
Cursusjaar 2018-2019 

Jaargang 32  |  Nummer 11 

Week 3, 4  | 14 – 25 januari 2019 

’t Wegwijzertje 

 ’t Wegwijzertje  www.gbsdewegwijzer.nl  |  wegwijzertje@levwn.nl 1 

 

 

LIED 

Week 3 

 Kleuren, kleuren, allemaal kleuren (gr 1-8) 

 

Week 4 

 Psalm 100: 1 (groep 1 – 8) 

 

 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 25 januari 

VAN HET MANAGEMENT 

De Heer zei: “Ik zal zelf met je meegaan. Je kunt gerust zijn”. 

Ex. 33:14 

 

Laat ik dit eerste Wegwijzertje toch nog beginnen met u allen een heel gezegend 2019 toe te wensen. Ik 

weet niet of het nog mag, maar toch. 

We starten een nieuw jaar en gaan eigenlijk ook gewoon weer verder. En toch is de start van een nieuw 

jaar wel even een moment om stil te staan bij de “reis” die we aan het maken zijn. In Exodus 33 belooft 

God aan Mozes dat Hij met ze mee zal gaan. Mozes moet daar expliciet om vragen omdat God na het 

gouden kalf eigenlijk niets meer te maken wou hebben met Zijn volk. Hij beloofde ze een prachtig land 

met alles erop en eraan, maar hij wilde niets meer met ze te maken hebben. Mozes vindt het prachtig dat 

God dat allemaal belooft, maar Hij wil maar een ding. Namelijk dat God mee gaat als ze verder op reis 

gaan. Over het algemeen hebben wij het ook erg goed. God geeft ons van alles. Ook voor ons geldt dat 

we daar helemaal niets aan hebben als God niet met ons mee gaat. Een nieuw jaar in. Ik hoop en bid dat 

we het goed mogen hebben in het komende jaar. Maar vooral dat we met elkaar beseffen dat dit 

allemaal zinloos is als God niet met ons mee gaat. Dat is mijn gebed voor U, onze kinderen en onze 

school. “Heer ga met ons mee!” Ook in 2019. 

 

En zo zijn we allemaal weer gestart na een heerlijke vakantie. Ik hoop dat ook u het goed heeft gehad. 

Dat u heeft kunnen genieten van al het goede dat God ons wil geven.  

Na een vakantie is het ook altijd weer goed om aan de slag te gaan. Weer een beetje ritme en structuur 

in het leven te krijgen. Het was daarom mooi om ook alle kinderen weer te mogen ontmoeten. De een 

met wat meer zin dan de ander, maar ja dat hoort erbij. 

 

Helaas kon Margriet Veen deze week nog niet beginnen. Zij was geveld door de griep. Hierdoor hadden 

we een vervangingsprobleem omdat we geen invalkrachten voor deze dagen konden vinden. Maandag 

hebben we de groep daarom verdeeld over de andere groepen en dinsdag hebben we voor het eerst 

gebruik gemaakt van onze ouderinvalpoule. Dinsdag is door hen groep 5A opgevangen. Met succes. De 

kinderen hebben een hele goede dag gehad met elkaar. Natuurlijk is het even wennen opeens drie 

nieuwe gezichten in de groep, maar met elkaar hebben ze het echt heel goed gedaan. Naast de opening 

met gebed, zingen en bijbelverhaal werd er gewerkt op de Snappet, was er de gewone gymles en werd 

er een verjaardag gevierd. In de middag zijn er educatieve en gezellige spelletjes gedaan. Onze dank 

voor de mensen die het tot een mooie dag voor de kinderen hebben gemaakt. 
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ALGEMEEN 

 

Oude apparaten? Bewaar ze nog even! 

Vanaf 20 maart t/m 19 april gaat groep 8a oude, 

elektrische apparaten inzamelen. Dat is natuurlijk 

goed voor het milieu, maar we kunnen er ook een 

schoolreisje mee winnen naar Nemo. Helpt u ons 

om de meeste apparaten in te zamelen van alle 

scholen die meedoen in Zwijndrecht? 

Tzt hoort u meer van ons. 

