
   
  “Elk kind heeft talent en gebruikt zijn nieuwsgierigheid om te groeien!” 
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Agenda 
Di 05 10 Start Kinderboekenweek 

Ma 14 10 Algemene ledenvergadering OV 

Ma 18 10 Herfstvakantie t/m 22-10-2021 

Wo 27 10 Koeiemart – les vrij 

Vr  29 10 Toneel/ musical groep 6 
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Verjaardagen 

 

SEPTEMBER   Groep  

28 Thijs  5 

29 Warin  5 

OKTOBER  Groep  

1 Haley 2 

5 Tygo Hb 8 

6 Senne 8 

7 Joep 7 

8 Jesper  8 

9 Ismaël  2 

9 Mats  Hb 8 

9 Thomas  Hb 6 

10 Roos  6 

10 Reda 8 
 

10 Sjors Hb 6 

11 Sean 4 

14 Isabel 2 

14 Fabian Hb 7 

16 Christo 5 

17 Bibi 5 

20 Ramon Hb 6 

20 Kasper Hb 6 

24 Matthias Hb 6 

27 Warda 8 

29 Jack Hb 7 

29 Tobias  3 

29 Julian  7 

   

 
 

Voorwoord 

Voorwoord 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste maand is voorbijgevlogen met de start van het schooljaar, de oudergesprekken en de 

informatieavond op school. Fijn om alle leerlingen en heel veel ouders weer binnen de school te kunnen 

ontvangen. 
 

Vanaf zaterdag is de richtlijn van 1,5 meter afstand vervallen. Dit biedt ons weer meer mogelijkheden, toch is 

er voor de korte termijn besloten om het brengen en halen tot de hekken van het schoolplein te blijven 

aanhouden. De groepen zullen via de deuren naar binnen gaan zoals we dat vanaf maandag 30 augustus 

hebben afgesproken. 

Ouders met een taak in de school of ouders die onder of na schooltijd een gesprek hebben ontvangen wij 

uiteraard. 

 

Na de herfstvakantie gaan we beoordelen of en hoe we ouders verder willen en kunnen toelaten in het gebouw. 

Op dit moment vinden we het nog wat vroeg om 150 ouders gelijktijdig binnen te laten. 
 

Dinsdag 28 september zal het begin zijn voor veel ouders/verzorgers van een uitdaging die tot en met 

woensdag 6 oktober gaat duren. Rijkswaterstaat sluit dan de A12 van knooppunt Ouderrijn tot Nieuwerbrug 

volledig af en werkt daarnaast met een versmalling van de A12 tot aan Reeuwijk. Dit gaat waarschijnlijk veel 

hinder op leveren. Ondanks die hinder is de school open en hopen we alle leerlingen op school te zien. 

 

Op dinsdag 5 oktober start de Kinderboekenweek! Er worden alweer veel voorbereidingen getroffen en 

verderop in deze nieuwbrief vindt u ook de laatste informatie en misschien wilt u zich opgeven om te vertellen 

over uw eigen beroep! 
 

Ook in de schooltuin wordt weer veel tijd gestoken. Pruimen plukken, bramen verzamelen en frambozen eten. 

Heerlijk allemaal! Toch hoopt de schooltuincommissie op extra krachten om de tuin weer winterklaar te krijgen. 

Ook daarvoor een oproep verderop in deze nieuwsbrief. 

 

   Tot snel, 

     Eelco Kosterman 

naar Inhoudsopgave    
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Groep 1 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Thema: het cijferwinkeltje  
Na een heerlijke zomervakantie zijn we inmiddels begonnen met het nieuwe project: 

het cijferwinkeltje! Dit  prentenboek, geschreven door Marianne Busser en Ron 

Schröder, is de leidraad bij ons project. Oma Blom heeft een cijferwinkeltje en 

verkoopt van alles wat met cijfers te maken heeft. Ze is dol op cijfers! Spelenderwijs 
maken wij kennis met cijfers die op allerlei manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld in 

een klok of op de dobbelsteen. Inmiddels hebben we ook al koekjes gebakken in de 

vorm van cijfers. Hieronder volgen een aantal foto’s die we tijdens het project hebben 

gemaakt: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kennismakingsgesprekken en informatieavond 

De afgelopen weken hebben we de kennismakingsgesprekken en de informatieavond gehad. Als het goed is, 

heeft u via Social Schools inmiddels de PowerPoint ontvangen van de informatieavond. Mochten er nog vragen 
zijn, dan hoor ik het graag.  

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Gijs de Gaai  
Op 28 september gaan we op excursie naar Gijs de Gaai in het Brediusbos! Inmiddels hebben we genoeg rijders 

en begeleiders, dank daarvoor. We zullen om 9:00 uur ongeveer vertrekken. Wilt u ervoor zorgen dat uw 

zoon/dochter een zitverhoger meeneemt? Alvast bedankt!        

 
Kinderboekenweek: worden wat je wil 

Op 5 oktober gaat de Kinderboekenweek van start! Dit jaar staat het in het teken van: ‘worden wat je wil!’. 

Beroepen staat centraal. Mocht u het leuk vinden om een keer iets over uw beroep te komen vertellen in de 

klas (20 minuten ongeveer), laat het dan vooral even weten, dan kijken we wat er mogelijk is.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

28-09-2021 
Gijs de Gaai: excursie in het 

Brediusbos 
Rijden/begeleiding is rond.  

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Yoan en Anouk  

 
naar Inhoudsopgave 

Groep 2 

Groep 2 
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Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Startthema 

Na een heerlijke zomervakantie zijn we 30 augustus begonnen aan het nieuwe schooljaar. Het eerste thema 

van het jaar staat in het teken van ‘het cijferwinkeltje’ geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder. Het 

project is van de Kleuteruniversiteit. We doen allerlei opdrachten aan de hand van het boek.  

 

  seriëren    app letterschool 
 

 

Letter van de week 
Elke week bespreken we een nieuwe letter. Dit doen we aan de hand van verhalen, spelletjes, filmpjes en 

liedjes. Het zou leuk zijn als de kinderen voorwerpen meenemen die horen bij de letter van de week. Afgelopen 

weken is dat al heel goed gelukt: aap, aardbei, afwasborstels, afstandsbediening, armband en appels, beker, 

barbie, beer, hond Barky en een bij.  

 

  Inloopactiviteiten 

        inloopactiviteit  regenboogletter 
 

 

     spelen en werken 
 

Engels 

Op woensdag krijgen de kinderen Engelse les. Het eerste thema heet ‘at School’. De kinderen hebben kennis 

gemaakt met Tiger, de pop, hij spreekt alleen maar Engels. De kinderen oefenen vooral met spreken en zingen 

de Engelse taal. De eerste les ging over voorstellen. Hello my name is..... Dat deden de kinderen al heel goed.  

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

We zijn bezig met het rekenproject van Slimme Kleuters, Koning Kien en het land van Tien. Afgelopen week 
heb ik een verhaal voorgelezen over koning Kien die een land krijgt. Hij houdt erg van het cijfer 10. De 

kinderen bedenken samen hoe het land van de koning eruit moet zien. Ze hebben getekend wat er allemaal in 

het land moet komen. Waar zou de koning blij van worden? Volgende week gaan we bespreken hoe we dit 

allemaal kunnen gaan maken. Wordt vervolgd.... 

 

Om bezig te zijn met de cijfers oefenen de kinderen tijdens de inloop op de tablet met de app ‘letterschool’ 

Deze activiteit blijft voorlopig een onderdeel van de inloop.  
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Kinderboekenweek: worden wat je wil 

Op 5 oktober gaat de Kinderboekenweek van start! Dit jaar staat het in het teken van: ‘worden wat je wil!’. 

Beroepen staat centraal. Mocht u het leuk vinden om een keer iets over uw beroep te komen vertellen in de 

klas (20 minuten ongeveer), laat het dan vooral even weten, dan kijken we wat er mogelijk is. 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail. 

Hartelijke groet, Remke, Yoan en Claire  

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 3 

Groep 3 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

We hebben thema 1 van lijn 3 deze week afgesloten. Dit thema hebben we de volgende letters aangeboden: r-

i-k-aa-s-d-e-n en de kinderen herkennen de woorden daan, rik en en. Met de aangeboden letters kunnen de 

kinderen zelf ook weer nieuwe woorden maken en lezen. 
Mocht u merken dat uw kind moeite heeft om de letters te onthouden of met de aangeboden letters woorden te 

kunnen lezen, kunt u daar thuis altijd spelenderwijs mee oefenen. Via social schools heeft u allerlei materialen 

en ideeën gekregen. 

 

Sem som: 

Met rekenen zijn we aan de slag gegaan met de getallenlijn tot 20 we hebben geoefend met het tellen in 

sprongen van 2 (zowel de even als de oneven rij)) , vooruit en achteruit tellen, buurgetallen benoemen (vraag 

uw kind maar eens naar de burenbinbgo, misschien kan het u zelf al uitleggen wat dat is. Nu zijn we druk in de 

weer met getalbeelden, grootste en kleinste getal, getallen op de goede volgorde zetten op een getallenlijn etc. 
Ook leren we de getallen goed schrijven, dat is nog helemaal niet zo makkelijk en we zijn aan het oefenen met 

het werken in een werkboekje. 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Lijn 3  

Wij starten nu met thema 2. Het tweede thema van Lijn 3 heet 'De boom'. Dit thema staat in het teken van de 

herfst en alle veranderingen die de herfst teweegbrengt in de natuur. We staan stil bij de volgende wereld 

oriënterende vragen:   

• Wat gebeurt er in de herfst met een boom?  

