjes/kleding 

e.d. heeft rondom ons thema dan horen wij dit graag. Afgelopen woensdag kwam Ruth een ochtendje 

wennen. Zij wordt volgende week 4 jaar en komt dan alle dagen bij ons in de groep. Van harte welkom 

Ruth. We hopen dat je snel gewend mag zijn. 

Verder maakten we deze week kennis met de letter o en leerden tellen in het Engels. 

Met de Bijbelverhalen zijn we deze week verder gegaan met de verhalen van Jozef. Volgende week staan 

er Bijbelverhalen centraal rondom het thema danken Dit i.v.m. de dankdag volgende week. 

Een hartelijke groet en tot volgende week. Van alle kinderen en juffen van groep C 

 

Groep E 

De kinderen en ik hebben genoten van een heerlijke vakantie! We konden vanwege de wintertijd nog 

een uurtje langer in bed blijven! We zijn met het nieuwe thema begonnen; ik maak contact! We hebben 

met elkaar nagedacht over allerlei kaarten die de juf had meegenomen. Wat staat erop, welke vorm 

hebben ze, zijn het enkele of dubbele kaarten? We gaan nog nadenken over welke kaart je aan wie 

stuurt. Verder hebben we nagedacht over wat we willen gaan maken als hoek om in te spelen en wat we 

daar allemaal voor moeten gaan maken. De meeste kinderen hebben al een doos meegenomen, fijn! De 

oranjestraat is bijna klaar. Er komt nog een blauwe, gele, groene,en rode straat. Elke kind en de juf krijgt 

zo z’ n eigen brievenbus. En elke brievenbus krijgt ook een nummer. We hebben stilgestaan bij onze 

voornaam en achternaam. Is er iemand die thuis een metalen kaartenstandaard heeft die we mogen 

lenen? We hebben iets nieuws in de klas en ook dat gebruiken we weer om kaarten van te maken om 

straks te kunnen versturen. Volgende week staan we stil bij Dankdag. De verhalen uit de Bijbel gaan over 

Jozef. We leren een refrein van een lied die daar bij past. Wilt u even rekening houden met de kou. We 

spelen best lang buiten en dan zijn handschoentjes best fijn om aan te hebben.  

Een heel fijn weekend! 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a,  

We zijn deze week weer gestart na een heerlijke week herfstvakantie. Sommige kinderen kwamen even 

hun volle lees-bingokaart laten zien. Super dat er zo hard is geoefend. Deze week hebben we eerst nog 

even heel goed geoefend en daarna hebben we de toets van thema/hoofdstuk 3 van lijn 3 afgenomen. 

Wat kunnen de kinderen al goed lezen en wat zijn ze goed vooruit gegaan. De letters: b, d, ei en ie zijn 

nog een beetje lastig uit elkaar te houden, dus die oefenen we elke dag even met het flitsen van de 

letters. Maandag zullen we een start gaan maken met thema/hoofdstuk 4. Met rekenen zijn de kinderen 

de sommetjes aan het ontdekken en ook hebben we het gehad over de splitspaal. Dat kunnen de 

kinderen al erg goed. Komende tijd zullen we dit ook goed blijven oefenen. Met het thema zijn we druk 

bezig met het maken van de brievenbussen en het maken van de kaarten. In de bouwhoek wordt 

regelmatig een mooi sorteercentrum gebouwd en ook zullen we vanaf volgende week in de posthoek 

gaan spelen. Als u nog materiaal thuis heeft, dan horen we het graag.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Deze week sluiten we het 3 e blok van rekenen af. We hebben 

toen geleerd hoe je moet splitsen. Daar een leuk spelletje ( 

bamzaaien) oefenen we het splitsen. 

Ook weten we het aantal kralen op een kralenrek, 

zonder ze te tellen. Verder hebben we geoefend met de 

verliefde harten, welke getallen zijn samen 
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10. Ook oefenen we plus- en minsommen tot 10. Het is handig als je dan de dubbelen goed kent. Dat 

noemen we tweelingsommen, zoals 4+4, 6+6 en 10 +10. Die tweelingsommen kun je goed gebruiken 

bij het handig uitrekenen van de bijna-tweelingsommen, zoals 4+5 en 7+6. 

Deze week hebben we ook het 3 e thema van de leesmethode afgesloten. We hebben de volgende 

letters geleerd: oe – h- ei – o – p – u – l. Met al die letters kunnen we nu al hele verhalen lezen! Het 

volgende thema heet: op wielen. Het klassikale voorleesboek gaat over ‘De brandweer die te laat 

kwam’. 

Ons nieuwe thema heet: Ik maak contact. Er was een brief voor ons gekomen! Hij zat in een envelop. 