Groetjes van groep 8a 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Weer een nieuw jaar: we gaan verder met het nieuwe thema: MUZIEK. Wat een leuk onderwerp, overal zit 

muziek in! Zelfs als je de rits van je jas dichtdoet. Mede door de gastles dans/drama afgelopen dinsdag 

zitten we meteen middenin het onderwerp. De gastlessen (Van Tobe uit Dordrecht) hebben we drie 

weken achter elkaar op dinsdag, daarna voeren we uit wat we leerden voor u als ouders.                                                                                                                                                      

We zijn deze week aan de slag gegaan met het maken van eigen muziekinstrumenten, we maakten een 

tekening van onszelf als muziekspeler en een aantal kinderen maakte een muziekinstrument na met 

kralen. De heftigste momenten van de week waren die van het muziekstuk “Peter en de wolf”, wat we 

digitaal konden bekijken. Het stuk werd gespeeld door echte professionals en het verhaal werd erbij 

verteld en van illustraties voorzien. Zo kwam het stuk multicultureel de klas binnen. Maar het was wel 

spannend, vooral door de aanwezigheid van de wolf! Ik hoop dat het geen nachtmerries heeft 

opgeleverd….   

Intussen hebben de kinderen mooi wel gezien hoe je samen in een orkest speelt, met veel verschillende, 

prachtige muziekinstrumenten en hoe verschillend elk instrument klinkt. In het speellokaal leerden we 

het oude volksversje “twee emmertjes water halen” zingen en spelen, dat ging heel goed.                                                                                                                                                      

Tot slot een oproepje: als u iets wilt meegeven naar school wat bij ons thema past zou dat heel fijn zijn! 

Een (speelgoed)muziekinstrumentje, een muziekboek om uit te spelen o.i.d. En misschien kan iemand van 

u als ouders iets laten horen als u een instrument bespeelt, live of via een toegestuurd filmpje? Ik hoor 

het graag!  

We hadden deze week de 1e 6-jarige in de klas, dat is Emily. Ze had een rups van donuts meegenomen, 

mmm……. Verder was er een 3-jarige: Joël, die woensdag kwam wennen en zaterdag 4 jaar wordt. En 

Jonathan, ons Amerikaanse klasgenootje, voor wie Nederlandstalig onderwijs zo vermoeiend is dat hij 

dinsdagmiddag in slaap viel… 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

We zijn weer begonnen met een nieuw thema. Muziek! Gisteren hebben we nagedacht over een hoek 

waarin we kunnen spelen en wat met muziek te maken heeft. De kinderen kwamen met een 

muziekwinkel als idee. Nou, aan de slag dan maar! We hebben nagedacht over wat we allemaal nodig 

hebben. We zijn daarom al druk bezig met het maken van muziekinstrumenten. Elke dag is een ander 
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instrument aan de beurt. In de klas kunnen we goed (speelgoed)instrumenten gebruiken. Graag met een 

naam erop. Maar ook boekjes of andere dingen die te maken hebben met muziek zijn van harte welkom. 

Met de Bijbelverhalen gaan we verder met de reis door de woestijn nadat het volk Israël uit Egypte is 

vertrokken. De letter M kwam langs en ook de 9 hebben we eens goed bekeken. 

Wilt u woensdag 23 februari alvast reserveren voor ons? In de ochtend hebben we dan een uitvoering 

(30 minuten) met de klas. Een uitnodiging en tijd volgt nog. Verder is vanaf deze week Floortje bij ons in 

de klas. Gezellig hoor. Welkom Floortje! 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn al weer een week naar school geweest. Vanaf deze plaats 

nogmaals een gelukkig nieuwjaar en Gods Zegen voor 2019 toegewenst! 

Fijn ook om iedereen weer te zien na de vakantie. We hoorden heel mooi nieuws van Sem. Bij hem thuis 

is op 2e Kerstdag een baby geboren. Wat fijn dat Boaz er is. Pas maar goed op je lieve broertje Sem! 

Ook zijn we gestart met een nieuw thema: Muziek. We hebben er afgelopen week al veel over gehoord 

en geleerd. We knutselden muziekinstrumenten. Ook leerden we al verschillende muziekinstrumenten 

kennen en hoe ze klinken.  Ook zijn we hard aan het oefenen voor een voorstelling. Er komt een 

mevrouw van Tobe langs die ons hierbij helpt. Maar we verklappen verder nog niets. Binnenkort hoort u 

meer van ons over een optreden. Nog een vraag aan u als ouders: bespeelt uzelf of iemand die u kent 

een instrument en ziet u het zitten om hier iets over te vertellen in de klas dan zouden wij dat heel leuk 

vinden! 

Met muzikale groeten van ons allemaal en tot volgende week!  

