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2 oktober Bezoek boven-
schoolse directeur 

5 oktober Dag van de leer-
kracht 

9 –11       

oktober 

Kamp groep 7/8 

9 oktober Juf Annet jarig 

11 oktober Juf Jikke jarig 

12 oktober Kinderen ‘s mid-
dags vrij 

Agenda 

Nieuws  

Wat genieten we toch  van ons nieuwe schoolgebouw! Van mijn 

kantoor achter in het gebouw, ver weg van alle kinderen en ac-

tiviteiten mag ik nu eersterangs zitten. En wat kan ik blij wor-

den als er dan een helder kinderstemmetje klinkt vanaf het 

kleutertoilet: "Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op 

heel de aarde". 

 

Vandaag is het feest want juf Marlinde is jarig: fijne dag gewenst 

en Gods zegen voor het komend jaar. Volgens mij is er in de keu-

ken al druk gewerkt aan de nodige taarten, uiteraard met veel ge-

zond fruit! 

 

Welkom: Komende twee weken komt de grote zus van Jenely, Sontje en Jevantly 

op school als stagiaire, we hopen dat je veel plezier hebt bij ons! 

 

Werkbezoek bestuur  Maandag 2 oktober komen René Tromp en Henk Eilander op 

werkbezoek bij WereldWijs.  Als bovenschoolse directeuren  willen ze hun belangstel-

ling tonen voor alle werknemers binnen GPO-WN en inzicht krijgen in de realisatie 

van ons onderwijs. Ze zullen in gesprek gaan met de leerlingraad, een aantal ouders 

en het team. Zo hebben we maandag dus 4 meesters in de school! 

 

Vervanging juf Jacobien 

Na de herfstvakantie zal  juf Jacobien gaan werken op De Driemaster in Ridderkerk. 

Om haar te vervangen zal juf Marjorie ook op donderdag in groep 3/4 gaan werken 

en juf Titia op vrijdag in groep 1/2. Over het afscheid krijgt u apart bericht. 

 

Tandarts 

Maandag 2 oktober komt de schooltandarts. Als dit met u is afgesproken, zullen uw 

kinderen uit de klas worden gehaald voor controle. 



Hallo! 

Mijn naam is Dick Mostert, en dit jaar kom ik stage lopen in groep 7/8 bij 

Francien op maandag, dinsdag en woensdag. 

Ik ben 24 jaar en woon in Woerden, ik zit inmiddels in het 3e jaar van de 

pabo. Die doe ik in Zwolle op de Viaa, daar volg ik het ‘ODS’ (Opleiden in 

De School) traject. 

Naast mijn school en stage werk ik veel, probeer ik af en toe te sporten en 

heb ik altijd wel wat te rommelen thuis. Ik hoop de komende periode veel 

te leren op deze mooie school, en wilt u nog verder kennis maken of ge-

woon een praatje maken dan kunt u mij altijd even aanschieten! 

 

De themahoek krijgt een echt plekje in de klas nu hij ingericht 

is en wat fijn dat er ook spullen van thuis mee kwamen naar 

school! Met de kinderen hebben we besproken wat een agent 

en een boef oden en hebben daar rollenkaartjes van gemaakt. 

De kinderen kiezen dan een rol als ze in de hoek gaan spelen 

en het klinkt raar, maar voor een kind geeft dat houvast over 

de rol die hij/zij speelt. Spelen gaat namelijk niet bij ieder 

kind vanzelf; sommige kinderen moeten geholpen worden om 

hun spel op gang te brengen, om verschillende spelactiviteiten 

te ondernemen en om het spel op niveau te brengen en te 

houden. Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te spelen, 

zullen ze zich ontwikkelen. Spelen stimuleert de motorische 

ontwikkeling, stimuleert sociale vaardigheden, maakt ervaringen met de wereld mogelijk, vergemak-

kelijkt het omgaan met emoties, stimuleert taalontwikkeling, lokt uit tot probleemoplossend denken 

en zorgt ervoor dat de kleuters grip krijgen op de wereld om hen heen. 

Twee- en driejarigen zijn vooral graag handelend (manipulatief) 

bezig. In dit spel oefenen ze hun motoriek, leggen contact met 

anderen en leren ze taal gebruiken. Langzaamaan verandert het 

manipulerende spel in rollenspel, waarin kinderen symbolische 

middelen kiezen voor de werkelijkheid. Ze worden dokter, moeder 

of groenteboer. In dit rollenspel neemt het onderlinge contact toe, 

breidt de taal zich uit en worden er relaties gelegd tussen voor-

werpen en rollen (“zal ik deze appels in een zakje voor je doen?”). 