• Waarom vallen juist in de herfst de bladeren van de boom?   

• Hoe verwerk je de oogst van de appelboom tot appelmoes?   

• Hoe ziet de binnenkant van een boom eruit?   

• Hoe ziet een regenworm eruit en hoe beweegt hij zich voort?   

• Waarom zijn er verschillende soorten bladeren?  

• Wat is het verschil tussen bladeren en naalden?  

 

Verschil in leesniveau   

Alle kinderen zijn verschillend. Het ene kind kan al lezen, terwijl het andere kind net de letters begint te 

ontdekken. Om bij die verschillen te kunnen aansluiten, hanteert Lijn 3 drie differentiatieniveaus: 1ster, 2ster 

en 3ster. Nu we thema 1 hebben afgerond en de kinderen al een aantal weken in de klas hebben gezien en 

gehoord, zijn de kinderen op niveau ingedeeld in Lijn3. Na ieder thema en na ieder groot toetsmoment kijken 

wij weer of ieder kind nog op het juiste niveau zit, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen die nu 

werken op bijvoorbeeld 3ster niveau, kunnen later weer op 2ster niveau gaan werken en andersom.   

Wij besteden in de groep alleen op een positieve manier aandacht aan deze manier van werken, zodat het voor  
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alle kinderen prettig en veilig voelt en niemand zich 

buitengesloten voelt. We leggen uit dat alle kinderen 

verschillend zijn. Ieder kind blinkt wel ergens in uit. 

Kinderen die goed kunnen lezen, krijgen daarom een 

ander werkboek dat beter bij hen past. We leggen ook 

uit dat het helemaal niet erg is als je soms wat extra 

hulp van de leerkracht nodig hebt, om het beter te 

snappen. Het is juist fijn dat je met wat extra hulp 

straks net zo goed kunt lezen als de andere kinderen. 

We laten de kinderen ook regelmatig aan elkaar zien wat 

ze gemaakt of geoefend hebben, zodat ieder kind trots 

kan zijn op wat het kan.   

 

 
Rekenen: 

Als we het startblok hebben afgerond gaan we aan de slag met blok 1. hierin staan de volgende doelen 

centraal: 

 

• Getalbeelden herkennen tot 12, zonder te tellen 
• Hoeveelheden splitsen 
• Hoeveelheden tot 20 verkort tellen 
• Werken/tellen met de 5-structuur 
• Kennismaken met het rekenrek 

 

Kanjertraining 
De eerste periode hebben we de ‘startweken’ en de ‘week tegen pesten’ van de kanjertraining doorlopen. We 

bespraken de basisafspraken, de smileyposter en de petten en hun betekenis. We hebben samen 

groepsafspraken gemaakt over hoe wij het willen in groep 3. We helpen elkaar om het samen fijn voor iedereen 

te maken in onze groep. Het allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen 

willen zijn. Het lukt misschien niet altijd om het witte petje op te houden, maar als we hier op aangesproken 

worden, dan proberen we het witte petje weer op te doen.  

De komende periode starten we met katern 1 van Kanjertraining. Dit jaar volgen we de module ‘Max en de 

vogel’. 

Kinderboekenweek 

Begin oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: worden wat je wil. Beroepen staan centraal. 

Mocht u het leuk vinden om een keer iets over uw beroep te komen vertellen in de klas (20 minuten ongeveer), 

laat het dan vooral even weten, dan kijken we wat er mogelijk is. 

 

Kinderen voor kinderen heeft ook een leuk liedje opgenomen, speciaal voor de Kinderboekenweek. Via deze 

link: Kinderen voor Kinderen - Worden wat je wil (Officiële Kinderboekenweek videoclip) - YouTube kunt u het 
liedje alvast samen met uw zoon/dochter beluisteren.   

 

Klassenouder groep 3: 

De groepsouder van groep 3 is dit jaar Tessa Maessen, moeder van Kiefer. 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Linda en Marloes  

 
naar Inhoudsopgave 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
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Groep 4 

Groep 4 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

We zijn weer begonnen! Welkom in groep 4! De eerste paar weken zijn voorbijgevlogen.  

We zijn gestart met de verschillende methodes in groep 4. We zijn samen met de leerlingen op 

ontdekkingstocht gegaan in de methode Alles-in-1, Snappet op de Chromebook en niet te vergeten de 

Kanjertraining en Nieuwsbegrip. 
De leerlingen hebben allemaal een mooie kleurplaat met hun naam gekleurd zodat we daar een mooie 

verjaardagskalender van konden maken.  

 

Rekenen 

We hebben het bij rekenen gehad over splitsen, optellen en aftrekken tot en met 20, klokkijken (hele en halve 

uren), de juiste volgorde op de getallenlijn tot en met 100 en verder en terugtellen tot en met 100.  

 

Alles in 1 

Inmiddels hebben we een aantal weken gewerkt aan het project ‘waar is het?’. We zijn al veel te weten 
gekomen over het verschil tussen een stad en een dorp.  

Met spelling zijn we druk bezig geweest met luisterwoorden, fopklanken en weetwoorden. De komende weken 

gaan we verder met dit project.  

 

 
 

Kanjertraining 

De eerste drie weken van de Kanjertraining stonden in het teken van de ‘startweken’. Komende week gaan we 

starten met het eerste hoofdstuk van Max en de klas.  

 
Kinderboekenweek 

Begin oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: worden wat je wil. In de klas gaan we hier 

veel aandacht aan besteden, binnen alle vakgebieden.  

Kinderen voor kinderen heeft ook een leuk liedje opgenomen, speciaal voor de Kinderboekenweek. Via deze 

link: Kinderen voor Kinderen - Worden wat je wil (Officiële Kinderboekenweek videoclip) - YouTube kunt u het 

liedje alvast samen met uw zoon/dochter beluisteren.   

 

Klassenouder en wasouder groep 4 

We zijn voor groep 4 nog opzoek naar een klassenouder en een wasouder (voor het servies na het kerstdiner 
en de school t-shirts na een uitje/excursie). Heeft u interesse? Stuur even een berichtje via Social Schools.  

 

Wat gaan we de komende periode doen? 

Rekenen 

Bij het rekenonderwijs gaan we verder oefenen met getallen tot 100 precies op de getallenlijn plaatsen en het 

terug- en verder tellen tot en met 100 met sprongen van 1, 2, 5 en 10. 

 

Alles-in-1 

We werken verder aan het project ‘Waar is het?’. Bij spelling komen de categorieën aai,ooi,oei, de weetwoorden 

met een v en gaan we verder oefenen met de luisterwoorden.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
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Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.  

Petra en Annieka  
 

naar Inhoudsopgave 

 

Hb 4-5 

Hb 4-5 
 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Kennismaken en opstarten 
De eerste weken van het jaar zijn voorbijgevlogen! Ze stonden in het teken van kennismaken met elkaar, met 

de juf en (met name voor HB4) met de methodes en manier van werken in het HB. We hebben het lokaal 

ingericht met een mooie verjaardagskalender, vertrouwens- en samenwerkoefeningen gedaan en gesproken 

over wat wij belangrijk vinden in onze groep zodat iedereen zich er fijn voelt. 

 
 
Kennismakingsgesprekken en informatieavond 

De afgelopen weken hebben we de kennismakingsgesprekken en de informatieavond gehad. Ik vond het leuk 

om ook kennis te maken met jullie als ouders achter de leerlingen in de klas! Als het goed is, hebben jullie via 

Social Schools inmiddels de PowerPoint ontvangen van de informatieavond. Mochten er nog vragen zijn, dan 

hoor ik het graag. 

 

Voorleesboek 

We lezen op dit moment in een boek van Toon Tellegen. Een heel mooi boek met korte verhalen, waarin we 

steeds meeleven met de gedachtes en gevoelens van een dier. De dieren maken een heleboel bijzondere, 
mooie, gekke en grappige dingen mee, en reflecteren daar elk op hun eigen manier op. Zo ging het 

stekenvarken zich verstoppen, maar vroeg hij zich af of er eigenlijk wel iemand naar hem op zoek was – terwijl 

de neushoorn en het nijlpaard erg hun best deden om boos tegen elkaar te doen omdat ze ruzie hadden, 

hoewel ze eigenlijk allebei niet echt meer wisten waarom... 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Da Vinci: Het Begin 

We zijn begonnen met het thema ‘Het Begin’ van Da Vinci. We hebben al kennisgemaakt met tijdlijnen en 
hebben allemaal een tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen uit ons eigen leven geknutseld. Ook hebben we 

stilgestaan bij de oorsprong van onze kalender. Nu zijn we bezig met het bestuderen van ons zonnestelsel - van 

een filmpje over zwaartekracht op mars tot de grootte van de verschillende planeten en de (enorme) zon! De 

komende periode duiken we in de oerknal, het ontstaan van een- en meercelligen en de ontwikkeling van de 

eerste planten/dieren in zee. 

