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AGENDA 

 

Woensdag 5 december 

• Sinterklaasfeest op school 

 

Donderdag 6 december 

• Studiedag: alle kinderen vrij 

 

Vrijdag 7 december 

• Groepen 3 en 4 vrij 

LIED 

 

Week 49 

• Oefenen voor kerst (groep 1-8) 

 

Week 50 

• Oefenen voor kerst (groep 1-8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 14 december 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

U ontvangt vandaag een maandag-wegwijzertje. Een bijzondere tijd is aangebroken. Advent. Natuurlijk 

hebben we deze week nog het gezellige Sinterklaasfeest. En ondertussen bereiden we ons voor en leven 

we toe naar het feest van het Licht. De belofte van God, Hij heeft ons bevrijd van de zonden. Jezus heeft 

door Zijn komst en Zijn dood ons eeuwig leven gegeven. Wat een genade! Aan God alle dank. 

Donderdagavond 20 december wordt er door en voor de bovenbouw (met hun ouders) kerst gevierd in 

de Maranathakerk in Zwijndrecht, informatie hierover volgt nog. 

 

Ronde-tafel-gesprekken 

Vorige was er door het bestuur van LEV-WN een avond georganiseerd met ronde-tafel-gesprekken. 

Ouders, leerkrachten en directie hebben met elkaar gedroomd over de toekomst van het onderwijs. Het 

was een boeiende avond onder leiding van Rick Koster. Hij nam ons mee in de trends van het onderwijs 

en stelde de vraag: Hoe denk je dat het onderwijs er over acht jaar uit ziet? Na een heerlijk diner gingen 

we in drie rondes met elkaar in gesprek over wat we belangrijk vinden voor de leerlingen, voor de school 

en voor de LEV-scholengroep. De gekregen input zal worden gebruikt om de koers van LEVWN en van 

de Wegwijzer te bepalen voor de komende vier jaar. 

 

Studiedag 

Donderdag is er studiedag. We gaan ons dan bezighouden met verschillende thema’s van het jaarplan: 

Onderwijskundig ICT, Cultuureducatie en Thematisch werken. Het vierde thema van het jaarplan (Meer- 

en Hoogbegaafdheid) krijgt op een volgende vergadering weer aandacht. We starten een studiedag 

altijd met een geloofsgesprek, een Bijbelstudie waarin we elkaar bemoedigen en aanscherpen in ons 

geloof. De kinderen zijn die dag allemaal vrij! 

Hartelijke groet, Annelies Brik  
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Hoe maak je een brievenbus op papier van allemaal oranje vierkantjes? Dat was één van de 

uitdagingen van de afgelopen weken. Ook was er een in stukken geknipte plaat van een druk 

dierenpostkantoor, die we in elkaar mochten puzzelen en plakken. We veranderden de rode 

feestbrievenbus uit de gang tot onze klasbrievenbus. Daar worden dagelijks een serie poststukken in 

gegooid en na de buslichting in het sorteercentrum uitgezocht per straat. Daarna liggen onze 

brievenbakjes weer vol met post. Het proces van de post wordt steeds duidelijker en gemakkelijker. 

Deze week lag er een lekkere verrassing in onze brievenbakjes, van de Sint! 

In het speellokaal zijn we druk bezig geweest met echte Pietengym : pakjes laten vallen door de 

daken, op smalle, gladde daken lopen, paardrijden en koprollen, heerlijk uitleven dus! Beloond met 

een pietendiploma. 

Tussen post en Pieten door zijn we dinsdag naar de bibliotheek geweest; Marijns vader liep met ons 

mee. We hebben allemaal een boek uitgezocht wat we leuk vonden, zo hebben we weer keus 

genoeg voorlopig! 

En dinsdagmiddag stond opeens de ambulance voor de deur! Nee, er was niks ernstigs gebeurd, 

maar het ambulance-personeel had juist even een gaatje om ons een ambulance-van-binnen te laten 

zien. De juffen waren om de beurt slachtoffer, de kinderen keken wat zuinigjes : was dit nou echt of 

toch niet? 