Alle kinderen bewegen en 

spelen manipulerend spel, 

ook ondernemen alle kinde-

ren rolgebonden handelin-

gen, maar het interactieve rollenspel ontstaat niet automatisch. 

Veel kinderen blijven dan ook op dit punt steken. En dit terwijl 

deze laatste fase juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van 

het kind; hier wordt namelijk een beroep gedaan op de sociale 

gevoeligheid en vaardigheid. 

Bovendien wordt taal in het interactieve rollenspel gebruikt als 

Even voorstellen... 

Groep 1/2 
 



 communicatiemiddel en denkinstrument. Of kinderen klaar zijn voor deze fase, hangt van veel facto-

ren af. Ze zijn daarin bijvoorbeeld vooral afhankelijk van hun sociale omgeving. Wordt er thuis dezelf-

de taal gesproken als op school, wordt er gespeeld in de vrije tijd en stimuleren andere volwassen 

spel? Als kinderen niet tot deze laatste fase van spel komen, is het belangrijk dat ik, als leerkracht 

ingrijp. Ik kan als leerkracht kiezen uit 2 manieren van helpen: 

Meespelen, waarbij het erg belangrijk is om de leiding van het spel bij het kind te houden. 

Een rollenspel voor  spelen. Dit noemen we demonstratiespel. 

Zo belangrijk is spel dus in de ontwikkeling en ook hoe wij op school er mee omgaan. 

We hadden ook gemeten hoe lang we zijn en welke verkeersbor-

den er zijn. We kwamen er achter dat verkeersborden dus ook 

eigenlijk regels zijn en hebben even heerlijk in de aula een ver-

keersroute gelopen. Dat ging heel goed! Afgelopen dinsdag had 

de juf een vingerafdruk mee. Ja, want die was gevonden in het 

museum waar een hele mooie dure vaas gestolen was. En nu we 

een vingerafdruk hadden konden we natuurlijk de dief vinden!  

Maar hoe doe je dat dan? In tweetallen kregen de kinderen een 

grote vingerafdruk om met een vergrootglas te bekijken. Daarna 

mochten ze met een stempeldoos een eigen vingerafdruk maken 

en mochten ze elkaars vingerafdruk vergelijken. De kinderen 

vonden het maar wat raar dat die 

niet dezelfde zijn! Maar ze begrijpen nu wel hoe de politie dan de dader 

kan vinden… 

 Wat hebben we veel geleerd over dit thema en 

dan is het vrijdag alweer de laatste dag van het 

thema. Maandag ruimen we dan alles op en op dinsdag start dan het volgende 

thema met het prentenboek de Gruffalo en daarbij over de herfst. 

Deze week is het de week van de pauzehap; voor iedere dag 

krijgen we iets om te eten, hoeven de mama’s alleen drinken 

mee te geven (tenzij het kind het echt niet lust natuurlijk…). 

Maandag hadden we druiven, dinsdag komkommer, donder-

dag hebben we notenbrood, met keuze van pindakaas of bo-

ter als beleg en vrijdag blauwe bessen. 

Belangrijke data: 

 5 oktober – dag van de leerkracht en staking POin actie, onze school staakt 

niet! 

 12 oktober – studiemiddag leerkrachten, kinderen om 12.30 vrij. 

 16 t/m 20 oktober - herfstvakantie 

Fijn weekend alvast en tot het volgende nieuws. 

Jacobien, Tim en Titia 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn volop bezig met het thema herfst in de klas. In de bouwhoek bouwen we een vogelhuisje, 

waarbij kinderen extra goed moeten onderzoeken hoe je het vogelhuisje stevig maakt, de vogel niet 

nat kan worden in de regen én een opening heeft om eruit te komen… 

In de onderzoekshoek kijken we wat voor verschillende dieren er in het bos leven. 

Met biologie bestuderen we verschillende bomen met hun verschillende blaadjes en we bestuderen de 

spin. 
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Verder hebben we een levensgrote boom in elkaar geknutseld en gaan we de 

komende week knutselen met een echte boomstam. Toen vorige week de zieke 

bomen werden omgezaagd, heb ik gevraagd of ik van 1 boomstam 27 schijfjes 

mocht hebben en jawel, in ruil voor een kopje koffie kreeg ik een lading boom-

stam schijfjes! De kinderen kunnen hierin de ringen van de boom goed zien. Ook 

is zichtbaar dat de boom ziek was. Interessant! 