We hebben ‘m goed bekeken en ontdekten een code, een postzegel, een stempel, een adres. We 

gaan de komende tijd spelen in onze themahoek het postkantoor. Veel kinderen weten al in welke 

plaats ze wonen, in welke straat en welk nummer hun huis heeft. Knap hoor! 

Groeten van De Kriebelbeestjesklas en Annemiek 

 

Groep 4a 

Na de herfstvakantie zijn we met herhaling begonnen. Je kunt goed merken dat de kinderen dit jaar al 

veel leerden: Deze week passen de kinderen toe, wat ze voor de herfstvakantie leerden. 

We beginnen in de klas met de tafels te oefenen. De tafel van 2 en van 10 zijn eerst aan de beurt.  

Ook werken we nog steeds met sommen tussen 10 en 20. Met het nieuwe thema hebben we een start 

gemaakt. Ieder kind heeft zelf nu vragen opgeschreven. Ook gaan we in dit thema werken met de 

chromebooks. Vandaag krijgt uw kind de eerste huiswerkopdracht! We doen de les mediawijsheid en 

daarbij heeft uw kind de opdracht een opa of oma te interviewen over media "in een grijs verleden". 

Dit past heel prima bij ons thema communicatie / ik maak contact…! 

We gaan ook werken over gesprekstechnieken in dit thema, dit allerlei verbindingen ontstaan er zo. 

Met groeten uit groep 4a, meester Hendrik 

 

Groep 4b 

Even een korte update uit groep 4B. 

We zijn inmiddels gestart met ons nieuwe thema; communicatie. We hebben gekeken wat dit bij 

thema leeft onder de kinderen. Hier wat steekwoorden; gesprek, geheimschrift, zingen, post, borden 

(verkeer), telefoon, computer, walkie talkie, lichaam/gezicht, vergadering, spreekbeurt… enz… enz… 

Deze week zijn we begonnen aan ons eigen geheimschrift. Jubelientje (uit ons voorleesboek) heeft 

ook een geheimschrift bedacht. De laatste zin van het hoofdstuk was van oma: “Trals je troveel 

truffels treet, dan trijg je trele trunne triarree”. Hier moesten we erg hard om lachen. 

Voor wat betreft spelling zijn we de afgelopen weken bezig geweest met woorden met s/z, v/f, 

sch/schr en woorden met de tussenklank ’u’; bijvoorbeeld melk en durf. 

Met taal hebben geleerd wat verkleinwoorden zijn, maar ook wat een lidwoord, bijvoeglijk 

naamwoord en zelfstandig naamwoord is. Best moeilijk hoor… 

De Bijbelverhalen gaan over koning David. Gisteren hebben we gehoord over Absalom. Bijzonder is 

het om steeds weer te merken dat God altijd trouw blijft aan z’n beloftes. Daar mogen we Hem om 

prijzen. We hebben een nieuw lied geleerd: Sing halleluja to the Lord. 

Een heel fijn weekend en groetjes van ons allemaal; kinderen en juffen van groep 4B 

 

Groep 5a 

Helaas, de vakantie zit er al een weekje erop. Maar gelukkig hebben we het heel gezellig in de klas en 

vonden we het niet zo erg om weer naar school te gaan. Het thema vriendschap hebben we voor de 

vakantie afgesloten en deze week zijn we met een nieuw thema begonnen.  

Het nieuwe thema is de prehistorie. Dinsdag had juf Margriet het heel gezellig gemaakt in de klas. Op de 

ramen en in de vensterbanken liggen dierenvellen, ze had een kampvuur gemaakt in de klas, de lichten 
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stonden uit, op de grond lag een kleed waarop we moesten gaan zitten en ze had eten meegenomen 

vanuit de prehistorie! Zo kwamen wij in de sfeer van de prehistorie.  

Ook zijn we bezig geweest met onderzoeken. In de klas hangt een vragenmuur waar wij allemaal vragen 

over de prehistorie kunnen ophangen en gaan onderzoeken. Daar zijn we al een beetje mee bezig 

geweest op de Chromebooks.  

Afgelopen woensdag zijn we de dag ook een beetje anders begonnen. We gingen op reis naar een 

museum over Egypte. We ontdekte hoe de Egyptenaren vroeger schreven met hiërogliefen en dat ze op 

een tablet schreven. Maar we werden ook wel een beetje nieuwsgierig of wij die tabletten ook konden 

lezen. Daarom moesten wij bedenken wat er op de tabletten stonden. De een vertelde dat het een 

Bijbelverhaal was over de schenker en iemand anders zei weer dat het de Farao was met een 

dienstknecht en weer iemand anders dacht dat het een grafsteen was.  