 

 
 

Rekenen 

Het is iets waar veel HB4 leerlingen lang naar uit hebben gekeken: rekenen op een eigen Chromebook! De 
leerlingen zijn inmiddels al helemaal thuis in de verschillen tussen opgave 1, 2 en 3, het plusje en het 

werkpakket.  
In HB4 herhalen we de basis en bouwen we voort op de getallenlijn en plus- en minsommen tot 100. Ook 

tafels, getallenreeksen en klokkijken komen voorbij. In deze fase is met name het getalbegrip belangrijk. 
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In HB5 maken we een stap naar de getallenlijn en plus- en minsommen tot 1000. We rekenen met 

verschillende strategieën: van de getallenlijn tot kolomsgewijs rekenen. We oefenen verder met de tafels en 

leren deze toepassen in grote maal- en deelsommen.  

 

Staal 
We zijn gestart met de eerste thema's van Staal Taal en Spelling. 
Met HB4 zijn we gestart met het thema ‘Start’, waarin spelletjes centraal staan. We hebben kennisgemaakt met 

de eerste 3 categorieën van Staal Spelling. 
1. Hakwoord: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 
2. Zingwoord: net als ding-dong 
3. Luchtwoord: korte klank + cht, met de ch van lucht. 

 

Met HB5 zijn we gestart met het thema ‘Ziekenhuis'. We hebben kennis gemaakt met de verschillende ruimtes 

die je in het ziekenhuis kunt vinden en de personen die je er tegenkomt.  
Staal Spelling draait dit eerste blok om het herhalen van de verschillende categorieën uit groep 4. Waar we in 

groep 4 nog een week lang kennismaken met elke categorie, herhalen we nu wel 6 categorieën tegelijk in 1 

week! 
 

 

Kanjertraining 
De eerste periode hebben we de ‘startweken’ en de ‘week tegen 

pesten’ van de kanjertraining doorlopen. We bespraken de 

basisafspraken, de smileyposter en de petten en hun betekenis.  

Thuis hebben de leerlingen een hand versierd en alle handen samen 

vormen onze ‘helpende handen’. We hebben samen groepsafspraken 

gemaakt over hoe wij willen dat het gaat bij ons in de klas en onze 

handen dienen als ‘handtekening’. We helpen elkaar om het samen 

fijn voor iedereen te maken in onze groep. Het allerbelangrijkste is, 

is dat we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen willen 

zijn. Het lukt misschien niet altijd om het witte petje op te houden, 

maar als we hier op aangesproken worden, dan proberen we het 

witte petje weer op te doen. 

De komende periode starten we met katern 1 van Kanjertraining. 

Dit jaar volgen we de module ‘Max en de zwerver’.  

 

Workshop Snaar Blaas Slag 

Op 7 oktober gaan we naar het Klooster voor een dag vol muziek! We volgen verschillende workshops met 
muziekinstrumenten en aan het einde van de dag zullen we samen een muziekstuk spelen. 

 Via Social Schools hebben zich genoeg rijders en begeleiders gemeld, bedankt!  

We worden om 10.35 in het Klooster verwacht, dus we zullen rond 10.15 vertrekken. Het programma in het 

Klooster duurt van 10.45 - 13.45. Het is dit jaar (ivm Covid-19) helaas niet mogelijk om te komen kijken naar 

het eindoptreden, maar ik ga proberen het goed op beeld vast te leggen zodat jullie thuis ook van het optreden 

kunnen genieten.    

 

Kinderboekenweek: worden wat je wil 

Op 5 oktober gaat de Kinderboekenweek van start! Dit jaar staat het in het teken van: ‘worden wat je wil!’. 
Beroepen staan centraal. Mocht u het leuk vinden om een keer iets over uw beroep te komen vertellen in de 

klas (20 minuten ongeveer), laat het dan vooral even weten, dan kijken we wat er mogelijk is. 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

07-10-2021 Snaar-Blaar-Slag @ het Klooster Ja, zie agenda in Social Schools 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

25-10-2021 Mad Science Show X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, bellen tot 16:00 uur of een 

afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Jacqueline  

 

naar Inhoudsopgave 
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Groep 5 

Groep 5 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?  

Welkom in groep 5! Inmiddels zijn we een aantal weken op 

weg en hebben we een vrolijke en gezellige start gemaakt. De 

eerste weken zijn we bezig geweest met Alles-Apart, iets wat 

nieuw was voor deze groep. Dit was in het begin wennen, 
maar ondertussen loopt dit al soepel. Helaas begin je op het 

moment dat het soepel loopt, weer met Alles-in-1.. Hier zijn 

we deze week mee gestart. Meer informatie volgt hieronder.  

 

Naast het harde werken, zijn we ook creatief bezig geweest. 

Zo zijn we druk bezig geweest met een blokposter. 25 

kleurplaten gevormd tot 1 grote blokposter. We zijn heel blij 

met het resultaat. 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we een verjaardagskalender gemaakt. 

Iedereen mocht een pose van een superheld aannemen en dit 

werd gefotografeerd door juf Ilona. De vorm van de pose werd 

uitgeknipt op zwart papier en op het a4-tje geplakt. Zie 

hieronder het resultaat. 

  

Stagiaire 

Ik ben Dirk Altena, 17 jaar en kom uit Oudewater. Ik zit in mijn eerste jaar van de pabo aan de 

hogeschool Leiden. Ik heb superveel zin om het komende half jaar iedere donderdag in groep 5 

mijn eerste momenten voor de klas te ervaren en ik hoop samen met de kinderen er een zo 

leuk en leerzaam mogelijke tijd van te maken.   

Wat gaan we de komende periode doen?  

Klassenouder 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een klassenouder. Mocht je interesse hebben, stuur even een berichtje naar 
Martijn of Ilona. We hebben wel al een wasouder gevonden, namelijk Maria (moeder van Yana). Heel erg fijn 

Maria! 

Rekenen  
In groep 5 zetten we de stap naar grotere sommen. Direct in de tweede week zagen we al grote optel- en 

aftreksommen (tot 1000), die we leren oplossen met behulp van de getallenlijn. Hier gaan we de komende 

periode veel mee oefenen! We zijn ook bezig met het herhalen en automatiseren van de tafels tot 10 en met 

klokkijken (zowel analoog als digitaal, goed om dit thuis te oefenen). In de komende weken gaan we door met 

grotere sommen en gaan we werken met grafieken. Ook komen er sommen voorbij met verhaaltjes 

(redactiesommen.nl is hiervoor een handige site om te oefenen). 

Topo   
Afgelopen week is er een bericht uitgegaan over topo. Hierin vindt u de informatie die nodig is. 

Alles Apart/ Alles-in-één  
De eerste weken zijn we gestart met Alles Apart: hierbij ligt de nadruk op spelling en grammatica. We hebben 

met spelling geoefend met verschillende fopklanken (stomme e,   
-eeuw/-ieuw/-uw en nk/ng), klankgroepenwoorden als hanen en kippen, en woorden met d of t als laatste 

letter. Tijdens grammatica stonden werkwoorden centraal. We kunnen nu werkwoorden vinden in een zin en 

hebben gezien dat het werkwoord verandert tussen ‘de tijd van nu’ en ‘de tijd van toen’.   
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Inmiddels zijn we begonnen met het eerste thema van Alles-in-één: Amerika, Australië, Antarctica en de 

Oceanen (AAAO)! We zijn begonnen in Noord-Amerika en vervolgen onze weg naar Midden-Amerika en 

Suriname, Zuid-Amerika, Australië, om te eindigen bij Antarctica en de Oceanen. Elke week zullen we onder 

andere een filmpje kijken, vragen beantwoorden over een informatieve tekst en een gedicht lezen. Naast de 

lessen zullen de leerlingen ook dieper in het thema duiken door zelf een PowerPoint presentatie te maken en 

deze aan de klas te presenteren.    

Kanjertraining  
Na de startweken beginnen met Kanjerboek ‘Max en de Zwerver’. Aan de hand van verhalen over de 
zwerver Peanut (hij houdt van pinda’s en zegt in Engeland geboren te zijn) hebben we gedurende het jaar 

aandacht voor verschillende thema’s, waaronder belangstelling tonen, grenzen durven stellen en omgaan met 

meningsverschillen.   

In het kader van de Kanjertraining gaan we de komende periode ook aan de slag met persoonlijke werk- en 

kanjerdoelen. Bij het eerste rapport zullen we evalueren hoe we aan deze doelen gewerkt hebben en of we op 

deze vlakken gegroeid zijn.  

KUVO  
Op maandag 4 oktober zijn we uitgenodigd om in het Klooster van 10.45 uur tot 13.45 uur mee te doen met 

workshops van het ‘Snaar Blaas Slag’ project, waarbij we in kleinere groepjes actief met verschillende 

muziekinstrumenten aan de slag gaan.   