 

Schoolbrengdag 

De kinderen hebben erg enthousiast hun fietsen en schoenen versierd. Leuk! 3 

kinderen uit groep 3 en 3 kinderen uit groep 4 zijn door juf Ellen en juf Francien 

Pronk uitgekozen als echte winnaar. De foto van hun kunstige fiets/schoen is ge-

stuurd naar School op Seef. Zij kiezen uit alle inzendingen van heel Nederland 

een winnaar. Alle andere kinderen zijn sowieso winnaars. Zij hebben voor hun 

inzet een stempel mee naar huis gekregen. 

 

Sfeer 

Het is fijn om te ervaren dat u thuis erg meeleeft met de klas. Zeker als het gaat om de sfeer van de 

klas. Ik merk dat ouders van de jongens uit groep 4 thuis gesprekken hebben gehad over het schop-

pen/slaan/duwen/trekken wat vaker voorkomt. Kinderen laten de afgelopen weken steeds minder dit 

gedrag zien en leren steeds beter hoe je leuke spelletjes kunt spelen / leuke grapjes kunt maken 

waarin niet geduwd of geschopt wordt. Dank u wel! 

Ik blijf met het complimentensysteem in de klas nog actief doorgaan. Als er langere tijd helemaal niet 

meer geschopt of geslagen wordt, ga ik dit langzaam afbouwen. 

 

Levend water 

We horen in de klas het verhaal van Koning Saul die niet naar God luisterde en geen koning meer 

mocht zijn. Dit maakte hem erg boos. Als David op de harp kwam spelen, werd Saul rustiger. Maar 

toen kwam Saul erachter dat David koning mocht worden… 

 

Andere lessen 

We hebben met rekenen in beide groepen net de toets van blok 2 afgerond. 

Sommige kinderen hebben in groep 3 nog moeite met tellen in stapjes van 2 

(1-3-5-7-9 enz.) Mocht u merken dat uw kind daar ook moeite mee heeft: 

loop eens langs de huisnummers van uw straat, zo ziet uw kind waarom het 

nuttig is om te weten welk huisnummer naast nummer 22 is… 

In groep 4 hebben kinderen vooral nog moeite met termen van klokkijken. 

Hoe lang duurt 1 kwartier? En een half uur? En hoeveel halve uren passen er 

dan in een uur? En hoeveel kwartieren? 

Ook hebben we in deze toets de jaarkalender besproken. Kinderen leren op een jaarkalender lezen 

bijvoorbeeld op welke dag 31 januari valt. En hoeveel woensdagen er in maart zijn. Ook hierbij kunt u 

thuis checken of uw kind dat begrepen heeft. 

Alle gemaakte toetsen wil ik z.s.m. in parnassys zetten, waarna u dit 

zelf ook digitaal kunt bekijken. 

 

Planning 

 Donderdag 5 oktober: Dag van de leerkracht (wij als school sta-

ken niet!) 

 Maandag 9 oktober: groep 8 gaat op kamp, wij zwaaien de kin-

deren ‘s ochtends bij vertrek uit. 

 Donderdag 12 oktober: alleen les in de ochtend. 12.30 zijn de 

kinderen uit. Wij hebben dan studiedag. 

 Vrijdag 13 oktober: 9.00 uur hebben wij een viering. U bent van harte welkom en achteraf kunt 

u koffie drinken in het keukentje. 

 

16 t/m 20 oktober: herfstvakantie! 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie Rote 
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Levend Water 

Deze weken hoorden we nog meer over het leven van koning Saul en David. We hoorden hoe David 

een aantal keer de kans kreeg om Saul te doden, maar dat niet heeft gedaan. Hij wist dat God dat 

niet goed zou vinden. Verder hoorden we over hoe koning Saul uiteindelijk toch om het leven is geko-

men en hoe David uiteindelijk koning werd. Eerst over Juda, later over heel Israël. 

Aanstaande vrijdag hebben de kinderen een toets van H6. 

 

In de klas.. 

 

We hebben in de afgelopen weken weer veel geleerd en gedaan. Zo zijn 

we weer begonnen met een nieuw thema voor taal en spelling. In groep 5 

gaat het over zintuigen en in groep 6 over sport. 

Met rekenen heeft groep 6 gewerkt over vierkante meters en centimeters. 