We kijken nu natuurlijk uit naar a.s. woensdag, de dag dat Sinterklaas bij ons op school komt. 

En daarna staat het kerstgebeuren in het middelpunt. 

Nu gaan de Bijbelvertellingen nog over de tijd dat Mozes de farao vraagt het volk Israël vrij te laten 

om naar z’n eigen land te reizen. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

De Sint is ook gearriveerd in de klas. Met zijn pieten. Wat een lekkers hebben ze meegebracht! Dat zat 

zomaar in onze brievenbussen. Ze hebben ook een rol gekregen in het postgebeuren. In de huishoek 

mogen de Sint en zijn Pieten namelijk kadootjes inpakken. Lekkere kadootjes zelfs! Van de week mocht 

je een chocolademunt opsturen naar een kind in het adresboek. Bij dat kind zet je dan een kruisje zodat 

de volgende kinderen zien dat diegene al een kaart met een munt heeft ontvangen. Zo krijgt iedereen 1 

munt in zijn brievenbus. Nu mogen de kinderen een klein sint of pietje versturen.  

Volgende week is het zover. Hoog bezoek op woensdag. We beginnen in de klas met de jassen aan! Om 

8.30 gaan we dan naar buiten en staan in twee lange rijen tegenover elkaar. De ouders die dat willen 

kunnen dan bij hun kind blijven staan. Als Sinterklaas is aangekomen gaan we weer terug naar de klas. 

We maken er een gezellige ochtend van. Sinterklaas komt maar heel kort langs, even wat uitdelen en hij 

gaat weer door naar de volgende groep. 

De donderdag erna, 6 december, hebben de kinderen vrij. Kunnen ze even bijkomen van alle spanning 

en drukte en de juffen en meesters gaan aan de studie. Met de bijbelverhalen zijn we bij Mozes en Aaron 

die bij Farao op bezoek gaan om te vragen of de Iraelieten naar Israel terug mogen. Deze week werkten 

we nog over de k en het cijfer 7 kwam langs. 

Met het thema zijn we brieven aan het schrijven met Sinterklaas. Er zijn zelfs kinderen die een brief terug 

krijgen! De postbodes blijven druk met bezorgen-; Ik denk dat de kinderen het erg leuk zouden vinden 

om post van u in hun brievenbus in de klas te krijgen. Dus heeft u een lief briefje of een leuke kaart? 

Verras er uw kind mee! Sinds deze week zit Joshua in de klas bij ons. Welkom Joshua! 

Met hartelijke groet, Yvonne 
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Groep C 

Afgelopen week  hebben we veel gewerkt en gespeeld over Sinterklaas. We knutselden een mooie 

pietenmuts en zongen gezellig sinterklaasliedjes met elkaar. Bij de pietengym deden we het super goed 

en kregen we allemaal een diploma. 

Bij ons thema post schreven en tekenden wij een verlanglijstje voor Sinterklaas. De postbode bezorgde 

dit bij het huis van Sinterklaas. De inpak pieten en Sinterklaas kregen het vervolgens druk en toen moest 

het pakketje weer naar het postkantoor om gewogen te worden en vervolgens weer bezorgd  te worden.  

Best nog wel ingewikkeld allemaal. Volgende week hopen we  weer verder te kunnen spelen en oefenen 

als pakketbezorger 

Gisterochtend vonden wij iets lekkers in onze schoen en  volgende week woensdag hoopt Sint dan echt 

langs te komen bij ons op school en in de klas. Dit vinden wij allemaal erg gezellig! Al is het natuurlijk 

ook best spannend. In de klas is het daardoor af en toe ook wel iets drukker dan normaal☺ 

Met de Bijbelverhalen zijn we inmiddels bij Mozes. Volgende week zullen de plagen aan de beurt komen 

omdat de Farao niet willen luisteren. 

We hebben er ook een nieuwe meisje bij in de klas. Ze heet Elly en vorige week vierde ze haar vierde 

verjaardag. Van harte welkom Elly en we hopen dat je snel gewend mag zijn. 

