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Agenda

1 februari 2019

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Het is begin februari en de leerlingen zijn hard bezig aan de laatste Citotoetsen. Het team gaat met alle data aan de slag en over drie weken
komt een nieuw rapport met de kinderen mee naar huis.
Afgelopen week zijn de leerlingen in groep 1 t/m 5 begonnen met een
viertal lessen schooljudo. We hopen hierbij een nog grotere bijdrage te
leveren aan het creëren van een veilige, fijne sfeer en pedagogisch
klimaat.
Op 21 januari kregen we het predicaat Excellente school 2019 aan de
muur. Trots ben ik nog steeds op de leerlingen en leerkrachten die de
Andersenschool zo’n fijne school maken!
Over het vakantierooster is eind december in de medezeggenschapsraad
nogmaals gesproken. Niet over een aanpassing, maar wel om de
motivatie van één week Meivakantie en één week Pinkstervakantie
nogmaals te verhelderen. Het kiezen voor twee keer één week heeft te
maken met de ‘lange’ periode tussen de Meivakantie en de
Zomervakantie. Gebruikelijk is om een periode van 7 á 8 weken tussen
de vakanties te hanteren. De periode tussen de Mei- en Zomervakantie
zou dit schooljaar 10 á 11 weken worden. Gelet ook op de periode aan
het eind van het jaar vonden we dat geen fijne keus. Verschil met veel
scholen voor voortgezet onderwijs is dat die vaak alleen maar
afrondende uren in de laatste week hanteren.
Dat geruime tijd na onze beslissing de JAVD besloot om in onze
Pinkstervakantie de avond4daagse te lopen is jammer, maar kinderen
die mee willen lopen kunnen dat natuurlijk gewoon doen.
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Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking in het onderwijs. De school
is in verband met een studiedag al dicht. Toch wil ik u laten weten dat de
zorg die via deze staking geuit wordt, een zorg is die gedeeld wordt door
leerkrachten en directie van de Andersenschool. De tekorten zijn goed
voelbaar.
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Studiedag Stichting
Klasse. Leerlingen vrij

Natuurlijk staat er in deze nieuwsbrief ook weer veel informatie uit de
groepen. Veel leesplezier!
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Ook is recent het luizenpluizen weer een issue geworden. Laat ik
vooropstellen dat er de afgelopen jaren getracht is ouders zover te
krijgen om een dinsdagochtend na de vakanties te helpen met dit niet zo
fijne werkje. Helaas heeft dat er meerdere malen in geresulteerd dat er
één of twee ouders in de centrale hal stonden om 218 leerlingen te
controleren. U begrijpt dat dat geen haalbare zaak is.
Nu blijkt er na enige commotie toch wat te gaan veranderen. Ik hoop
dan ook een grote groep ouders op dinsdag 12 maart om 08:30 uur in de
hal te treffen die willen helpen met het luizenpluizen. Met uit elke groep
een tweetal ouders zal het luizenpluizen zo gepiept zijn. De leerkrachten
zullen er tussen 08:30 - 09:00 uur rekening mee houden dat er gepluisd
zal worden.
Van een tweetal leerlingen weet ik dat zij niet geplozen mogen worden.
Mocht dit ook uw kind betreffen dan hoor ik dat graag deze week via de
mail: directie@andersenschool.eu

naar Inhoudsopgave
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Groep 1
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
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Na de kerstvakantie zijn wij gestart met het thema
‘ridders en kastelen’. Het nieuwe thema van de de
Kleuteruniversiteit. De leerlingen hebben al allerlei
avonturen beleefd behorende bij dit thema. Ook
zijn we creatief geweest met kastelen en schilden.
De kinderen mogen nog steeds materialen en
voorwerpen mee naar school nemen die in het
teken staan van ridders en kastelen.

25-02 t/m 08-03 Voorjaarsvakantie

Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 11 januari was het tijd voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. De
leerlingen van groep 1 en 2 hebben samen het lied ‘twips’ uit ‘ja zuster, nee
zuster’ voorgedragen. Dit is één van de liedjes die we aanleren voor het bezoek
aan het concertgebouw in maart. Wij krijgen daar een voorstelling te zien over
de liedjes van Harry Bannink.
Verjaardagen
Februari

Groep

01

Karmijn

7/8

02

Julia

HB 4/5

03

Susan

1

06

Ruben

HB 8

08

Wout

4/5

09

Julian

4

11

Yvar

6

11

Timo

4/5

13

Mathilda

3

14

Rienk

1

18

Julian

4/5

18

Sara

1

19

Shreya

7/8

22

Pim

4

23

Gieske

2

24

Segal

4

24

Carina

6

24

Anouk

7/8

28

Lois

7/8

Maart

Groep

02

Craig

4

07

Jurre

HB 6

11

Nout

2

15

Senna

HB 6

Schrijver in de school
Vrijdag 18 januari was het dan zover, de schrijver in de school. Dit jaar kwam
Arend van Dam op bezoek. Samen met de leerlingen van groep 2 hebben we
naar prachtige verhalen mogen luisteren. Passend bij het thema ridders en
kastelen hebben we het verhaal van Hugo de Groot en de boekenkist
voorgelezen uit het boek ‘Lang geleden’ geschreven door Arend van Dam. Hij is
onder andere schrijver van historische verhalen voor kinderen. Hij schreef
boeken als ‘lang geleden’, ‘overal en ergens’ en ‘Avé Ceasar’.
Schooljudo
Vrijdag 25 januari was de eerste judoles van de in totaal vier judolessen. Tijdens
de eerste judoles hebben we van sensei Dirk geleerd hoe we moeten vallen. De
leerlingen trokken vol enthousiasme het mooie judopak aan. De leerlingen leren
hierbij ook om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

100-dagenfeestje
Vandaag was het 100-dagenfeestje want we zaten vandaag precies 100 dagen
op school. Wat zagen alle leerlingen er mooi uit. We hebben er een gezellig
feestje van gemaakt.