We zijn op zoek naar ouders die ons naar het Klooster (en terug naar school) kunnen rijden (24 kinderen/6 à 7 

auto's). Ook zoeken we twee ouders die gedurende de dag de groepjes tijdens de workshops willen 

begeleiden. Het eindoptreden mag dit jaar weer door de ouders bekeken worden, dus jullie zijn van harte 

welkom. Dit begint om 13.30 uur in lokaal 31.  
Mocht u willen en kunnen helpen, verzoeken wij u om contact op te nemen met Martijn 

(m.vangurp@stichtingklasse.nl of een berichtje via Social School).  

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

04-10-2021 Snaar, Blaas, Slag Ouders die kunnen rijden. 

05-10-2021  Start Kinderboekenweek  X  

14-10-2021  Algemene ledenvergadering OV    

18-10-2021  Herfstvakantie tot 22-10-2021  X  

27-10-2021  Koeiemart – Lesvrij  X  

 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.      

Martijn en Ilona   

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 6 

                                           Groep 6 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 
Klassenouders: 

We hebben dit schooljaar zelfs 2 klassenouders. Iris en Katja, wat fijn dat jullie deze taak op jullie nemen.  

 

Alles Apart: 

We hebben de eerste 3 weken van Alles Apart achter de rug. Tijdens deze weken zijn de volgende categorieën 

aan de orde gekomen:  

- Hoofdletters en tekens: hoofdletters 
- Hoofdletters en tekens: apostrof 
- Klankgroepen  
- Laatste letter 
- Eindstukken  

De meeste leerlingen hebben aan de hand van de analyse van het dictee, extra oefenwerk mee naar huis 

gekregen.  

 

Teams: 

Tijdens de informatieavond hebben wij aangegeven dat wij gebruik maken van Teams om alle materialen te 

verzamelen.  

U vindt hier: 
- De werkbladen van werkwoordspelling  
- De topografiekaarten en de jaarplanning 

mailto:m.vangurp@stichtingklasse.nl
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- Alles in 1: weekwoorden, samenvattingen en beoordeling PowerPoint 
- Alles Apart: weekwoorden 
- Weektaak voor thuis 

 

Alles in 1: 

We zijn inmiddels gestart met het eerste project van dit schooljaar. 

Hartelijk dank voor alle materialen die wij mogen lenen, tijdens dit project. 

De leerlingen maken dit project een PowerPoint of een Prezi en zullen deze na het project, in de Alles Apart 
weken presenteren in de klas.  

De leerkracht spreekt met de leerlingen individueel een datum af om dit te presenteren en de leerlingen 

noteren deze datum in hun agenda.  

De eerste week (20-09-2021 t/m 24-09-2021) zullen de leerlingen een mindmap maken en aan de hand van de 

mindmap, zoeken zij informatie voor de eerste 2 dia's.  

De tweede week zullen zij op zoek gaan naar informatie voor de derde en vierde dia. 

In de derde week zullen zij op zoek gaan naar informatie voor de vijfde en zesde dia.  

In de vierde week zullen zij op zoek gaan naar informatie voor de zevende en achtste dia.  

Na de vakantie starten wij in de klas met het maken 
van de PowerPoint presentatie, de leerlingen kunnen in 

de vakantie natuurlijk al een start maken.  

Op de woensdagen besteden wij in de klas tijd aan het 

werkstuk, de leerlingen zullen thuis ook tijd moeten 

besteden aan het zoeken van de informatie. Het is onze 

ervaring dat leerlingen het met name lastig vinden om 

de informatie in eigen woorden te zetten. Veel 

leerlingen hebben baat bij hulp van hun ouder(s) 

hiermee.  
 

Het project zullen we afsluiten met verschillende 

workshops.  

We raden sterk aan om de samenvattingen van de info 

teksten thuis te lezen.  

De teksten printen wij niet uit, maar kunt u 

terugvinden op Teams.  

 

Topografie: 
Zoals in de eerder gestuurde e-mail, nemen wij vanaf dit schooljaar de topografiekaarten schriftelijk af.  

 

Rekenen: 

We zijn afgelopen weken druk bezig geweest met het vermenigvuldigen, soms moesten de leerlingen een 

handige manier toepassen, soms moesten de leerlingen de som splitsen. Ook hebben de leerlingen geleerd hoe 

zij moeten vermenigvuldigen met een 10,100 en 1000. 

Ook hebben we deelsommen uitgerekend, deelsommen in context en kale deelsommen met behulp van 

splitsen.  

De leerlingen hebben kennis gemaakt met deciliter en centiliter. Ook hebben zij de samenhang van de 
litermaten geleerd. En hoe kan dit nu beter dan het voordoen met de verschillende litermaten en voorwerpen 

die hierbij horen!  

 

Kanjertraining: 

De eerste periode hebben we de ‘startweken’ van de kanjertraining doorlopen. We hebben weer de 

belangrijkste basisafspraken herhaald en we bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. We 

hebben ook de motor en benzine nogmaals herhaald. Het allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat 

we allemaal te vertrouwen willen zijn. Het lukt misschien niet altijd om de witte pet op te houden, maar als we 

hier op aangesproken worden, dan proberen we de witte pet weer onder de andere te doen. Het info-doe blad 

hebben jullie via Social Schools ontvangen. 

 

Nieuwsbegrip:  

We zijn ook alweer druk aan de slag met Nieuwsbegrip. Onderwerpen als; Opening Floating Office Rotterdam, 

Neanderthaler Krijn en Vulkaan barst uit op La Palma, zijn voorbijgekomen. Hierin zijn we met het volgende 
aan de slag gegaan: actief lezen, toetsvragen oefenen en we zijn bezig geweest met de strategie ophelderen 

van onduidelijkheden. Vanaf oktober zal er Nieuwsbegrip huiswerk op papier mee naar huis gaan. De kinderen 

krijgen dit op dinsdag mee, waarna ze het een week later weer in moeten leveren.  

 

Stagiaire: 

Donderdag 23 september is juf Laura aan haar stage bij ons in de groep begonnen. 

Zij zal komend halfjaar op de donderdagen een aantal lessen in de klas verzorgen. 
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Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Rekenen: 

De komende periode ligt de nadruk op het cijferend rekenen. 

We gaan verder met het metriek stelsel, waarbij de nadruk ligt op de lengtematen.  

Ook maken we een voorzichtige start met de breuken, het herkennen van breuken in het dagelijks leven.  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

27-09-2021 KUVO dramalessen op school X  

30-09-2021 KUVO dramalessen op school X  

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

07-10-2021 KUVO dramalessen op school X  

29-10-2021 Toneel groep 6  Meer informatie volgt  

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

14-10-2021 KUVO dramalessen op school X  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Priscilla & Omar 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Hb 6 

Hb 6 

 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op! Wat is het leuk om elkaar beter te leren kennen, 

samen allerlei oefeningen doen om een groep te vormen en samen af te stemmen hoe we willen werken in onze 

groep. We zijn goed gestart! 

 
Klassenouder 

Tijdens de infoavond waren we al direct voorzien; Susan de moeder van Ivo Rooijmans wil dit jaar graag onze 

klassenouder zijn! Mocht u nog niet in de klassenapp zitten, kunt u ons een bericht sturen, zodat u toegevoegd 

kunt worden. 

 

Kanjertraining  

De eerste weken hebben we gebruikt om de kanjerafspraken te herhalen. We hebben de smileyposter (hoe wil 

je het doen?), de petten (herkennen van bepaald gedrag) en de motor en benzinepomp (invloed hebben op en 

aandacht geven aan negatief gedrag) herhaald. Ook hebben we allerlei vertrouwens-, kennismakings- en 
bewegingsoefeningen gedaan.  

Jullie zoon/dochter heeft uitgesproken dat hij/zij te vertrouwen wil zijn. Een mooie basis om op verder te 

bouwen! De komende periode gaan we eerst verder de kanjerafspraken uitdiepen, voordat we verder gaan met 

het uitdiepen van de petten. 

 

Vakkendag 

Vakkendag is weer gestart! Inmiddels hebben we al twee keer mogen genieten van een woensdag vol andere 

uitdagingen, hoge betrokkenheid en veel nieuwe kennis. Heeft u vragen over de vakkendag? Deze mag u altijd 

stellen aan Marlous. (m.debeer@stichtingklasse.nl) 
 

 

 

 

mailto:m.debeer@stichtingklasse.nl
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DaVinci 

We zijn gestart met het thema Egyptenaren. We gaan het hebben over Egyptische goden, mummies, 

hiërogliefen, de Nijl, de krokodil en nog veel meer. Neemt u vooral eens een kijkje op de site: 

http://www.davincivoorthuis.nl/ waar u allerlei ideeën als leuke films, boeken en leerzame uitjes kunt vinden  

met betrekking tot het thema Egyptenaren. Wat dacht u van een uitstapje naar het museum van de 

volkenkunde of een kamelenmelkerij? Of kijk eens naar de film Asterix – Missie Cleopatra of lees/kijk het 

verhaal van de prince of Egypt. Misschien weet u zelf wat interessants te vertellen over het thema 

Egyptenaren? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een gastles bij ons op school.  
 