 

Groep D 

Allereerst voor iedereen Gods zegen voor het nieuw begonnen jaar 2019! We hopen er samen met de 

kinderen weer een fijne en leuke tijd van te maken. Maandagmorgen waren er veel verhalen te vertellen 

over de belevenissen in de vakantie. De kleuters hebben leuke en veel verschillende dingen gedaan. 

Vooral de “vuurwerk” verhalen kwamen regelmatig langs. De kleuters konden ook heel goed het geluid 

van het vuurwerk laten horen ! We hebben daarom als eerste werkje maar vuurwerk getekend met 

wasco en zijn er daarna met blauwe ecoline overheen gegaan. “Zo hee” was de reactie: “Dit is echt 

supervet! Net écht vuurwerk!!”. Ook hebben we maandag de verjaardag van Jesse gevierd (was 27 

december echt jarig). Hij is nu ook 5 jaar! Gefeliciteerd kerel! We zijn gestart met het nieuwe thema: 

“Muziek”. Fijn dat er al knutselspullen meegekomen zijn naar school: kurken, doosjes (formaat: graag 

kinderschoenendozen en kleinere doosjes). We zoeken nog bierflesdoppen, kleine stokjes/latjes etc. 

Thuis hebben we ook (speelgoed) instrumenten en soms ook zelfs hele echte instrumenten. We zouden 

het heel leuk vinden als papa’s of mama’s die zelf een instrument kunnen bespelen, dit een keer willen 

laten horen in de klas en er dan ook iets over vertellen. Graag horen we van jullie! We denken dan aan 

korte “lesjes” van 10/15 minuten. Wie zou een keertje naar school willen komen? We hebben inmiddels al 

een paar reacties gekregen. Verder mogen ook spullen die bij dit thema passen meegenomen worden 

naar school. Afgelopen dinsdag hebben we ook nog een hele leuke dansles gehad rond “Peter en de 

wolf”. De komende twee dinsdagen gaan we hiermee verder. Waarschijnlijk hebben jullie hier al verhalen 

over gehoord en anders gewoon even vragen of ze nog weten wat Peter deed en het vogeltje…..  

Groetjes van de muzikanten uit groep D en juf Grietje en Annemieke 

 

Groep E 

Na een hele lange vakantie zijn we nu weer terug op school. En we zijn meteen begonnen met ons 

nieuwe thema. We hadden dinsdag al een workshop dans. Op woensdag 23 januari hebben we een 

uitvoering en kunnen ouders komen kijken. De uitnodiging volgt nog. We hebben geluisterd naar muziek 

en we hebben ook al bedacht wat we al weten. Er zijn een hoop vragen die leven. We maken 
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instrumenten voor de winkel. Donderdag kon er voor het eerst een instrument gekocht worden. We 

hebben samen bedacht hoeveel elk instrument kost. We hebben een prijslijst gemaakt. Als we een 

instrument kopen betalen we met een briefje van €5,- of met een munt van € 1,- of € 2,- best 

ingewikkeld. De kinderen zijn erg enthousiast. Ze maken muziek aan de muziektafel en ze genieten van 

alle geluiden. Ik hoop dat we met elkaar nog een stapje kunnen maken naar samen muziek maken 😉.  

We hebben tijdens de muziekles over de dirigent geleerd. We hebben nog blikjes nodig en plastic 

doppen. Wie heeft er thuis nog stukjes pvc-buis liggen (ook de bochtjes) daar kunnen we nog een 

panfluit van maken (dunne buizen) of een ander blaasinstrument (dikkere buizen). Welke ouder bespeelt 

een instrument en wil daar in de klas iets over te vertellen? Graag even een mailtje.  

Volgende week komt Lieke wennen. Jens was jarig in de vakantie en is nu de eerst jongen die 6 is. 

Hartelijke groeten Swanice 

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Afgelopen week zijn we weer gestart na een heerlijke kerstvakantie. Op dit moment zijn we druk bezig 

met thema 6 van onze taalmethode. Zo hebben de kinderen deze week de: ou, ch en de ng geleerd. 

Volgende week leren ze dan nog de 'nk' en dan zijn we alweer bijna klaar met thema 6. Wellicht heeft u 

op het letterbord in de klas al wel gezien dat de kinderen inmiddels de meeste letters kennen. Komende 

week zullen we de letterkaarten gaan omdraaien, zodat de kinderen steeds meer leren om niet meer te 

spieken op de letterkaarten en het steeds meer uit hun hoofd te doen.  