Wat staat ons te wachten?
Tentoonstelling Roodkapje NME
Op woensdag 20 februari gaan we met de groep naar het NME centrum voor een
tentoonstelling over Roodkapje. We vertrekken om 9 uur vanaf school en zijn
rond 11 uur weer terug. We hebben ouders nodig die kunnen rijden en die het
leuk vinden om een groepje leerlingen te begeleiden bij de opdrachten.
Meester-en juffendag
Meester en juffendag op 22 februari. Het thema is sport en de kinderen mogen
verkleed komen.
Na de vakantie starten we met het nieuwe thema.
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Voorjaarsvakantie
We hebben voorjaarsvakantie van 25 februari tot en met 8 maart.
Studiedag 15 maart
Kinderen zijn vrij.
Concertgebouw
Op dinsdag 26 maart gaan we met groep 2 naar het concertgebouw in
Amsterdam. We gaan kijken naar de meezingvoorstelling ‘deze vuist op deze
vuist’ met liedjes van Harry Bannink.

Verjaardagen
Maart

Groep

20

Siem

3

20

Thom

1

22

Seb

2

23

Linde

6

25

Sophie

6

25

Coen

HB 4/5

26

Ivan

1

28

Maya

2

31

Friso

HB 4/5

31

Adanya

HB 8

April

Vindt u het leuk om alvast met uw kind liedjes te luisteren en te zingen dan kunt
u via deze link naar de site van het concertgebouw.
http://educatie.concertgebouw.nl/zingmetonsmee
Voor de begeleiding zijn wij nog op zoek naar 3 ouders. Aanmelden kan via
claire@andersenschool.eu.
Voorstelling ‘Aan tafel’
Op woensdag 27 maart gaan we naar de voorstelling ‘Aan tafel’ van Kuvo in de
Kring. Ook hiervoor zoeken wij ouders die ons kunnen rijden. De voorstelling
begint om 10.45 uur. Wij zullen dus rond 10.15 uur vanaf school vertrekken. De
voorstelling duurt 40 minuten. U kunt zich aanmelden via
claire@andersenschool.eu.

Groep

Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de
voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via mijnschoolinfo
ontvangen om in te schrijven.
Agenda

01

Sabir

7/8

01

Nathan

HB 4/5

02

Gunilla

6

03

Filali

2

03

Oene

HB 7

03

Amine

HB 6

05

Valentina

1

06

Ties

HB 7

07

JasmineAshley

4

09

Kate

2

10

Romaisa

4/5

12

Ilhem

4/5

Datum
8-2
15-2
2-2
22-2
22-2
25-2 – 8-3
15-3
19-3
21-3
26-3
27-3
5-4
12-4

Activiteit
Schooljudo gr. 1 t/m 5 en HB 4/5
Schooljudo gr. 1 t/m 5 en HB 4/5
NME roodkapje
Meester/juffendag
Rapport 1
voorjaarsvakantie
Studiedag kinderen zijn vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
concertgebouw
KUVO Voorstelling ‘Aan tafel’
Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp
X
X
JA 6 ouders
X
X
X
X
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt
JA 3 ouders
JA 6 ouders
Ja, meer informatie via de mail
Ja, meer informatie via de mail

Eelco en Claire
naar Inhoudsopgave

Groep 2
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Thema ridders en kastelen
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema ridders en kastelen. De leerlingen hebben al allerlei avonturen beleefd
behorende bij dit thema. Zo hebben we in groepjes van 5 leerlingen een kasteel gebouwd. De leerlingen zijn met elkaar in
overleg gegaan met welke materialen ze het kasteel tot stand brachten. Zo ontstonden er mooie kastelen van de grote
blokken, een legokasteel, een kasteel gemaakt van Kapla en een rietjes kasteel waar de leerlingen zelfs in konden zitten.
Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 11 januari was het tijd voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. De leerlingen van groep 2 hebben samen met de
leerlingen van groep 1 het lied ‘twips’ voorgedragen. Dit is één van de liedjes die we aanleren voor het bezoek aan het
concertgebouw in maart.
Bibliotheek op bezoek
De afgelopen drie woensdagen is juf Helga bij ons op bezoek geweest. Tijdens deze bezoeken wordt er een prentenboek
voorgedragen en daaraan zijn allerlei muzikale activiteiten verbonden. De leerlingen zijn erg enthousiast over de bezoeken
van juf Helga.
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Schrijver in de school
Vrijdag 18 januari was het dan zover, de schrijver in de school. Dit jaar kwam Arend van Dam op bezoek. Samen met de
leerlingen van groep 1 hebben we naar prachtige verhalen mogen luisteren. Passend bij het thema ridders en kastelen
hebben we het verhaal van Hugo de Groot en de boekenkist voorgelezen uit het boek ‘Lang geleden’ geschreven door Arend
van Dam.