Agenda 

Vanaf dit schooljaar maken de leerlingen gebruik van een agenda. Alle toetsen, het huiswerk, presentaties en 

dergelijke worden hierin genoteerd.  

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Tafels 

In groep 6 gaan we aan de slag met grotere getallen die we ook gaan vermenigvuldigen en delen. Daarom is 
het belangrijk dat de tafels geautomatiseerd zijn! Thuis kunt u ook oefenen met uw kind. Er zijn verschillende 

apps te downloaden waar uw kind mee kan oefenen en ook verschillende websites. www.tafelsoefenen.nl en 

www.tafeldiploma.nl zijn hier goede voorbeelden van.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Linda L. en Mirjam 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 
Alles Apart 

We hebben de eerste weken Alles Apart erop zitten. In deze hoofdstukken hebben we het gehad over o.a. 

vakantiepost. Passend daarbij hebben we allemaal een mooie ansichtkaart over de zomervakantie gemaakt.  

    
 

Verder kwamen de volgende categorieën aan bod:  

H1: Hoofdletters en tekens - hoofdletters 

H1: Klankgroepen – alles 

H2: Moeilijke woorden – t = th 

H2: Hoofdletters en tekens – apostrof  

H3: Hoofdletters en tekens – trema  
H3: Moeilijke woorden – t = th 

 

 

http://www.davincivoorthuis.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
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Acrogym 

Bij de gymlessen hebben we geoefend met het maken van letters, zodat we woorden konden maken. Kunt u 

lezen wat hier staat?  

 

 
 

Kanjertraining 

De eerste periode hebben we de ‘startweken’ van de kanjertraining doorlopen. We hebben weer de 

belangrijkste basisafspraken herhaald en we bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. Het 
allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen willen zijn. 

 

Rekenen 

We hebben gewerkt aan de volgende doelen:  

Week 1: Notatie en betekenis van procenten 

Week 1: Oppervlakte berekenen 

Week 1: Getallen tot 1 miljoen op de getallenlijn plaatsen 

Week 2: Verhoudingentaal begrijpen en gebruiken 

Week 2: Weten dat het geheel 100% is en kunnen aanvullen tot 100% 
Week 2: Basisrelaties – 50% = de helft, 25% = een kwart 

Week 3: Gemiddelde berekenen 

Week 3: Breuken vereenvoudingen via delen met gemene delers 

Week 3: Gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel (met kommagetallen) 

Week 4: Vergelijken en op volgorde zetten van kommagetallen 

Week 4: Breuken vereenvoudigen via delen met gemene delers 

Week 4: Optellen en aftrekken met grote getallen 

Week 4: Breuken vereenvoudigen 

 
 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Alles in 1 – Project AAAO 

We zijn de komende 5 weken bezig met het project Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen. Met dit 

project trekken we de wijde wereld in. We verkennen Australië, eiland en 

werelddeel tegelijk. ‘Down under’ noemen we dit land weleens, want het 

ligt onderaan aan de andere kant van de globe. We trekken door Noord- en 

Zuid-Amerika, een superlange tocht, helemaal van noord- tot zuidpool. Zo 
gaan we samen op expeditie. Overal waar we komen is de natuur machtig 

en prachtig. Kijk maar goed 

 

Even voorstellen… 

Beste ouders, 

  

Mijn naam is Anna en vanaf dinsdag 21 september loop ik elke dinsdag 

stage in groep 7. Soms zal ik er ook op donderdag en vrijdag zijn. 

Ik ben twintig jaar en op dit moment zit ik in het derde jaar van de 
academische PABO in Leiden. Dit is een soort combinatiestudie van de 

PABO en pedagogische wetenschappen. Naast mijn studie en stage werk ik 

in de huiswerkbegeleiding voor het middelbaar onderwijs. 

 Vandaag heb ik kennis gemaakt met de leerlingen en het belooft een 

gezellig half jaar te worden! Ik heb er zin in. 

 Hopelijk ontmoet ik u in november bij de oudergesprekken. Tot dan! 

 

Anna.  
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Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Valeska 

 

naar Inhoudsopgave 

Hb 7 

Hb 7 
 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij gevlogen! We hebben Eden als nieuwe leerling in 

HB7 verwelkomd en we hebben veel spelletjes en vertrouwensoefeningen gedaan om elkaar (beter) te leren 

kennen. Ook hebben we inmiddels met alle ouders kennismakingsgesprekken gevoerd en is de informatieavond 

geweest. We hebben een hele fijne eerste indruk van HB7 en hebben zin in de rest van het jaar! 
 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Open Monumenten Klassendag 2021 

Vrijdag 10 september deden we mee aan de Klassendag, een speciale monumentendag voor de jeugd van de 

Woerdense basisscholen. We krijgen les over de Oud Hollandse Waterlinie en werden rondgeleid door de 

rondgangen van het Kasteel van Woerden. Interessant! 

 

Kanjertraining 

De eerste periode hebben we de ‘startweken’ van de kanjertraining doorlopen. We hebben weer de 

belangrijkste basisafspraken herhaald en we bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. Het 

allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen willen zijn. Het lukt misschien 

niet altijd om de witte Kanjerpet op te houden, maar als we hier op aangesproken worden, dan proberen we de 

witte pet weer op te doen. 

De verjaardagskalenders dit jaar! Wat zijn ze leuk geworden!   

 



     

Nieuwsbrief 1 27 september 2021 

 

 
 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

DaVinci thema Inheemse Amerikanen 

Ongeveer 10.000-20.000 jaar geleden liepen mensen vanuit Azië over een bevroren Beringstraat Amerika 

binnen, de voorouders van de huidige Inheemse Amerikanen. We leren over hun ideeën over omgaan met de 

natuur en het leven. We behandelen de nomadische en agrarische samenleving in West-Europa tijdens de 

prehistorie, omdat die overeenkomsten vertoont met de samenleving van de Inheemse Amerikanen. We 

behandelen verschillende stammen in zowel Noord-, Midden- als Zuid-Amerika, Het Koud Klimaat, de bizon en 

de cactus als voorbeeld om de waterhuishouding van planten te bespreken. Ook besteden we aandacht aan de 

Verenigde Staten en vergelijken we dat land met Nederland vroeger en nu. 

De creatieve opdrachten proberen we ook aan te laten sluiten bij het thema. Zo hebben de kinderen al een 

dromenvanger gemaakt, een mandela gekleurd en een ontwerp gemaakt voor hun eigen totempaal, die ze ook 

al gekleid hebben. Nu moeten ze nog geverfd. 

 

Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek 2021. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed 

bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van 

droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 

geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun 

je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! Zoals ieder jaar is er speciaal voor de Kinderboekenweek 

een lied opgenomen: Kinderen voor Kinderen - Worden wat je wil (Officiële Kinderboekenweek videoclip) - 

YouTube 

 

Muziekbeurten 

Jullie kinderen gaan Muziekbeurten houden: een presentatie over muziek die hen aanspreekt en over hun 

favouriete lied. De manier waarop deze presentatie gegeven wordt, is aan de kinderen. Ze mogen zelf 

begeleiden met bijvoorbeeld gitaar of viool, een bijhorende dans aanleren of het lied aanleren inclusief 

bewegingen. Ook de presentatievorm is vrij (PowerPoint, Prezi, poppentheater, gewoon vertellen, filmpje, etc. 
etc. We verheugen ons op de muziekbeurten, omdat die vaak met veel enthousiasme gegeven worden! In de 

agenda in SocialSchools staat aangegeven wanneer jullie kind aan de beurt is. 

Rekenen 

In groep 7 gaan we rekenen met grotere getallen tot en met 100.000 en moeten we getallen tot en met 1 

miljoen juist op een getallenlijn kunnen plaatsen. Hier hebben we de afgelopen weken al mee geoefend. Ook 

wordt er nu een verband gelegd tussen breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Om hier goed 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
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mee te kunnen rekenen, blijft het belangrijk dat de tafels en deeltafels goed geautomatiseerd zijn en dit is bij 

een aantal nog niet het geval. Willen jullie thuis weer aandacht geven aan de tafelsommen!!! 

Staal Taal 

Het eerste thema van dit jaar is ‘Strips’. De woordenschat wordt uitgebreid met woorden als: signeren, in 

trek zijn, op de hak nemen, de context en geestig. Tijdens de lessen taal verkennen leren de kinderen kijken 

naar de kenmerken van stripverhalen en hoe deze op vele manieren humoristisch kunnen zijn, denk aan 

woordspeling, overdrijving en ironie. Tijdens spreken en luisteren bedenken ze dialogen bij verschillende 

afbeeldingen en geven zij in een denkgesprek hun mening over de voor- en nadelen van strips. Bij het 

onderdeel schrijven leren ze een dialoog te schrijven aan de hand van een strip en een tekst te schrijven in 

een stripverhaal. Na deze impressie gaan we door naar expressie en passen ze het geleerde toe door het 

schrijven van een scenario voor een strip en een stripalbum te maken en te ‘publiceren’. 

Staal Spelling 

Met spelling zijn we gestart met het eerste blok van dit schooljaar. Dit blok draaide om de herhaling van 

spellingcategorieën die de kinderen in de groepen hiervoor hebben geleerd, herhaling van woordsoorten, 

zinsdelen en werkwoordspelling. 