Best lastig maar wel heel leuk. Ook hebben we lekker gebakken en ge-

kookt. De kinderen hebben in groepjes allerlei verschillende traktaties 

klaargemaakt voor de verjaardag van de juf. In groepjes hebben de kin-

deren samengewerkt aan een kwarktaart, cup cakes, appelflappen en ge-

zonde spiesjes. Ze vonden het ontzettend leuk om te doen en het resul-

taat ziet er goed uit! Leuk om zo met elkaar eens aan hele andere vaar-

digheden te werken dan de meeste dagen. Door alle drukte ben ik hele-

maal vergeten om foto’s te maken. Gelukkig had juf Didi deze foto. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

Vr 29/9 Levend Water toets H6 

Ma 2/10 Toets Engels Unit 1 

Di 3/10  Nieuwsbegrip huiswerk woordenschat en andere tekstsoort 

  Groep 6 topo toets 

Vrij 6/10 Levend Water toets H7 

Ma 9/10 – woe 11/10 Juf Marlinde mee op kamp met groep 7/8. Juf Didi voor de klas. 

Do 12/10 ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag 

 

Vorige week maandag is meester Dick bij ons in de klas begonnen. In ieder geval is hij het komend 

half jaar elke maandag-woensdag bij ons in de klas. Hij heeft al een aantal lessen gegeven. Dat zal in 

de loop van de tijd steeds meer worden. Ik blijf natuurlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in 

de groep! 

 

Qua sociaal emotioneel/ gedrag is het best hard werken. Het gewoon luisteren naar een volwassene, 

ook al vind je het oneerlijk of ben je het er niet mee eens is een aandachtspunt. Hoe zeg je het an-

ders op een respectvolle manier als je het er niet mee eens bent? 

Ook het op elkaar reageren in de klas. We zijn echt weer bezig met de afspraken volgens de kanjer-

training: hoe gedraag je je met de witte pet? Stel jezelf de vragen: vind ik het leuk? Vindt de klas het 

leuk? Vindt de juf/ meester het leuk? Vinden mijn ouders het leuk? Kun je op alle vragen “ja” ant-

woorden, dan gedraag je je zoals dat bij jou past. 

 

Er is een hoop te beleven elke dag in de groep. Er gebeurt veel en er is ook veel creativiteit en leven-

digheid! De kinderen genieten ervan om zelf dingen te leren/ te onderzoeken. 

Naar aanleiding van Prinsjesdag mochten ze zelf een partij oprichten en hun punt met argumenten 

duidelijk maken. Ook mochten ze elkaar kritische vragen stellen. 

Met aardrijkskunde zijn we verschillende culturen aan het onderzoeken: Marokko, Belgische, Engelse, 

Indonesische en uit het voormalig Joegoslavië. Erg leuk om te zien hoe gefocust ze aan het werk zijn. 

Voor deze opdracht hebben we weer internet op onze tablet! 

We hebben hier duidelijke afspraken over gemaakt. Hoe gebruik je internet. Wanneer is een bron be-

trouwbaar? 
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Wat was het leuk trouwens dat er zoveel kinderen op hun versierde fietsen /schoenen naar school 

kwamen op donderdag 21 september. De foto’s zijn opgestuurd en wie weet wint iemand van ons 

een aantal spellen voor de hele school! 

 

Waar ik ook heel vrolijk van word, is het huiswerk. Heel veel kinderen zijn trouw in hun huiswerk! 

Maken Nieuwsbegrip, leren hun topo en Engels goed. Erg fijn. Dat belooft wat voor de rest van het 

jaar en voor de middelbare school! 

 

Kamp komt ook steeds dichterbij. Degene die zich op hebben gegeven om te rijden (heen of terug): 

hartelijk bedankt. We hebben alle rijders nodig. Er komt nog een mail hierover. 

Van een paar ouders heb ik te horen gekregen dat hun kind allergisch is of iets dergelijks. Mochten 

er nog meer dingen zijn….. Laat het me weten. 

De kinderen zijn hun pollepel aan het versieren en hebben een pre historische naam bedacht! 

 

Met Levend Water zijn we bezig met de psalmen. We horen de verhalen van David en een aantal 

psalmen die hij geschreven heeft. Een aantal kinderen hebben hun eigen psalm geschreven! 

 

Belangrijke data en huiswerk: 

Vrijdag 29 september: LW toets les 4 en 5 (memootje van 5) 

Maandag 2 oktober: 

Dinsdag 3 oktober: NB af Dijkoefening 

Woensdag 4 oktober 

Donderdag 5 oktober: TOPO: Frankrijk/ Noord Amerika 

Vrijdag 6 oktober 

Maandag 9 – woensdag 11 oktober : Kamp 

Donderdag 12 oktober: middag vrij ivm studiedag 

Vrijdag 13 oktober: laatste dag voor de vakantie 

 

Dat was het voor nu! 

Hartelijke groeten van groep 7/8, meester Dick en juf Francien 