Schooljudo
Vrijdag 25 januari was de eerste judoles van de in totaal vier judolessen. Tijdens de eerste judoles hebben we van sensei Dirk
geleerd hoe we moeten vallen. De leerlingen trokken vol enthousiasme het mooie judopak aan. De leerlingen leren hierbij ook
om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
100-dagenfeestje
Vandaag was het 100-dagenfeestje. Wat zagen alle leerlingen er mooi uit. We hebben er een leuk feestje van gemaakt.
Wat staat ons te wachten?
GGD
Op vrijdag 8 februari en vrijdag 15 februari gaan de leerlingen langs bij de schoolarts. Hierover heeft u van de GGD meer
informatie ontvangen.
Voorstelling Roodkapje
Maandag 18 februari gaan we naar de voorstelling van Roodkapje. De voorstelling is bij de NME bij het Bredius Bos. We
zoeken nog ouders om te rijden en te begeleiden. We vertrekken rond 9.45 uur en zijn rond 11.30 uur weer terug op school.
Graag opgeven via de mail (petra@andersenschool.eu)
Juffen- en meestersdag
Vrijdag 22 februari is het juffen- en meestersdag op de Andersenschool. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hier meer
informatie over.
Rapport
Op vrijdag 22 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee.
Voorjaarsvakantie
Vanaf maandag 25 februari is het voorjaarsvakantie. We zien de leerlingen graag met mooie verhalen terug op maandag 11
maart.
Studiedag
Vrijdag 15 maart is er een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.
Concertgebouw
Dinsdag 26 maart gaan we op pad naar het concertgebouw in Amsterdam voor de voorstelling ‘zing met ons mee – deze vuist
op deze vuist’. In de klas laten we regelmatig de liedjes horen behorende bij deze voorstelling. Vindt u het leuk om thuis ook
met uw zoon of dochter te luisteren naar de liedjes, dat kan via http://educatie.concertgebouw.nl/zingmetonsmee
Voor de begeleiding zijn we nog zoekende naar 3 ouders, u kunt u opgeven via de mail (petra@andersenschool.eu)
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KUVO Voorstelling ‘Aan tafel’
Op woensdag 27 maart gaan we naar de voorstelling ‘Aan tafel’ van Kuvo in de Kring. Ook hiervoor zoeken wij ouders die ons
kunnen rijden. De voorstelling begint om 10.45 uur. Wij zullen dus rond 10.15 uur vanaf school vertrekken. De voorstelling
duurt 40 minuten. U kunt zich aanmelden via petra@andersenschool.eu

Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.

Agenda
Datum
Vrijdag 8 en 15 februari
Maandag 18 februari

Activiteit
Bezoek schoolarts
Roodkapje (NME)

Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 21 maart
Dinsdag 26 maart

Juffen- en meestersdag
Rapport 1 mee
Studiedag (leerlingen vrij)
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Bezoek concertgebouw

Vrijdag 5 april
Vrijdag 12 april

Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp
x
Graag (opgeven via de mail
petra@andersenschool.eu)
x
x
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt
Graag (opgeven via de mail
petra@andersenschool.eu)
Meer informatie via mail
Meer informatie via mail

Jessica en Petra
naar Inhoudsopgave
Groep 3
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Afscheid en welkom.
We hebben afscheid genomen van juf Susan en juf Linda is weer begonnen met werken na haar zwangerschapsverlof. Zij zal
de donderdagen en vrijdagen werken in de groep, Marloes neemt de eerste 3 dagen voor haar rekening.
Ook hebben we een nieuwe leerling mogen verwelkomen in de groep. Vera komt vanuit Gouda en we zijn blij dat ze er is,
welkom!
Lezen:
Op dit moment zijn we bezig met thema 6 van lijn 3. In dit thema worden de laatste letters aangeboden. Vanaf thema 7 gaan
we steeds meer aan de slag met het leestempo en het uitbreiden en optimaliseren van de leestechniek. Ook zullen we dan
aan de slag gaan met het begrijpend lezen. Veel ouders zijn thuis al veel aan het lezen met de kinderen, blijf dat vooral doen
we merken altijd weer dat als er thuis ook goed geoefend wordt de kinderen steeds vlotter en vloeiender gaan lezen.
Schrijven:
Vanaf thema 7 gaan we met de kinderen beginnen met het schrijven uit de methode Schrift. Tot nu toe hebben we met de
kinderen geschreven met blokletters, vanaf thema 7 gaan we starten met de schrijfletters.
Rekenen:
Met rekenen zijn we steeds meer de getalrij tot 100 aan het verkennen. De kinderen moeten de getallen kunnen benoemen
en schrijven, vooral schrijven is nog heel lastig. Vooral de volgorde van het opschrijven is een dingetje, 29 wordt al gauw 92.
Ook moeten we kunnen verder tellen en terugtellen en de volgorde en plaats van de getallen weten op de getallenlijn. We
tellen veel in sprongen van 10, 5, 2 en losse stapjes van een. Ze oefenen dit bv. aan de hand van het optellen van
geldbedragen of eierdozen.
Met de klokken herhalen we de hele en halve uren en de kwartieren.
Juf Els
31 januari is juf Els voor het laatst bij ons in de groep, zij zal dan op een andere school haar volgende stage gaan lopen. We
zullen haar missen en wensen haar veel succes.
Schooljudo
Afgelopen vrijdag hebben we onze eerste kennismaking gehad met meester/sensei Dirk. Voor vele was het ook de eerste
kennismaking met de sport judo. Wat een plezier hebben de kinderen gehad! Er is al geleerd hoe ‘goed’ te vallen en allerlei
leuke weetjes over Japan. Met veel enthousiasme gaan we hier de komende twee vrijdagen mee verder.