Even voorstellen… 

Mijn naam is Els den Heijer. Ik woon in Bodegraven met man en vier kinderen. Eén van 

onze kinderen is al getrouwd. Sinds 2018 ben ik bezig met de PABO. Op dit moment loop 

ik stage in Hb7 en voor mijn minor doe ik onderzoek naar lezen en verhalen vertellen, 
daar ben ik ook een dag in de week voor op school. De Andersenschool is bekend terrein 

voor mij. Mijn jongste twee kinderen hebben allebei een deel van hun basisschool in het 

Hb-onderwijs gezeten. In die tijd ben ik als vrijwilliger actief geweest in de schooltuin, in 

het geven van les aan de jongere kinderen die extra uitdaging konden gebruiken en in 

het geven van programmeerles. De afgelopen weken ben ik al een heleboel bekende 

kinderen tegengekomen, wat ik erg leuk vind. In mijn vrije tijd lees ik graag en ik vind 

het leuk om te puzzelen en raadsels op te lossen. Verder houd ik ook van wandelen en 

fietsen. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

   

   

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Els, Marlous en Mariëlle  
 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 

Groep 8 
 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Alles Apart 

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

 hoofdletters en tekens - hoofdletters  

 verkleinwoorden - tv’tje/-aatje/skietje 

 woorden verbinden - e/en  

 hoofdletters en tekens - apostrof 

 stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden  
 hoofdletters en tekens – trema 

 

Rekenen 

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

 Een lijngrafiek maken 

 Moeilijkere lijngrafieken aflezen en maken 

 Voorspellingen doen op basis van grafieken 
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 Helen uit een breuk halen 

 Eenvoudige ongelijknamige breuken optellen en aftrekken 

 Een heel getal vermenigvuldigen met een breuk, in een context 

 Een heel getal vermenigvuldigen met een breuk 

 Werken met verhoudingen als 1 : 7 

 Percentages berekenen met behulp van ankerpunten 

 Producten vergelijken op basis van informatie in een tabel 

 Percentages berekenen met behulp van de 1%-regel 
 Rekenen met rente, prijsverhogingen en btw 

 

Perspectief tekenen 

De afgelopen weken zijn de leerlingen bezig geweest met perspectief tekenen. In verschillende lessen hebben 

ze geleerd wat hier allemaal voor nodig is. We hebben geleerd hoe we ruimte kunnen creëren op een plat vlak, 

wat perspectief betekent, wat een horizon is en wat een vluchtpunt is. Inmiddels zijn we bezig met onze eigen 

perspectief tekening! 

 

        
 
 

Kanjertraining 

De eerste periode hebben we de ‘startweken’ van de kanjertraining doorlopen. We hebben weer de 

belangrijkste basisafspraken herhaald en we bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. Het 

allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen willen zijn. 

 

Zoals op de informatieavond is verteld hebben wij besloten in groep 8 aanvullende lessen van de 

Kanjertraining te geven. Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over deze lessen. 

 
Max en seksualiteit 

Door middel van het lesprogramma ‘Max en seksualiteit’ informeert de school uw kind over het bestaan van 

diversiteit in seksuele relaties. De lessen zijn niet gericht op het overnemen van elkaars opvattingen. We 

stimuleren de kinderen wel om nieuwsgierig naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen, elkaar niet te 

vernederen of uit te lachen, en zich niet te laten leiden door angst, haat of superioriteitsgevoelens. De lessen 

worden op school door de eigen leerkracht gegeven. Op basis van het schoolbeleid is besloten aandacht te 

besteden aan dit thema.  

 

Lesdoelen 
De lessen van ‘Max en seksualiteit’ richten zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en 

houding/bewustzijn. Om u een beeld te geven van de inhoud van de lessen, zullen hieronder een aantal 

lesdoelen worden genoemd. 

 

Kennis: 

- De leerlingen kennen verschillende manieren waarop je kunt laten zien dat je graag iemands vriend 

bent/blijft. 

- De leerlingen kennen het verschil tussen een gezonde en ongezonde vriendschap. 

- De leerlingen weten dat cultuurverschillen invloed hebben op wat wordt geaccepteerd op het gebied 
van seksualiteit. 

- De leerlingen weten dat je door middel van je kleding kunt laten zien wie je bent en je je niet moet 

laten beïnvloeden door anderen. 

- De leerlingen weten wat het betekent om transgender te zijn. 

Vaardigheden: 

- De leerlingen kunnen de rol, rechten en verantwoordelijkheden beschrijven van verschillende 

familieleden. 

- De leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen tussen mensen benoemen en waarderen. 
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- De leerlingen kunnen aangeven waar hun grens ligt bij asociaal gedrag. 

- De leerlingen kunnen verschillende beschikbare hulpbronnen benoemen. 

 

Houding en bewustzijn: 

- De leerlingen zien in dat er diversiteit bestaat binnen de samenstelling van gezinnen. 

- De leerlingen zien het belang in van gelijkheid en respect voor verschillen op gebied van seksualiteit, 

geloof en gender. 

- De leerlingen zijn zich bewust van wat hun rol kan zijn bij het verminderen van cyberpesten. 
- De leerlingen zien in dat verliefdheid (ongeacht je geaardheid) een onderwerp is dat je kunt bespreken 

met je vrienden of ouders. 

- De leerlingen zien in dat wanneer je meer over jezelf vertelt, anderen jou beter leren kennen en je ook 

beter begrijpen. 

 

Samenwerking ouders en school 

Wij vinden het belangrijk om de ouders te betrekken bij de lessen. U heeft als ouder een belangrijke rol bij het 

voorlichten van uw kind op het gebied van seksualiteit. Daarom werken wij graag samen aan de ontwikkeling 

van uw kind. Dit doen wij graag aan de hand van informatieve doebladen. Na iedere les krijgt u dit doeblad per 
mail toegestuurd. 

 

Even voorstellen… 

Hallo, ik stel me in dit stukje tekst graag aan u voor. Mijn naam is Nancy 

Poiesz en ik loop momenteel mee in groep 8 van meester Niels. Na de 

herfstvakantie ga ik als zij-instromer aan de slag binnen de Andersenschool. 

Dat betekent dat ik via een speciale “snelkookpan”-route de PABO ga volgen 

aan de Hogeschool Leiden en ondertussen -eerst begeleid, daarna 

zelfstandig- voor de klas zal staan. Een behoorlijke switch, want hiervoor 
deed ik totaal iets anders. Na mijn studie Communicatiekunde in Groningen 

heb ik ruim 15 jaar gewerkt bij diverse bedrijven als communicatieadviseur. 

Zes jaar geleden heb ik een overstap gemaakt naar de uitvaartzorg, waar ik 

tot 1 augustus jl. met heel veel toewijding en plezier heb gewerkt. Maar het 

is tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb sterk de behoefte om mijn vleugels 

uit te slaan, te leren en te groeien. Om mijn creativiteit en 

communicatiekracht in te zetten in het onderwijs. Ik woon samen met mijn 

man in Driebergen en kom drie dagen in de week naar Woerden om te 

werken in groep 8: volgens mij toch echt wel de állerleukste groep van de 
Andersenschool. Wat ontzettend fijn dat ik hier mag zij-instromen! 

Hartelijke groet, 

Nancy  

 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Kinderpostzegelactie 2021 

Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om verschillende producten 
– waaronder kinderpostzegels – te verkopen. Ze zamelen daarmee geld in om kinderen kansen te geven op een 

betere toekomst. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 73e keer gehouden 

en daar zijn we best trots op! 

 

De actie is van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober. 

 

De kinderen kunnen kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook kaarten voor de feestdagen en andere 

leuke producten zoals bloembommetjes, een shopper en blikjes met vrolijke Gorgel-pleisters. Daarnaast kan er 

dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie. 
 

De leerlingen hebben omstreeks woensdag 22 september een kaart gekregen. In deze kaart staat de volledige 

uitleg en een persoonlijke code waarmee hij/zij op actiekpz.nl kan inloggen op Mijn Kinderpostzegelactie. De 

leerlingen kunnen daar een persoonlijke videoboodschap en bedankvideo uploaden en zijn/haar verkopen 

bijhouden. Wij vragen je samen met je kind deze informatie goed door te nemen. 

 

Voor het opslaan en het versturen van de persoonlijke videoboodschap en bedankvideo van je kind zijn we 

volgens de wet op de privacy verplicht een zogenaamde 2-staps verificatie toe te passen. Informatie hierover is 

te vinden op de website of bij de materialen die de leerlingen meekrijgen.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

15-10-2021 
Kunstlab Kalsbeek College  

 Fiets mee 
 

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 
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Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

 

Hartelijke groet, Niels 

naar Inhoudsopgave 

 

Hb 8 

Hb 8 
 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

De eerste paar weken zitten er alweer op. Na de kennismakingsgesprekken en de informatieavond hopen we 
dat we al een goed begin hebben kunnen maken met het voorbereiden van onze “groep achters” naar het VO.  