Hierna mochten wij zelf ook gaan oefenen met het hiërogliefenschrift. Veel kinderen schreven hun naam 

in het hiërogliefenschrift. Dat zag er leuk uit, je naam geschreven in plaatjes!  

Deze week hebben we ook keihard gewerkt. Toetsen gemaakt, geoefend met dubbele letters, enkele 

letters, korte klanken, lange klanken. Gelukkig is er ook af en toe een moment om onze energie kwijt te 

kunnen. Gymmen vinden we leuk, zeker als we mogen hoogspringen!  

Een prehistorische groet, groep 5a 

 

Groep 6b 

Maandag zijn we begonnen met ons nieuwe thema: 'Reis door de tijd'. We werken over de tijd van de 

regenten en vorsten, de 17e eeuw. Deze week leren we veel over de VOC en hoe Amsterdam uitgroeide 

tot een grote, belangrijke stad, doordat het in de 17e eeuw een stapelmarkt werd. We hebben voor de 

kruidenquiz aan verschillende kruiden geroken, zelfs aan- gelukkig niet meer peperdure!- peper. De 

komende weken komen Michiel de Ruyter en Napoleon langs in de klas. 

Ook hebben we gesproken over Halloween. Gelukkig weten de kinderen dat dit het tegendeel is van een 

feest. Halloween gaat over bang zijn en de dood. Wij mogen gelukkig weten dat God ervoor zorgt dat wij 

niet bang hoeven te zijn. Hij is de God die ons (eeuwig) leven geeft. Zo staan er vaker artikelen in de 

Kidsweek, waar wij als christenen anders over denken. Wij willen het niet weghouden bij de kinderen, 

maar er juist met hen over praten, zodat ze weten wat er speelt in de wereld om hen heen. 

Tijdens de taallessen zijn we druk aan het oefenen met de persoonsvorm en het onderwerp. We hebben 

het geoefend met een spel: welk onderwerp kun je bedenken bij deze persoonsvorm? Na een aarzelende 

start beginnen de kids het steeds beter door te krijgen. Ook hebben we een heus draaiboek moeten 

schrijven voor een zelfbedachte activiteit. Compleet met digitale tijd, wat, wie, waar, hoe en 

opmerkingen. Prachtig om te zien hoe creatief de kinderen zo'n opdracht beginnen in te vullen. 

Volgende week hebben we een feestdag. Juf Karin viert op vrijdag 9 november haar verjaardag in de klas. 

Groeten van groep 6B en de juffen 

 

Groep 7a en 7b 

In de beide groepen 7 week en we enthousiast aan het nieuwe thema. Het moet nog een beetje gaan 

leven, maar die jagers en boeren hadden een bijzondere manier van leven. Afgelopen week hebben we 

ook flink veel toetsen gemaakt. Zo is er weer getoetst wat we afgelopen weken aangeboden hebben 

gekregen rondom reken en taal. We ontdekken regelmatig dat fouten niet perse betekent dat het niet 

begrepen wordt, maar dat het komt door onnauwkeurigheid. Dit is nog wel een flink leerpuntje.  

Komende week gaan we voornlevend water aan de slag met een opdracht uit het werkboek. Goed om zo 

dankbaarheid dichterbij te kunnen brengen.  

Komende week komt het rekenhuiswerk te vervallen.  

Hartelijke groet uit de beide groepen 7 en hun juffen 
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Groep 8b 

Wat was het fijn om elkaar na een weekje weer te zien. Sommige van ons zijn lekker thuis gebleven en 

anderen zijn op vakantie geweest. Dankbaar dat iedereen weer even mocht opladen. Ons thema gaat 

over de geschiedenis. We duiken in de Gouden eeuw en gaan ook op ontdekkingstocht in de pruikentijd 

en de tijd van de revoluties. Gisteren hebben we ook een les gehad over de rijkdom in die tijd. 

Stapelmarkt, gewesten, kooplieden en regenten. Allerlei nieuwe woorden kwamen voorbij. We moesten 

tijdens de les ook aantekeningen maken, die we konden gebruiken voor het maken van de opdrachten. 

Woensdag hebben we het met elkaar gehad over hervormingsdag. Wat Maarten Luther deed en 

waarom. En we hebben het over Halloween gehad. Waar komt het vandaan, wat gebeurt er en waarom. 

Zegt de bijbel er iets over en is het gewoon doodleuk?!? Heel boeiend om te ontdekken en te bespreken 

met de klas hoe we op dit “feest” kunnen reageren. Gaaf ook om te merken dat dit onderwerp thuis ook 

werd besproken. 

Inmiddels is er een planning gemaakt voor de boekbespreking. Ook heeft iedereen een informatieblad 

gekregen wat er van je wordt verwacht.     

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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