5

Nieuwsbrief 5

1 februari 2019

Wat staat ons te wachten?
Agenda
Datum
25-1/ 1-2/ 8-2 en 15-2
7 februari
15 februari
22 februari
11 maart
19 maart
21 maart
29 maart!!
05 april
12 april

Activiteit
schooljudo
Kuvo workshop ‘wat een gekrioel’
Kuvo workshop ‘wat een gekrioel’
Juffendag en rapport 1 mee
Concertgebouw
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
toneel groep 3!
Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp

Mail volgt
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt
Mail volgt
Mail volgt

Toneel groep 3:
De datum van de toneelvoorstelling van groep 3 is verplaatst van vrijdag 15 februari naar vrijdag 29 maart! We hebben het
toneel van groep 3 moeten verplaatsten door te veel activiteiten op en rond deze vrijdag (Judo/ kuvo/ cito’s) hierdoor werd
de agenda te vol en zou het niet lukken om ook nog met de kinderen te moeten oefenen voor toneel.
Concertgebouw
Maandag 11 maart gaan we met de groepen 3 en 4 naar het concertgebouw in Amsterdam. We gaan kijken naar het concert
‘Zeven sloten’. Dit gaat over een meisje, Doortje, die gaat verhuizen en hierdoor haar vriendje gaat missen. Het nieuwe huis
heeft heel veel kamers met heel veel sleutels. Maar waar is toch die zevende sleutel van het nieuwe huis??
Op school zullen we de kinderen alvast een beetje voorbereiden op de voorstelling. Mocht u het leuk vinden om thuis ook wat
te doen, kunt u het een en ander vinden over deze voorstelling op de website: educatie.concertgebouw.nl/zevensloten
We worden deze dag om 10.00uur opgehaald met de bus en hopen rond 13.30 uur weer terug te zijn op school. Deze dag
hebben we ook de hulp nodig van enkele ouders, hierover ontvangt u van ons nog een mail.
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Linda en Marloes

naar Inhoudsopgave
Groep 4
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Inmiddels zijn we weer lekker begonnen na de Kerstvakantie en hebben we nu 3 weken gehad. We zijn druk bezig met het
project ‘wanneer was dat’ van Alles in 1 en zullen volgende week beginnen met blok 7 bij rekenen. Ook hebben we natuurlijk
al weer allerlei leuke dingen gedaan!
Nieuwjaarsconcert
Op vrijdag 11 januari hebben we het nieuwjaarsconcert gehad. We hebben het liedje ‘m’n opa’ van Annie M.G. Schmidt laten
horen. Als het goed is, hebben alle ouders hier een filmpje van ontvangen via de mail. Mocht dit niet het geval zijn, laat dit
dan even weten, dan stuur ik alsnog het filmpje op.
Tafels
In de eerste week na de vakantie ben ik begonnen met de 0-meting van de tafels. Iedereen heeft alle
tafels die hij/zij kent aan mij laten horen en inmiddels zijn we daar al weer druk mee aan het oefenen.
Als het goed is heeft u van mij een mail ontvangen na de 0-meting met wat uw zoon/dochter behaald
heeft. Elke week krijgen ze de mogelijkheid om een nieuwe tafel bij mij te behalen. Dit gebeurt op
woensdag. Het is de bedoeling dat hij/zij de tafel op een rij op kan zeggen, maar ook kriskras door
elkaar kent. Op dat moment kan er een sticker op de tafeltrein worden verdiend. Af en toe zal ik ook
nog een tafel tussendoor overhoren, om wel de vinger aan de pols te houden.
Zoals beschreven in een eerdere mail via MijnSchoolInfo is het de bedoeling dat iedereen aan het einde
6
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van het schooljaar de tafels van 1,2,5 en 10 in ieder geval van voor naar achter en kriskras door elkaar kent. Aan het einde
van het schooljaar overhoor ik deze tafels door elkaar. Ik hoop dat iedereen aan het einde van het schooljaar wel zo veel
mogelijk tafels beheerst, naast deze bovenstaande. Mocht u de tafelposter nog willen ontvangen, dan kan dat! Stuur even
een mailtje naar anouk@andersenschool.eu en dan mail ik hem nog even. Ik hoor dat de kinderen veel aan het oefenen zijn
thuis, dus dat is erg fijn!