 

Klassenouder 

In groep HB 8 zoeken we nog een klassenouder, tijdens de informatieavond is er wel over gesproken, maar 

hebben we nog geen spijkers met koppen geslagen. Hij of zij zal met Niels en mij contact hebben over zaken 

als het regelen van fietsen, hulpouders of andere zaken zoals bijvoorbeeld het afscheidscadeau van de groep.  

Staal Taal 

Met staal zijn we gestart met het thema China. In aansluiting hierop zijn we ook met Da Vinci gestart met het 

thema Azië en uiteraard met Topo top oefenen we Centraal en Zuid-Azië, Oost-Azië en het Indisch 

subcontinent.  

 
 

Staal Spelling 

Met spelling zijn we gestart met het eerste blok van dit schooljaar. Dit blok draaide om de herhaling van 

spellingcategorieën die de kinderen in de groepen hiervoor hebben geleerd, herhaling van woordsoorten, 

zinsdelen en werkwoordspelling. Het komende jaar zal spelling voornamelijk uit herhaling bestaan. Grammatica 

valt ook onder spelling, maar wij hebben naast de grammatica die Staal aanbiedt ook gekozen voor extra 

oefening met woordsoorten en zinsdelen benoemen. Dit geven we mee als huiswerk, wekelijks. Op dinsdag 

moet zinsdelen af zijn en op donderdag de woordsoorten. Het oefenen met dit redekundig ontleden en 

taalkundig ontleden gaat verder dan de grammatica die staal aanbiedt.  
 

Rekenen 

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

 Een lijngrafiek maken 

 Moeilijkere lijngrafieken aflezen en maken 

 Voorspellingen doen op basis van grafieken 

 Helen uit een breuk halen 

 Eenvoudige ongelijknamige breuken optellen en aftrekken 

 Een heel getal vermenigvuldigen met een breuk, in een context 
 Een heel getal vermenigvuldigen met een breuk 

 Werken met verhoudingen als 1 : 7 

 Percentages berekenen met behulp van ankerpunten 

 Producten vergelijken op basis van informatie in een tabel 

 Percentages berekenen met behulp van de 1%-regel 

 Rekenen met rente, prijsverhogingen en btw 

 

 

 
Kanjertraining  

De eerste periode hebben we de ‘startweken’ van de kanjertraining doorlopen. We hebben weer de 

belangrijkste basisafspraken herhaald en we bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. We 

hebben ook de motor en benzine nogmaals herhaald. Het allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat 

we allemaal te vertrouwen willen zijn. Het lukt misschien niet altijd om de witte pet op te houden, maar als we 

hier op aangesproken worden, dan proberen we de witte pet weer onder de andere te doen.  

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Kinderpostzegelactie 2021 

Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om verschillende producten 

– waaronder kinderpostzegels – te verkopen. Ze zamelen daarmee geld in om kinderen kansen te geven op een 

betere toekomst. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 73e keer gehouden 

en daar zijn we best trots op! 
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De actie is van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober. 

 

De kinderen kunnen kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook kaarten voor de feestdagen en andere 

leuke producten zoals bloembommetjes, een shopper en blikjes met vrolijke Gorgel-pleisters. Daarnaast kan er 

dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie. 

 

De leerlingen hebben omstreeks woensdag 22 september een kaart gekregen. In deze kaart staat de volledige 

uitleg en een persoonlijke code waarmee hij/zij op actiekpz.nl kan inloggen op Mijn Kinderpostzegelactie. De 
leerlingen kunnen daar een persoonlijke videoboodschap en bedankvideo uploaden en zijn/haar verkopen 

bijhouden. Wij vragen je samen met je kind deze informatie goed door te nemen. 

 

Voor het opslaan en het versturen van de persoonlijke videoboodschap en bedankvideo van je kind zijn we 

volgens de wet op de privacy verplicht een zogenaamde 2-staps verificatie toe te passen. Informatie hierover is 

te vinden op de website of bij de materialen die de leerlingen meekrijgen. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

05-10-2021 Start Kinderboekenweek X 

14-10-2021 Algemene ledenvergadering OV  

15-10-2021 Kunstlab Kalsbeek College -> Fiets mee  

18-10-2021 Herfstvakantie tot 22-10-2021 X 

27-10-2021 Koeiemart – Lesvrij X 

 

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Mirjam en Niels 

 
naar Inhoudsopgave 

 

Alles in 1 

Alles in 1 
 

Project Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen Alles in 1 Met dit project trekken we de wijde wereld in. 

We verkennen Australië, eiland en werelddeel tegelijk. ‘Down under’ noemen we dit land weleens, want het ligt 
onderaan aan de andere kant van de globe. We trekken door Noord- en Zuid- Amerika, een superlange tocht, 

helemaal van noord- tot zuidpool. Zo gaan we samen op expeditie. Overal waar we komen is de natuur machtig 

en prachtig. Kijk maar goed. 

 

Week 1 Noord-Amerika  

In de film liggen de Verenigde Staten (of Amerika) aan onze voeten. Alle klimaten en landschappen komen we 

ertegen, zo groot is dit land met 300 miljoen inwoners. We zien bijvoorbeeld de Niagara watervallen en de 

Grand Canyon. Eeuwen geleden werden zwarte mensen als slaven uit Afrika gehaald. Lange tijd moesten ze 

werken voor de blanken in Amerika. Hun leider Martin Luther King werd vermoord. In 2008 kregen de VS hun 
eerste zwarte president (Obama). Canada is een ander groot land in Noord-Amerika. In het ijzige noorden 

leven nog altijd de Inuit. Vroeger woonden ze heel primitief in iglo’s, maar dat was vroeger. De Bosatlas komt 

ons goed van pas bij het leren van de topo. Ook leren we elke week Engels, de taal van veel mensen aan 

overkant van de Atlantische Oceaan.  

 

Week 2 Midden-Amerika  

Ontdekker Columbus en de indianen, dat werd geen vrolijke ontmoeting 500 jaar geleden. De film vertelt over 

het roven van goud door het Spaanse leger, gevechten en besmettelijke ziekten waaraan veel indianen 

stierven. Onze expeditie gaat verder naar Mexico, Jamaica en Cuba. Ook lezen we over de mooie tropische 
eilanden die vroeger de Nederlandse Antillen heetten. Veel mensen hier spreken Nederlands, net als in 

Suriname dat in 1975 zelfstandig werd. We zingen een liedje (‘Conga’) in het Spaans, een taal die hier overal 

gesproken wordt.  

 

Week 3 Zuid-Amerika  

Zo veel tropisch regenwoud als in Zuid-Amerika vinden we nergens. Hoog vanuit de lucht lijken het wel 

boerenkoolvelden met een kronkelend zilveren lint, de Amazone rivier. Verder laat de film het geweldige Andes 

gebergte zien met toppen van wel 7 km. Brazilië, Argentinië, Colombia zijn grote landen. Er komt steeds meer 

welvaart in Zuid-Amerika. Maar bij veel grote steden liggen nog wel grote krottenwijken met veel armoede en 
misdaad. In de regenwouden leven hier en daar indianen, misschien wel nakomelingen van de bekende Inca’s.  

 

Week 4 Australië en Nieuw-Zeeland  

Helemaal aan de andere kant van de wereld, tussen de Indische en Grote Oceaan ligt Australië. Een werelddeel 

met heel aparte buideldieren. In de film zien we de magnifieke koraalriffen voor de kust. Australië en Nieuw-

Zeeland werden rond 1640 ontdekt door Nederlanders. Ze maakten de lange ontdekkingsreis met de ‘Duifken’. 
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Dat zijn toch leuke weetjes. We maken kennis met twee oude volken: de Aboriginals (Australië) en de Maori’s 

in Nieuw-Zeeland. We zingen het bekende lied ‘Op een onbewoond eiland’. We doen de ‘Aboriginal power walk’ 

en we maken een boemerang. Vergeet vooral niet de mooie bordplaten te bekijken. De Maori’s zijn van oudsher 

kunstzinnige mensen.  

 

Week 5 Antarctica en de oceanen  

De rillingen lopen ons haast over de rug bij het kijken naar de film over het zuidpoolgebied. Dit is het koudste 

en droogste gebied van de aarde, met soms wel 50 graden vorst. De keizerspinguïn voelt zich hier happy. Ook 
zeehonden en walvissen met hun dikke speklaag hebben geen last van de kou. Antarctica bestaat uit land met 

lagen sneeuw en ijs erop. Het is groter dan Europa. Wie was de ontdekker van de zuidpool? We lezen het 

verhaal over de spannende race tussen Amundsen en Scott. De eerste won. Scott en zijn mensen kwamen om 

het leven. Wij maken een pinguïnfamilie van klei en schilderen een poollandschap. De Grote Oceaan is de 

grootste en diepste oceaan. Nog steeds worden er nieuwe dieren ontdekt in de donkere diepten van de enorme 

waterplas. Op computerclips kijken we naar de wonderlijkste zeedieren. Dat die bestaan! Nog even een warm 

uitstapje naar de eilandengroep van Hawaï en dan zit dit project er alweer op.  