Met rekenen zijn we druk bezig met het tellen en de getallen tot en met 50 en langzaam zullen we tot de 

100 gaan werken. We tellen met sprongen van 2, 5 en 10 en dit gaat al erg goed. Ook de verliefde harten 

laten we nog regelmatig aan bod komen (welke getallen samen 10 zijn). Het nieuwe rekenwerkboek is 

ook erg interessant, omdat dit een echt omkeerboek is.  

Na de vakantie zijn we ook gelijk gestart met het thema 'muziek'. Er zijn al diverse kinderen die zich 

hebben opgegeven om een optreden te geven aan de klas. Daarnaast is er ook een tante die binnenkort 

een muziekles gaat geven aan de klas. Inmiddels is er op het podium al een muziekhoek ontstaan waar 

veel instrumenten staan om uit te proberen. Ook ligt er muzieknotatie bij. De kinderen kunnen dan kijken 

of ze al een liedje kunnen spelen. Verder krijgen we de komende tijd elke vrijdag een dansles en 

uiteindelijk zullen we een optreden geven aan alle papa's en mama's (datum volgt).  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b 

Na de vakantie zijn we weer gezellig begonnen in de kriebelbeestjesklas. Nu zijn er 25 kinderen in de 

groep, want Felicity is bij ons gekomen. Ze heeft eerst in Amerika gewoond, dus ze spreekt nu nog vooral 

Engels. Leuk om te zien dat de taal geen barrière vormt en de kinderen gezellig met elkaar spelen en 

samenwerken. 

We hebben al weer 3 nieuwe letters geleerd; de ou, de j en de ch. 

Met rekenen maken we sommen als 10+3, 10+7. We hebben zelf ook van dat soort sommen verzonnen. 

Dan worden er ook sommen bedacht als 20+7 en 60+2. 

Ook hebben we geldsommen gemaakt. Eerst gingen we in duo's winkeltje spelen. Verschillende 

materialen werden geprijsd en daarna moest de klant het gepast betalen. De winkelier moet controleren 

of hij genoeg geld heeft ontvangen. Daarna maakten we geldsommen in ons schrift. Het invullen van een 

tabel daarbij was nog best pittig. Dus dat herhalen we af en toe. 

Ons nieuwe thema is: Ik maak muziek. Als er kinderen zijn die een muziekinstrument bespelen, dan 

mogen ze het meenemen naar de klas om een concertje te geven of om iets te vertellen over hun 

instrument. We luisteren naar het muzikale verhaal van Peter en de wolf en maken daar tekeningen en 

opdrachten bij.  

Groeten van Annemiek en groep 3b 
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Groep 4b 

De eerste schoolweek van 2019 is alweer een feit. We zijn het jaar muzikaal begonnen, met een nieuwe 

thema: alles wat met muziek te maken heeft. Sommige kinderen hebben al een (paar) keer wat laten 

horen. Knap hoor!! Iedereen die wil mag instrumenten meenemen en wat laten horen.  

Ook als ouders van harte welkom om te komen optreden! Komende weken gaan we ook oefenen voor 

een uitvoering, daar hoort u binnenkort nog meer van. 

Behalve muziek ook nog andere activiteiten; met rekenen zijn we de tafel van 3 aan het oefenen. Wist u 

dat dat ook met een liedje kan: https://youtu.be/klflcu9D6WA. Voor wat betreft spelling oefenen we 

momenteel woorden met eind –d / -t en met be- / ge- /  ver-. 

We zijn dit jaar ook begonnen met een nieuwe leerling: Abel! Van harte welkom Abel! We hopen dat je 

snel je plekje zult vinden bij ons! 

Groetjes van ons allemaal! 

 

Groep 5a 

Jammer genoeg zit de kerstvakantie er alweer op, maar gelukkig is het ontzettend leuk om elkaar weer te 

zien. Onze week begon wel een beetje gek. Maandag zijn we niet in onze eigen klas begonnen maar in 

een andere klas. En dinsdag waren er drie volwassenen die bij ons in de klas waren. Met hen hebben we 

leuke spelletjes gedaan. Met een spel had je een blaadje en je moest lezen wat erop stond. Daarna moest 

je de opdracht uitbeelden of tekenen.  

Deze week zijn we ook gewisseld van groepjes. Dat is soms best wel even wennen. Het leuke is dat we 

weer andere klasgenoten beter leren kennen!  