Schrijver in de school
Op 18 januari kwam Arend van Dam op school. Hij is een schrijver met wel 113 (!)
verschillende boeken, van kinderboeken tot informatieboeken. Hij heeft een verhaal verteld,
een verhaal voorgelezen en we mochten allemaal vragen stellen. Het was een leuke en
leerzame ochtend!
Schooljudo
Op 25 januari zijn we begonnen met schooljudo. Sensei Dirk geeft ons de komende 4 weken
les in judo. Vandaag hebben we vooral leren vallen, de komende weken zullen we echt kennis
gaan maken met judo.
Wat staat ons te wachten?
Rekenen:
Volgende week gaan we beginnen met blok 7 bij rekenen. In dit blok zullen we het optellen
en aftrekken over het tiental (eventueel met behulp van een getallenlijn) herhalen en gaan
we starten met de tafel van 8. Het klokkijken tot op 5 minuten wordt weer herhaald, dit blijft
een lastig onderwerp. Ook de tijdsystemen komen weer aan bod. (Dagen van de week,
maanden van het jaar e.d.).
Voorleesochtend
Op 1 februari was het voorleesochtend. Er kwam bij ons in de klas iemand vanuit de
bibliotheek voorlezen.
Juf Laura en Juf Karin
Dinsdag 29 januari hebben we afscheid genomen van juf Laura. We hebben een leuke tijd gehad en veel van haar geleerd. Zij
zal op een andere school haar volgende stage gaan lopen. Vanaf 5 februari krijgen we juf Karin in de klas. Zij zal de komende
periode op dinsdag stage bij ons komen lopen in de klas.
Concertgebouw
Maandag 11 maart gaan we met de groepen 3 en 4 naar het concertgebouw in Amsterdam. We gaan kijken naar het concert
‘Zeven sloten’. Dit gaat over een meisje, Doortje, die gaat verhuizen en hierdoor haar vriendje gaat missen. Het nieuwe huis
heeft heel veel kamers met heel veel sleutels. Maar waar is toch die zevende sleutel van het nieuwe huis?
Op school zullen we de kinderen alvast een beetje voorbereiden op de voorstelling. Mocht u het leuk vinden om thuis ook wat
te doen, kunt u het een en ander vinden over deze voorstelling op de website: http://educatie.concertgebouw.nl/zevensloten.
We worden deze dag om 10.00 uur opgehaald met de bus en hopen rond 13.30 uur weer terug te zijn op school. Deze dag
hebben we ook de hulp nodig van enkele ouders, hierover ontvangt u van ons nog een mail.
Juffen- en meestersdag
Op 22 februari is het weer juffen- en meestersdag! Wij vieren die dag gezamenlijk onze verjaardagen in de klas. Meer
informatie hier over is verderop in de nieuwsbrief te lezen.
Rapporten
22 februari gaat het rapport weer mee. Van de meeste leerlingen heb ik de rapportmap al gekregen. Als u deze nog thuis
heeft liggen, wilt u deze dan meenemen? Alvast bedankt!
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Agenda
Datum
25-1/2-1/8-2/15-2
7 februari
15 februari
22 februari
11 maart
15 maart
19 maart
21 maart
5 april
12 april

Activiteit
Schooljudo
KUVO Workshop: wat een gekrioel
KUVO Workshop: wat een gekrioel
Juffendag (zie nieuwsbrief) en rapport
1 mee
Concertgebouw
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Sponsorloop
Koningsspelen

Anouk
naar Inhoudsopgave
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geen
geen
geen
geen
Ja, volgt later nog
Uitnodiging volgt nog
Uitnodiging volgt nog
Ja, volgt later nog
Ja, volgt nog
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HB 4-5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Inmiddels is het alweer de derde schoolweek in het nieuwe jaar en zijn we ondertussen gestart met de cito’s.
Nieuwjaarsconcert
Direct in de eerste week hadden we op vrijdag 11 januari het nieuwjaarsconcert. In die week hebben we hard geoefend op
het liedje ‘Iwan en Petroesjka’ onder pianobegeleiding van Maarten.
Schrijver in de school
Arend van Dam was op school om te vertellen over zijn boeken. Op de vraag wat zijn lievelingsboek was
kwam het boek ’Een nieuwe naam voor Volle Maan’ naar voren. Dit boek wordt in de groep voorgelezen, dus
de kinderen herkenden het meteen. De jongen uit het boek bestaat echt. Veel van zijn boeken zijn
gebaseerd op waar gebeurde avonturen. Toen hij het boek schreef was de jongen ongeveer 9 jaar oud. Nu is
hij al 29 jaar. Hij liet een foto zien van hoe de jongen van toen er nu uitzag.
Schooljudo
Op vrijdag 25 januari zijn we gestart met judo op school. Sensei Dirk zal de kinderen lesgeven. In de komende vier weken
zullen de kinderen diverse judo onderdelen leren. De eerste les stond in het teken van leren vallen, val breken.
Toneel
Donderdag 24 en vrijdag 25 januari hebben de kinderen het toneelstuk ‘Op zoek naar een blauwe schildpad’ opgevoerd. De
kinderen hebben hard geoefend. De drie woudlopers, Gijsbert en Kwik, Kwek en Kwak gingen samen met Donald en Katrien
op zoek naar de blauwe schildpad. Maar door Donald’s onhandigheden en zijn banjo liep het bijna verkeerd af, omdat een
grote, groene, enge krokodil niet gediend was van dat kattengejank. Gelukkig kwam alles goed en konden oom Dagobert, die
altijd graag geld ziet en Guus Geluk met zijn eeuwige geluk ook een graantje meepikken van de beloning voor het vinden van
zelfs twee blauwe schildpadjes, die ook nog eens jonge schilpadjes kregen. Bovendien was de dierentuindirecteur ook zeer
blij met het kleine olifantje. De verteller heeft het verhaal goed aan elkaar gepraat.
Juf Aylan
Donderdag 24 januari was juf Aylan voor het laatst bij ons in de groep. In deze groep heeft zij haar stageperiode en haar
stageopdrachten afgerond en zij zal haar volgende stageperiode in een andere groep voortzetten.