Hartelijke groeten van ons allemaal en tot volgende week! 

 

Groep D 

Vorige week hebben we 2 verjaardagen gevierd: Thijs en Rosannah zijn allebei 6 jaar geworden. Van 

harte gefeliciteerd !! Rosannah kreeg zelfs een hele mooie verjaardagskaart op school. Deze week kwam 

Sven een dagje wennen. Volgende week wordt hij 4 jaar en daarna mag hij elke dag bij ons op school 

komen. Welkom hoor Sven! 

We schrokken maandag wel een beetje toen de ambulance op school kwam. Juf Annemieke mocht op de 

brancard door de school en daarna mocht ze in de ambulance. De kinderen mochten allemaal even 

kijken hoe het binnen in de ambulance eruit ziet. Dit was nog i.v.m. het vorige thema over: “ik leef 

gezond”. Dank u wel hoor moeder van Giuseppe. 

Deze en volgende week werken en spelen we over Sinterklaas. We hebben Pietengym gedaan en we 

zingen leuke liedjes. Woensdag komt Sinterklaas met een aantal Pieten op school. En donderdag zijn de 

kinderen weer vrij i.v.m. een studiedag van de meesters en juffen. 

Met de Bijbelverhalen horen we hoe de Here Mozes roept om naar de farao te gaan. Hij moet vragen of 

het volk Israël uit Egypte mag. De farao en de Egyptenaren worden gestraft omdat ze niet naar de Here 

willen luisteren. 

Hartelijke groeten van juf Annemieke, juf Grietje en alle Sinten en Pietjes van groep D 

 

Groep E 

In de huishoek is Sint met 2 Pieten komen wonen. Ze pakken cadeau's in en stoppen die in de grote 

oranje brievenbus. Dit jaar gebruiken Sint en Piet de postbode voor de bezorging ( pakketpost). Ook de 

schoentraktatie zat gewoon in de brievenbus van de kinderen. Tijdens de gymles is er een pietengym 

oefening geweest. Alle kinderen zijn geslaagd en kregen daarom een diploma opgestuurd via de post. 

We kregen van Sint een uitnodiging voor het feestje op school op 5 december via de post. We hebben 

een kaartje teruggestuurd op de vraag Kom je op mijn feestje? De kinderen schreven een kaart met "Ja" 

naar Sint met het adres van Sint en Piet ( roze straat 10 en 11) Elke kind op z'n eigen niveau. En zo 

integreren we Sinterklaas met het thema de post. Volgende week woensdag mag u gewoon uw kind de 

klas inbrengen en gaan we daarna als klas buitenstaan om 8.30 om Sinterklaas te verwelkomen. De letter 

s staat centraal deze weken. Na Sinterklaas vervolgen we het thema en maken we de overstap richting 

het Kerstfeest.  

Hartelijke groeten, Swanice 
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Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week mochten de kinderen hun schoen zetten. Erg leuk, want de dag erna zat er een chocolade 

goudstaaf in en ook een mooi gedicht. Later die dag vonden we een envelop in de klas waarin 

pietendiploma's zaten. Met taal zijn we deze week gestart met thema 5. We leren weer nieuwe letters 

zoals, 'sch', 'ui', 'uu' en de 'v'. Ze kunnen nu steeds langere woorden lezen en ook steeds sneller lezen. 

Erg knap!  

Met rekenen zijn we bezig met splitsen en met sommetjes maken tot en met 10. Af en toe maken we ook 

al sommetjes tot en met 20. Ook hebben we deze week kennis gemaakt met de liter.  

Wat leuk dat er al zoveel kaarten en brieven door ouders zijn gestuurd. Soms worden er zelfs brieven of 

kaarten van oma's en opa's bezorgd. Erg leuk! De post wordt eerst netjes bekeken en gestempeld en 

daarna op de lopende band gelegd. Vervolgens bezorgd de postbode de brieven en kaarten in de juiste 

brievenbussen. Belangrijk daarbij is dat het adres goed op de envelop staat. Er zijn namelijk al diverse 

brieven en kaarten in de verkeerde klassen bezorgd. Volgende week zullen we het sinterklaasfeest vieren. 