 

naar Inhoudsopgave 

 

MR 

Medezeggenschapsraad 
 
Op dinsdag 21 september heeft de MR de eerste vergadering van het schooljaar gehad. Sinds lange tijd was dit 

weer live op school.  

We namen afscheid van onze voorzitter Mirjam Kousbroek. Zij stopt bij de MR en Frans Drijver heeft het stokje 

van haar overgenomen. Dit betekent dat we een vacature hebben waar we graag je aandacht voor vragen. 

Gezien de huidige samenstelling van de MR is het goed om voor de vacante positie een kandidaat te hebben 

met minimaal één kind in een HB groep. De specifieke onderwerpen die spelen binnen de HB afdeling 

rechtvaardigen dat ook. Als MR lid ben je betrokken bij de totstandkoming van het beleid op de 

Andersenschool, een mooie kans om de ouders van de Andersenschool te vertegenwoordigen daarbij. Je bent 

circa 5 uur per maand hieraan kwijt en het lidmaatschap ga je in principe aan voor 3 jaar. Aanmelden met een 
korte motivatie waarom de MR je aanspreekt kan tot 1 oktober via MR@stichtingklasse.nl. Indien er meerdere 

kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden.  

Verder is in deze vergadering ook het stappenplan grensoverschrijdend gedrag ter sprake gekomen. Hierin 

wordt een protocol beschreven dat gevolgd kan worden in het geval grensoverschrijdend gedrag voor komt. De 

MR juicht het toe dat hier aandacht voor is en dat hiermee een professionaliseringsslag gemaakt wordt op dit 

vlak. Binnen de Andersenschool staan we voor passend onderwijs binnen een veilige omgeving voor iedereen 

en daar hoort een dergelijk protocol gewoon bij. Als MR gaan we hier goed naar kijken en onze input op geven. 

Zoals eerder aangekondigd willen we dit schooljaar werk gaan maken van achterbanraadpleging. In een vorige 

nieuwsbrief hadden we het al over input op de verdeling van vakanties, maar daar komt ook nog bij dat we de 
ouders van kinderen in HB klassen willen bevragen over de relatie met HBON. Beide zal waarschijnlijk ter zijnde 

tijd via Social Schools jullie kant op komen.  

Tot slot willen we vanaf deze plek nog even mededelen dat het MR jaarverslag niet gepresenteerd zal worden 

op de ALV van de oudervereniging van 11 oktober. Uiteraard zal het wel gepubliceerd worden op de pagina van 

de MR op de website van de Andersenschool.  

 

naar Inhoudsopgave 

 

OV 

Oudervereniging 
 
De Oudervereniging stelt zich voor 

Recentelijk hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden in de Oudervereniging. Wij stellen ons graag 
voor. Via deze nieuwsbrieven zullen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten die we dit schooljaar 

willen organiseren. 

 

Ik ben Helga Duyfjes en mama van Valerie (HB4) en Isabel (gr 2). Wij wonen in IJsselstein. Afgelopen zomer 

heb ik het stokje van de OV penningmeester overgenomen. Dat past ook wel bij mij: ik houd van cijfers en van 

Excel. Verder vind ik het leuk om dingen te organiseren en te regelen. 

 

Ik ben Silvana Engels - van Koningsbruggen en ik heb 2 zonen: Craig (gr 7) en Bruce is dit jaar op het 

Minkema begonnen. Ik werk als laboratorium specialist klinische genetica op het AmsterdamUMC , waar ik 
verantwoordelijk ben voor de genetische laboratorium uitslagen. Ik ben al 4 jaar actief in de oudervereniging 

en ik zet me nog steeds met veel plezier in om mee te helpen leuke activiteiten voor de kinderen te 

organiseren.  

 

mr@stichtingklasse.nl
https://www.andersenschool.nl/pagina/421934/Medezeggenschapsraad
https://www.andersenschool.nl/pagina/421934/Medezeggenschapsraad
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Ik ben Bas Spikman. Vader van drie – Avy (HB4), Haley 

(gr 2) en Enzo, maar die moet nog 2 jaartjes wachten, 

voordat die naar school kan. Passie voor koken, goede 

muziek, reizen, klussen en op onderzoek uitgaan met 

mijn kinderen 

.  

Ik ben Kirsten Pastoor. Moeder van Guus (HB7), Sjors 

(gr 5) en Teun (gr 3). Ik ben een aantal jaren 
klassenouder geweest en momenteel help ik 1 dag in de 

week in de schoolbieb en help ik met luizenpluizen. Toen 

ik werd gevraagd om in de OV te komen twijfelde ik geen 

moment. Ik vind het heel erg leuk om mee te denken 

over activiteiten op school en activiteiten te organiseren. 

Ook vind ik het contact met andere ouders en de 

leerkrachten heel erg leuk. We gaan er een leuk en 

speciaal lustrumjaar van maken met zijn allen! 

Ik ben Mirella van Galen, moeder van Jack (HB7) en 
Leah (HB4). Wij wonen in Vleuten. Ook ik help 1 dag per 

week mee in de schoolbieb. Binnen de OV heb ik de rol 

van secretaris. Vorig jaar ben ik in deeltijd begonnen aan 

de PABO opleiding.  

 

Ik ben Joke Reijven, de moeder van Cato (gr 2). Ik 

werk als migratie en protectie programma manager bij de 

internationale afdeling van het Nederlandse Rode Kruis. 

Ik woon sinds 2018 in Woerden, daarvoor in Utrecht. Van 

origine ben ik (hoorbaar      ) Limburgse. 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Kinderboekenweek 

Kinderboekenweek 
 

Beste ouders, 

 

Vanaf 5 oktober staat de school weer 

in het teken van de 

Kinderboekenweek! Dit jaar is het 

thema: ‘worden wat je wil!’ en gaat 
over beroepen. Het 

Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar 

geschreven door Bette Westera en 

Mark Janssen heeft het prentenboek 

geschreven voor de 

Kinderboekenweek. De 

Kinderboekenweek loopt t/m 17 

oktober. 

 
Sparen voor boeken! 

Dit jaar heeft de Bruna een hele leuke 

spaaractie, namelijk: ‘sparen voor je 

schoolbieb!’ Wanneer u tijdens de 

Kinderboekenweek een kinderboek 

koopt bij de Bruna-winkel, kunt u het 

bonnetje inleveren op school, bij 

Anouk (groep 1). We verzamelen al 

deze kassabonnen in van 6 t/m 17 
oktober. Daarna zullen we ze inleveren 

bij de Bruna en aan de hand van het 

aantal bonnen krijgen we dan een 

waardebon die we mogen besteden bij 

de Bruna. We hopen dat we weer wat 

mooie boeken aan kunnen schaffen voor onze schoolbieb!  

 

Beroepen 

Heeft u een interessant, leerzaam of leuk beroep en vindt u het leuk om hier op school over te komen 
vertellen? Aanmelden kan dan bij de leerkracht van uw zoon/dochter! We zouden het leuk vinden om zoveel 

mogelijk verschillende beroepen de school in te halen, om het thema nog actueler te maken voor de kinderen.  
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Voorleeswedstrijd 

De Kinderboekenweek is ook altijd het startpunt voor de voorbereidingen van de Voorleeswedstrijd. Dit jaar 

staat de voorleeswedstrijd voor gr. 4 t/m 6 gepland op donderdag 4 november. De groepen 7 en 8 hebben hun 

voorleeswedstrijd op 11 november. Mocht u het leuk vinden om te jureren, dan kunt u zich aanmelden via het 

bericht op SocialSchools of even een mailtje sturen naar a.groot@stichtingklasse.nl. Alvast bedankt!  

 

Kinderen voor kinderen 

Elk jaar maakt Kinderen voor Kinderen een bijpassend lied, zo ook dit jaar. Als u het leuk vindt, kunt u het lied 
thuis luisteren met uw zoon/dochter. 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Vrijwilligers gezocht 

Vrijwilligers gezocht 
 

Zoals de meesten van jullie weten heeft onze school een schooltuin. Hier groeit en bloeit van alles. We willen 

alle kinderen laten kennis maken met de tuin en als het kan ook mee laten helpen om te tuinieren – planten, 

snoeien, onkruid trekken en oogsten. 

Om de tuin goed bij te houden zoeken we vrijwilligers om onze schooltuingroep uit te breiden. Dit kan zijn voor 

een enkele keer of voor een aantal keer. Dit kan een ouders zijn of een opa/oma. Of misschien kent u iemand 

die dit af en toe zou willen doen. 

Voor een aantal grote klussen willen we een dag plannen, namelijk een trappetje repareren naar de sloot en 

snoeien van grote takken. Voor ouders die full-time werken willen we een tweetal dagen plannen op de 

volgende zaterdagen: 
• Zaterdag 9 oktober            9.00 – 14.00 uur 

• Zaterdag 20 november     9.00 – 14.00 uur 

Als u een deel kan, ook prima. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd. 

We horen graag van u! 

 

Annieka van den Bogaard 

Leerkracht groep 4 – donderdag en vrijdag 

a.vandenbogaard@stichtingklasse.nl 

 
naar Inhoudsopgave 

mailto:a.groot@stichtingklasse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
mailto:a.vandenbogaard@stichtingklasse.nl
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