Wat staat ons te wachten?
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Agenda
Datum
Vrijdag 1 februari
Donderdag 7 februari
Vrijdag 15 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 11 maart

Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 19 maart
Vrijdag 5 april
Vrijdag 12 april

Activiteit
Voorleesochtend
Workshop Schilderen wat een gekrioel.
Workshop Ruimtelijk werken wat een
gekrioel.
Juffen – Meesterdag / rapporten
worden meegegeven
HB 5: Theatervoorstelling Niet
Vergeten (het Klooster)
HB 4: Concertgebouw
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Ja, informatie volgt nog

Uitnodiging volgt nog
Uitnodiging volgt nog
Ja, informatie volgt nog
Ja, informatie volgt nog

Mirjam en Esther
naar Inhoudsopgave
Groep 4-5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Nieuwjaarsconcert
Zoals inmiddels traditie is op de Andersenschool was er ook dit jaar weer een nieuwjaarsconcert. Met onze klas hebben we
een liedje uit ons toneelstuk gedaan. Het alles beter weten lied. 6 kinderen hadden deze keer zelfs een solo. Goed gedaan
hoor door iedereen.
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Schrijver in de school
Dit jaar is Arend van Dam bij ons op school geweest om te vertellen over zijn boeken. Hij heeft uit een aantal boeken wat
voorgelezen, en ook veel vragen van de kinderen beantwoord. De kinderen die wilden hebben een handtekening gekregen
van Arend van Dam. Aan het eind van de dag was er nog de mogelijkheid om boeken te kopen. Dit hebben meerdere
kinderen gedaan.

Cito
De afgelopen twee weken hebben de kinderen hard gewerkt om alle cito toetsen weer te maken. De resultaten hiervan zullen
in het rapport te vinden zijn.
Schooljudo
Inmiddels hebben we alweer twee lessen schooljudo gehad. Sensei Dirk geeft de kinderen op een leuke manier les in judo en
legt ze de basisdingen uit. Er zitten serieuze momenten in, maar ook is er plek genoeg voor een grapje. De komende twee
weken is er ook nog schooljudo.
Wat staat ons te wachten?
Alles in 1
Het nieuwe project wordt moderne geschiedenis. We behandelen alles vanaf de Franse revolutie tot en met de tijd na de
tweede wereldoorlog. Genoeg stof dus om 5 weken mee te vullen. Meer informatie over dit project vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.
De kinderen die geen vakkendag hebben maken deze keer individueel een werkstuk op papier. Meer informatie hierover krijgt
u in een aparte mail.
Kuvo groep 5 (niet vergeten)
11 maart gaat groep 5 naar het klooster voor een voorstelling. Voor deze voorstelling zijn wij op zoek naar ouders die kunnen
rijden. U kunt zich hiervoor opgeven via priscilla@andersenschool.nl
Concertgebouw groep 4
Ook op 11 maart gaat groep 4 naar het concertgebouw. Zij zullen samen met de andere groepen 4 gaan.
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Agenda
Datum
Vrijdag 08 februari en 15 februari
Maandag 11 maart
Maandag 11 maart
Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 19 maart
Vrijdag 5 april
Vrijdag 12 april

Activiteit
schooljudo
Groep 5 kuvo niet vergeten
Groep 4 concertgebouw
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp
Ja rijders

Uitnodiging volgt nog
Uitnodiging volgt nog
Ja, informatie volgt nog
Ja, informatie volgt nog

naar Inhoudsopgave
HB 6
Heerlijk! Glijden, sneeuwballen gooien en glibberen naar de gymzaal: winter! Na de Kerstvakantie zijn we weer lekker fris
begonnen en hebben we stof herhaald om dat wat in de tenen was weggezakt, weer boven te halen. Daarna hebben we 2
weken toetsen gehad, waarvan het resultaat een mooie check is of we goed op weg zijn of dat we hier en daar wat extra
aandacht moeten geven. De rapporten zullen net voor de voorjaarsvakantie meegegeven worden; na de voorjaarsvakantie
worden de oudergesprekken ingepland.
Deze maand is ook Esther weer begonnen met werken en dat betekende een wijziging in de bezetting van de verschillende
groepen. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de mail van Eelco, zal Mariëlle voortaan op maandag en dinsdag lesgeven en
Annieka op donderdag en vrijdag. We zullen hier en daar nog een dag ruilen, omdat er al een aantal afspraken stond voordat
deze wijziging bekend werd, maar in principe zijn wij nu op bovenstaande dagen het aanspreekpunt.
Wat hebben wij de afgelopen periode nog meer gedaan?
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Nieuwjaarsconcert
“We wish you a happy New Year – at the Andersenschool!”. De groep heeft bij dit lied een dans gemaakt en deze dans is per
‘move’ ook aan het publiek geleerd. Iedereen deed enthousiast mee.
Schrijver in de school
Arend van Dam is schrijver van beroep. Veel boeken van hem zijn in de groep wel bekend. Bijvoorbeeld: ‘In een land hier ver
vandaan ...’. Uit dit boek hebben we in de klas het verhaal gelezen over het paard van Troje dat zich afspeelde heel lang
geleden in Griekenland. De kinderen hebben veel vragen gesteld en Arend van Dam heeft veel tijd genomen om alle vragen
te beantwoorden. Zo vertelde hij dat hij in veel van de landen waar hij over schrijft is geweest, dat hij ruim honderd boeken
heeft geschreven en dat hij trots is op zijn boeken. ‘Een nieuwe naam voor volle maan’ is een boek dat hij geschreven heeft
nadat hij deze jongen zelf ontmoet heeft in Amerika. Misschien weet uw zoon of dochter nog wel meer over hem te vertellen,
want er is zo veel verteld.