Op donderdag zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag en vrijdag zijn de kinderen vrij, omdat groep 

3/4 dan vrij is.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Woensdag mochten we ons zelfgemaakte schoentje zetten. De volgende dag kwamen we in de klas en… 

een superlang rood touw was door de klas gespannen! Wat bleek… piet had aan een touwtje getrokken 

van de mantel van de sint. met dat touwtje had hij alle stoelen, tafels en krukken contact laten maken. 

Dat past dan weer goed bij het thema. De mantel van de sint was nu wel heel erg kort. gelukkig heeft hij 

pieten in dienst die goed kunnen naaien. dat weten we doordat 2 pietenkinderen in onze klas zelf een 

cadeauzak genaaid hebben met naald en draad! 

De les wonderlijk gemaakt was heel mooi. We hebben allerlei verschillende lichaamsdelen benoemd en 

het gehad over de verschillen tussen jongens en meisjes. Ook hebben we het gehad over privédelen van 

je lichaam. 

Met gym deden we pietengym. Daarna kregen een pietendiploma. 2 postbodes mochten de diploma's 

bezorgen in onze brievenbussen. 

Een van de kinderen stelde de vraag: hoe worden kranten gemaakt. Daar hebben we vandaag veel over 

geleerd en elk groepje heeft nu een muurkrant gemaakt. De kranten hangen op het raam van onze klas. 

En een grote verandering in de inrichting van de klas: we zitten nu in groepjes! 

Juf Annemiek en de kriebelbeestjesklas 

 

Groep 4a 

In groep 4a zijn we druk bezig met het thema 'ik maak contact'. Na een week over blind en slechtziend-

zijn, hebben we deze week geleerd over doof en slechthorend-zijn. 

Deze week hebben we eerst een heel leuke en leerzame gast-les gehad: Thijmen vertelde ons over 

contact maken als je doof bent. Hierbij was ook een tolk, die de gebaren vertaalde. 

We leerden veel over gebaren en apparaten die dove mensen gebruiken. Zelfs 'sint' en 'stoomboot' 

hebben we geleerd…! 

Want natuurlijk zijn we in de klas ook bezig met alles van 5 december. Zo hebben we onze schoen gezet 

en we maken een schoen. En natuurlijk vertellen we elkaar hoe bij iedereen het feest gevierd wordt. Want 

alle happening rond 'sint en piet' is allemaal precies passend bij 'ik maak contact' ! 

Met groeten van groep 4a, Meester Hendrik 
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Groep 4b 

Beste allemaal, 

Wat een feest, de piet is langs geweest! Zingen met feestpiet Fabio doen we graag : "Stoomboot,  

Cadeautje, Sinterklaas kapoentje,  Pepernoten"  https://www.youtube.com/watch?v=wsXplkP-BFY 

 

We hebben afgelopen weken heel wat gasten mogen verwelkomen in de klas. 

• Iemand van de brandweer heeft een gastles gegeven. 

• De moeder van Rafael heeft ons van alles geleerd over lichaamstaal. 

We weten nu dat mensen die de baas willen zijn, vaak iets zeggen met hun kin omhoog. 

Wanneer je bang of verlegen houd je je kin naar beneden. 

Een baas draait vaak bij handen schudden zijn eigen hand naar boven! 

Ook hebben we geleerd dat mensen naar links kijken wanneer ze niet de waarheid spreken.  

Het was heel leerzaam en interessant! Nogmaals bedankt voor het bezoek!  

Ook hebben we een bezoek gehad van meester Thijmen. Hij heeft ons van alles geleerd over doof zijn, 

gebarentaal en over zijn eigen ervaringen. Van te voren hadden we zelf onze eigen naam leren spellen 

met het handalfabet - meester Thijmen snapte het nog ook! Dat was erg leuk om te ervaren. 