Over twee weken hebben we de citotoetsen en daar hebben we al hard voor geoefend. We zijn 

begonnen met een nieuw thema. Dit keer werken we over wonen en reizen. Met elkaar gaan we een stad 

maken en dit willen we doen met kosteloos materiaal. Aan u de vraag of u de melkpakken, 

ijslollystokken, wc-rollen etc. wilt sparen en mee wilt geven naar school. 

Een hartelijke groet, groep 5a 

 

Groep 5b 

Allereerst wensen we jullie een mooi jaar met veel zegen! 

We zijn vol goede voornemens gestart in het nieuwe jaar en at was goed te merken in de klas. Fijn om te 

zien! Het lokaal is inmiddels een beetje veranderd: we zitten in andere groepjes en het nieuwe thema 

"wonen&reizen" wordt langzaam zichtbaar. U heeft een uitnodiging gekregen voor de treinexcursie en 

hierbij nog een extra oproep: wilt u kosteloos materiaal voor ons sparen (zoals wc-

rolletjes/melkpakken/sappakken/hagelslagdozen etc? Dit kunnen we gebruiken om een stad te 

knutselen! Over een week starten de cito-toetsen. We hopen dat de kinderen uitgerust en wel kunnen 

laten zien waar hun talenten liggen. 

De Bijbel ging deze week weer open bij Egypte en de 10 plagen. De huiswerkbijlage zit bij deze 

nieuwsbrief. Wilt u uw kind eraan herinneren het huiswerk te maken/leren? Dank! 

Hartelijke groet uit 5b! 

 

Groep 6b 

Na een heerlijke kerstvakantie zitten er weer allemaal uitgeruste kinderen in groep 6B. Dus zijn we 

maandag meteen met enthousiasme begonnen met ons nieuwe thema: "Ik ga op reis en ik neem mee....." 

We gaan nog meer ontdekken over ons eigen land, over Nederland. Welke grondsoorten zijn er 

bijvoorbeeld en welke energiebronnen, hoe is het klimaat en hoe is de bevolking samengesteld? In vier 

teams - compleet met teamcaptains- hebben we eerst "Ik hou van Holland" gespeeld. Raden van de titels 

en artiesten van Nederlandse liedjes, liedjes verder door zingen, goed spellen van oer-Hollandse 

woorden, allerlei weetvraagjes beantwoorden, galgje met namen van Nederlandse steden. Wat waren de 

teams fanatiek! 
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Tijdens de kanjertraining spraken we over het geven en ontvangen van complimenten. Vanaf nu krijgt 

elke dag een kind 'de gouden knoop' in een van de laatjes. Degene met de gouden knoop moet die dag 

extra veel complimentjes geven. Maar de anderen mogen natuurlijk 'mollen' door ook veel 

complimenten te geven. Aan het eind van de dag proberen we te raden wie de gouden knoop had. Wat 

klinken er ontzettend veel complimenten in de klas en wat worden we daar allemaal blij van! 

De lessen taal, rekenen en spelling zijn natuurlijk ook weer begonnen. Voor het eerst hebben we kennis 

gemaakt met het aflezen van cirkeldiagrammen. Best moeilijk in het begin, maar al doende gaat het 

steeds beter. 

Groeten van de kinderen en de juffen van groep 6B 

 

Groep 7a 

Allereerst willen we u via deze weg Gods onmisbare zegen toewensen voor 2019. 

Wat is het heerlijk om te merken dat alle kinderen zo genoten hebben van de vakantie. Maar nu deze 

eerste week er bijna al weer op zit, zijn we ook al gauw weer gewend. Rekenen met kommagetallen en 

procenten en stoeien met 'bepaling van tijd en plaats'. Het is hard werken in groep 7. Veel kinderen 

hebben al een start gemaakt met hun boekpresentatie. Fijn om te horen dat u daarbij als ouders ook 

meekijkt en ondersteunt.  

We hebben een papier ingevuld waarin we nadenken over wat we van 2019 verwachten en hoe we 

terugkijken op 2018. Geweldig dat bijna alle kinderen 2018 becijferen met een 8 of hoger. Dat is iets om 

heel dankbaar voor te zijn. We willen u vragen of u mee bidt voor Noes. Zij wordt aanstaande maandag 

geopereerd. We leven erg met haar mee.  