Wat staat ons te wachten?
DaVinci
Na de Kerstvakantie zijn we begonnen met het thema Grieken en Romeinen. Zo hebben we het al gehad over Griekse Goden,
het paard van Troje en Odysseus. Spraken we over de herkomst van filosofie en een van Nederlands beroemdste filosofen
Spinoza. Bekeken we het leven van vrouwen in de tijd van toen en in Nederland vanaf de prehistorie tot nu. Met Aletta Jacobs
als voorbeeld zijn de kinderen nu een presentatie aan het voorbereiden over een ‘beroemde vrouw’ naar keuze. Ik zag
kinderen druk aan het werk met o.a. Anne Frank, Valentina Teresjkova, Oprah Winfrey en Madonna, dus ik ben benieuwd!
Andere thema's die aan bod komen zijn de Olympische Spelen, Geneeskunde en het menselijk lichaam, het Romeinse Rijk,
het dagelijkse leven van de G&R, regeren & democratie, architectuur en uitvindingen, Pompeï, het Christendom, de Bij, Munt
en Klimaat.
OPROEP: Mochten jullie leuke ideeën hebben bij een van deze onderwerpen of kunnen helpen in de klas, dan hoor ik het
graag! Ik denk aan:
•
iemand met een EHBO-diploma die iets kan vertellen of helpen bij de EHBO-les of iemand met een medische
achtergrond, fysiotherapie etc.
•
iemand die wil meehelpen bij het bouwen van vulkanen die echt uitbarsten
•
iemand die wil meehelpen bij het bouwen van een Romeinse stad (houtbewerking?)
•
iemand die uit eigen ervaring iets over politiek weet te vertellen
•
een gastlesje filosofie 🙂
•
een imker
•
een plantenkenner
•
een Griek of Romein (ze krijgen al een lesje Latijn en Grieks, maar hou me aanbevolen voor echte deskundigen)
Oftewel... alles mag! We bespreken graag de (on)mogelijkheden met jullie zodat het thema echt gaat leven!
Boekbesprekingen
Binnenkort beginnen we met de eerste boekbesprekingen. We hebben met elkaar doorgenomen hoe zo'n boekbespreking
eruit moet komen te zien en wat er precies van hen verwacht wordt. Ze hebben een handreiking mee naar huis gekregen
waar dit allemaal instaat. Bij deze boekbespreking wil ik de nadruk leggen op het presenteren: hoe sta ik erbij, hoe praat ik
duidelijk, interactie met de groep, etc. Zo hebben we bij het vak ‘leren leren’ geoefend op ‘stevig staan’. En oefenen we
tijdens de Kanjertraining bijvoorbeeld hoe je door elkaar aan te kijken, open contact maakt. De kinderen maken deze keer
dus geen powerpointpresentatie omdat de kinderen dan geneigd zijn zich steeds om te draaien of om te gaan voorlezen wat
er op de sheets staat.
Werkstukken bespreken
Ik heb genoten van het lezen van alle werkstukken! Ik heb ze uitgeplozen en beoordeeld volgens het format dat jullie ook
terug kunnen vinden in het boekje over de werkstukken. Binnenkort zal ik de werkstukken bespreken met de kinderen. Het
ene kind heeft meer hulp gekregen of willen krijgen dan de ander en het ene kind ligt schrijven wat meer dan het andere.
Reflecteren, kijken wat goed ging en kijken wat ze nodig hebben om zichzelf te verbeteren vind ik belangrijk en ik wil alle
kinderen de gelegenheid bieden om hun werkstuk te verbeteren. Sommigen hebben bijvoorbeeld de mindmap niet
toegevoegd (die ze wel gemaakt hebben) of het stappenplan en dat scheelt zomaar 10-15 punten op het totaal. Andere
kinderen hebben letterlijk alles van internet overgeschreven en wellicht willen die oefenen in het in eigen woorden schrijven.
Dit verbeteren van de werkstukken mag op school gebeuren en we zullen ze – zo nodig – daarbij helpen. Het is aan het kind
zelf of het wil verbeteren; het is niet verplicht.
Juffendag
Zowel Annieka als Mariëlle hadden er in hun planningen geen rekening mee gehouden om op vrijdag 22 februari, juffendag,
te werken. Door de recente bezettingswijziging zou het nu de werkdag zijn van Annieka, maar zij is dan al op bezoek bij haar
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dochter in Amerika. Daarom zal Mariëlle tussen 9.00 en 11.15 uur aanwezig zijn en zal Priscilla de rest van de dag
vervangen. Helaas is ook juf Yara afwezig deze hele dag.
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Datum
Donderdag 7 februari
Maandag 11 februari
Maandag 18 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
23 februari t/m 10 maart
Dinsdag 12 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart
Maandag 25 maart
Donderdag 28 maart
Maandag 1 april
Vrijdag 5 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april
Vrijdag 12 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Dinsdag 23 april
Vrijdag 26 april