We gaan ook zelf op bezoek. Bij de peuterspeelgroep! Zij hebben gevraagd of we het leuk vinden om te 

komen voorlezen. Sommigen durven dat wel!  

En binnenkort gaan we met de hele klas op bezoek… Maar waar naar toe of naar wie houden we nog 

heel even geheim! 

Groeten van groep 4b 

 

Groep 5a 

Gisteren hebben wij een onwijs leuke dag gehad. Iedereen mocht verkleed, als iemand uit de prehistorie, 

naar school komen. Deze dag gingen we ervaren hoe het was om in de prehistorie te leven, eigenlijk 

moesten wij proberen om te overleven. Zo hebben we pannenkoeken gemaakt, maar eerst moest de 

bloem nog in een vijzel en kom gemaald worden, wat een klus! Ook hebben we geleerd om thee te 

maken met overheerlijke havermoutkoeken, onze eigen appelmoes te maken, een pijl en boog te maken 

waarvoor we eerst in de wildernis nog een tak moesten zoeken. Van gips hebben we een fossiel 

gemaakt, we hebben geleerd om te naaien en we mochten boven het kampvuur met een stok ons brood 

bakken! 

Van de week zijn we ook bezig geweest met kanjeren. We hebben geleerd hoe we om moeten gaan met 

pesten. Wat zeggen we tegen iemand die pest? Daar hebben we met elkaar hierover nagedacht. 

Ook zijn we bezig geweest met rekenen en we weten nu hoe we moeten rekenen in 

een verhoudingstabel. De regel is alles wat we boven doen, doen we ook beneden. Daar moeten we nog 

even aan wennen en in ons hoofd stampen! Dat was het weer voor deze week. 

Een prehistorische groet van groep 5a! 

 

Groep 6b 

Wat een spannende week was het! De voorleeswedstrijd hield ons aardig bezig. Maar wat was het ook 

leuk! Heel knap hoe een heel aantal kinderen hun talent voor in de klas aan ons lieten zien. Uiteindelijk 

was het het meest spannend tussen Mark en Sophia. Zij scheelden maar vijf punten met elkaar! Maar één 

kon maar de winnaar van 6A zijn en dat was Sophia. Allemaal heel goed gedaan!  

We zijn lekker bezig met de nieuwe methode van taal. Het begint aardig te wennen, maar ooh... wat 

moeten we moeilijke dingen leren! Letterlijk en figuurlijk, werkwoorden en persoonsvormen. Met elkaar 

komen we er aardig uit, maar makkelijk is het niet hoor. Een leuke uitdaging voor de meeste kinderen. 

Met rekenen wordt het ook steeds moeilijker, via snappet kijken we hoe het gaat en veel kinderen doen 

erg hun best zichzelf te verbeteren. Leuk dat de meesten er zo van houden om uitgedaagd te worden.  
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Deze week Sinterklaas. We hebben gehoord dat hij misschien wel tijd heeft om heel even langs te 

komen. Dat zou natuurlijk erg leuk zijn! We wachten af....  

Donderdag zijn de kinderen lekker vrij én we hebben geen huiswerk voor levend water. Een lekker lui 

weekje dus!  

Hartelijke groeten van de meester, juf en de klas 

 

Groep 7a 

O wat was het hier feest afgelopen woensdag. En wat een acteertalent zit er in deze groep. Daar genieten 

we nu al enorm van, maar dat belooft ook veel goeds voor volgend jaar bij de musical. De kinderen 

hadden een ontzettend leuke inbreng voor het afscheid van juf Anita en zij had een leuke 

improvisatieshow geregeld van zingenenzo.nl Maar nu moeten we haar wel gaan missen, en dat zullen 

we zeker gaan doen. We wensen haar een hele goede tijd toe in groep 8.  

U hoort vast genoeg thuis over het product waar inmiddels hard aan gewerkt wordt. Best moeilijk zo'n 

vrije opdracht, maar ze doen hard hun best. We zijn heel blij met alle ouders die zich al aangemeld 

hebben om naar de presentaties te komen kijken. De middag zit eigenlijk al vol, maar van 11-12 uur 

hebben we nog wel wat plekjes voor ouders om te komen kijken. Geeft u zich dan zsm op. 