Fijn weekend en hartelijke groeten vanuit groep 7a 

 

Groep 7b 

Na 2 weken vakantie zijn we weer gestart. Een vakantie waarin iedereen uit mocht rusten en genieten, in 

het bijzonder genieten van Gods geschenk aan ons, in Zijn Zoon. Genieten van het kerstfeest, het feest 

van het Licht en alle mooie dingen die daarmee te maken hebben. 

Wat hadden de kinderen veel te vertellen! Erg gezellig allemaal. 

We zijn gelijk goed gestart met hard werken. Natuurlijk aan alle lessen, maar ook weer even aan ons 

gedrag: hoe gedragen we ons ook alweer in de klas en tijdens de lessen? Dat waren de kids gelukkig niet 

verleerd in de vakantie ;) het ging super! 

Ook zijn we begonnen met ons nieuwe thema: Wonen en reizen. 

Bij ons licht de nadruk op Europa met zijn verschillende landschappen, klimaat, werk, energiebronnen, 

enzovoort. Een ontzettend leuk thema met ook deze keer weer fantastische opdrachten om het eea te 

onderzoeken en creativiteit te stimuleren.  

Vanaf 21 januari starten we ook met de Cito toetsen, hier zullen we gedurende 2 weken regelmatig hard 

aan werken. Er is daarnaast ook tijd voor gewone lessen en wat leuke extra's. 

Zo gaan we bijvoorbeeld op dinsdag 22 januari naar Het LOKET, voor een techniekochtend. U krijgt 

binnenkort nog een mail met meer informatie, maar hierbij alvast het dringende verzoek om de uw kind 

op de fiets naar school te laten komen. Mocht dit niet lukken, laat het dan even weten. 

Een fijn weekend! Marleen en Hannah 

 

Groep 8a 

Opgeladen door een heerlijke vakantie zijn we weer van start gegaan. Een bijzonder jaar voor de 

kinderen in groep 8; cito, kamp, afscheidsavond en daarna voor iedereen een nieuwe school! 

Voor de vakantie hebben we een nieuwe klasindeling gemaakt. We zitten nu in rijtjes van 2 of 3 kinderen 

en het werkt echt veel rustiger. 

Ook zijn we (weer) gaan werken met een taakkaart. Kinderen kunnen zo zelf zien over welk doel de 

reken- en spellinglessen gaan. Scoor je al >80 % op zo'n doel, dan beheers je dat doel goed genoeg om 
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de les niet te hoeven maken. Je werkt dan aan uitdagend werk. En het voordeel is ook dat de juf dan 

lesgeeft aan minder kinderen, dus meer aandacht heeft voor ieder kind. Ook staan er taken op die je 

zelfstandig gaat maken. En binnen die taken zit dan weer verschil in niveau en/of hoeveelheid. 

Met werkwoordspelling zijn we hard aan het oefenen met d-tje en t-jes. Blijft lastig. Dat zien we ook 

terug op het huiswerk. Een vraag of u daar mét uw kind samen eens voor wilt gaan zitten. Het lijkt bij 

sommigen echt afgeraffeld te worden, waardoor er veel fouten gemaakt zijn. 

Er wordt dus weer keihard gewerkt hier en dat gaat supergoed! 

Groet van juf Nienke, juf Anita en groep 8a 

 

Groep 8b 

We zijn weer heerlijk van start gegaan afgelopen maandag. Dankbaar dat God ons een mooie vakantie 

heeft gegeven. We hebben onze vakantieverhalen met elkaar gedeeld en zijn ook direct in 

vakantiestemming gebleven met ons nieuwe thema; Ik ga op reis en neem mee... In duo's zijn we aan de 

slag gegaan met een reisfolder over een land naar keuze. We moeten namelijk een geheel verzorgde reis 

organiseren voor 10 dagen. We moeten uitzoeken wat het dagprogramma dan steeds is, dus welke 

highlights er worden bezocht. Ook is het de bedoeling dat je in de reisgids informatie over dat land 

verwerkt. Uiteindelijk gaan we natuurlijk alles presenteren op onze Vakantiebeurs! Vrijdag 8 februari zijn 

alle ouders welkom. Tijden volgen nog. Dinsdag 22 januari hebben we ook iets bijzonders. We gaan naar 

het Rijksmuseum!!! We worden om 11:00 uur met een bus opgehaald en naar Amsterdam gereden. Om 

16:15 uur hopen we weer terug op school te zijn. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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