Vandaag hebben we ook de voorleeswedstrijd. Op het moment van dit typen weten we nog niet wie de 

winnaar is van de groepen 7 en 8, maar voor ons is er al een hele grote winnaar. Na een spannende 

finale waarin Roan, Bente, Roos, Demi en Christie erom streden om winnaar te worden is uiteindelijk 

Demi onze voorleeskampioen geworden. Jullie hebben het allemaal knap gedaan! 

Komende woensdag mogen alle surprises en gedichten mee. Helpt u als ouders gerust een handje mee 

om er voor die ander een waar feest van te maken. En dan donderdag heerlijk genieten van een vrij 

dagje in deze drukke tijd.  

Hartelijke groet weer uit groep 7a 

 

Groep 7b 

Ons thema is nu Grieken en Romeinen. Iedereen heeft een keuze kunnen maken qua onderwerp en op 

basis daarvan zijn groepjes gemaakt. Dat was best even wennen! 

 

Afgelopen weken hebben we in deze groepjes hard gewerkt aan de presentaties met een bijbehorend 

product. 

Laat u nog even weten wanneer u dit komt bewonderen? Dit kan op vrijdag 7 december tussen 11 en 12 

of tussen 14 en 15. 

 

De betrokkenheid op sinterklaas is hoog bij ons in de klas. Kunt u daarbij? Waarbij? .... 

We genieten volop en iedereen is al druk met zijn surprise en gedicht! Succes hé! Maak er iets moois 

van!! 

 

We gaan ons nu langzamerhand ook bezighouden met de voorbereidingen voor kerst. Wat een mooie 

periode is dat. Leuk om als groep ook weer een bijdrage te leveren aan de Kerstviering. Gaaf al die 

leerlingen die graag meedenken en meedoen. 

 

Op het moment dat u dit leest, is de voorleeswedstrijd geweest. Wat spannend en heerlijk om naar te 

luisteren waren die voorrondes! We hebben echt genoten van het voorlezen! 

 

Een gezegend weekend. 

Marleen en Hannah 
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Groep 8a 

Wat is de tijd snel gegaan en wat heb ik genoten met de kinderen. Helaas is mijn echte laatste werkdag 

alweer voorbij. Gelukkig mag ik nog het sinterklaasfeest met de groep vieren aanstaande woensdag.  

Nog even een extra dagje genieten met de groep.  

Wat zijn de kinderen bijzonder en super leuk! Ik kom stiekem af en toe om een hoekje kijken en ga de 

musical absoluut niet missen! 

Groetjes juf Tirza 

 

Groep 8b 

Langzaam maar zeker gaat het nu richting ontknoping; welke surprise krijg je en wie was dit jaar jouw 

surprise-Piet?!? Velen van ons zijn al klaar of bijna klaar met hun surprise. We zijn heel erg benieuwd wat 

er dit jaar is gemaakt. We hopen woensdag er een gezellige Sinterklaas-ochtend van te maken. Ik heb 

gehoord dat de beste man met zijn Pieten ook bij ons komt! Vol verwachting klopt ons hart… 

 

Over ontknoping gesproken… De voorleeswedstrijd heeft vandaag plaatsgevonden en wij hopen 

natuurlijk dat onze klaskampioen ook de winnaar is geworden van de school. Maar onze Klaas is sowieso 

een Kanjer! De strijd in de klas was wel een flinke, want het was een fotofinish. De winnaar van vandaag 

wordt uitgenodigd om het in Dordrecht op te nemen tegen andere schoolkampioenen. 

Maandag gaan we kruidnoten bakken in de klas. Afgelopen woensdag hadden we al een Kruidnoten 

Challenge. De vraag was; Wie kan precies 100 gram kruidnoten inschatten! Serra had gewonnen en de 

prijs was natuurlijk een zak kruidnoten! Natuurlijk heeft ze de klas wel getrakteerd! 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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