Activiteit
Muziekles saxofoon/gitaar
Annieka voor de klas
Boekbespreking Stijn
Boekbespreking Bas
Mariëlle voor de klas
Juffendag: Mariëlle deels aanwezig,
rest van de dag: Priscilla
Rapport Midden 6 mee
Voorjaarsvakantie
Boekbespreking Koen
Boekbespreking Senna
Studiedag stichting, kinderen vrij
Boekbespreking Jurre
Voorstelling ‘Zus van Mozart’
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Boekbespreking Job
Boekbespreking StijnM
Boekbespreking Roman
Boekbespreking Carlijn
Boekbespreking Annabel
Sponsorloop
Boekbespreking Sven
Boekbespreking Sara
Koningsspelen
Boekbespreking Mette
Boekbespreking Sarah
Boekbespreking Amine
Boekbespreking Jette

Ouderhulp

Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt

Informatie volgt

Informatie volgt

Hartelijke groeten van Yara, Annieka en Mariëlle

naar Inhoudsopgave
Groep 6
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Kerstdiner
Donderdag voor de vakantie hebben we met de klas genoten van een heerlijk kerstdiner. De gerechtjes die jullie hadden
gemaakt, zagen er erg mooi uit en waren net zo lekker als dat ze eruitzagen. Het was een gezellige avond en een fijne
afsluiting van het jaar 2018.
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Modeshow
Ter afsluiting van het project Kleding en Sport zijn de kinderen druk bezig geweest met
ontwerpen en maken van een eigen T-Shirt. Er werd op de shirts geschilderd, er werd in
geknipt en shirts werden versierd met mooie stofjes. Op een ’catwalk’ in de hal konden alle
kinderen hun mooie T-shirts showen.

Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 18 januari hebben we opgetreden met het
liedje Shape of you van Ed Shereen. De weken ervoor
hebben we ontzettend goed geoefend. Dat was tijdens
de uitvoering ook duidelijk te zien, want de kinderen
hebben goed gezongen!

Luizen en andere beestjes
Mocht u luizen of andere beestjes e.d. ontdekken bij uw kind, is het fijn als ik daarvan op de hoogte kan worden
gebracht. Graag een mail sturen naar valeska@andersenschool.eu of laat het me even voor of na schooltijd
weten.
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip kan weer worden gemaakt via basispoort. Met het opgegeven e-mailadres en het wachtwoord wat is
aangemaakt middels de activatielink kan er worden ingelogd op https://thuis.basispoort.nl. Elke maandag staat er een
nieuwe tekst klaar. Deze tekst die wekelijks klaar staat is huiswerk.
Wat staat ons te wachten?
Toneel
Deze week gaan we ook weer starten met toneel. We gaan het toneelstuk De Leeuwenkoning
opvoeren. We zijn al begonnen met het kijken van de film en het verdelen van de rollen.
Groep 6 heeft 22 maart hun toneelvoorstelling op het programma staan. We hebben
waarschijnlijk wel hulp van ouders nodig (voor het knutselen van het decor, schminken op de
dag zelf, etc.). Hierover volgt t.z.t. nog meer informatie.
Rapportmappen
22 februari komt Rapport 1 mee naar huis. Gelukkig heb ik van de meeste kinderen de rapportmap al ontvangen. Als u die
nog thuis heeft liggen, zou u die mee willen geven aan uw kind? Dan kan ik het rapport daar weer in doen.
Juffendag
22 februari staat Juffendag weer op het programma. Het thema dit jaar is ‘sport’!
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Agenda
Datum
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
22 februari t/m 10 maart
Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 5 april
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 12 april

Activiteit
Juffendag
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Sponsorloop
Toneel groep 6
Koningsspelen

Ouderhulp
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt
Ja, informatie volgt
Informatie volgt
Ja, informatie volgt

naar Inhoudsopgave

HB 7
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Werkstuk
In de kerstvakantie en de weken daarvoor hebben de kinderen aan hun werkstuk gewerkt. Nu is het werk aan de winkel voor
de juf en meester om deze werkstukken te beoordelen. De werkstukken zien er in ieder geval erg verzorgd uit.
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Nieuwjaarsconcert
De eerste week na de vakantie was het nieuwjaarsconcert. Omdat de groep al veel nieuwe liedjes hadden geleerd van de
musical Scrooge, is er voor gekozen om een bekend liedje van groep HB7 te zingen, namelijk 'There lives an eland on an
island'. De kinderen vonden dit leuk om te doen.
Schrijver in school
Op vrijdag 18 januari is schrijver Arend van Dam op bezoek geweest. Hij gaf een mooie presentatie over zijn leven als
schrijver. Hij vertelde ook veel over zijn boeken. Zijn laatst geschreven boek is De reis van Syntax Bosselman. Dit boek gaat
over de rol van Nederland in de slavenhandel laat in de 20e eeuw. Het is geschreven voor kinderen van 10 tot 12 jaar en in
dit boek zitten veel historische feiten.
Nieuwe juf
Doordat collega's teruggekomen zijn van hun zwangerschapsverlof is er in een paar groepen verschuiving geweest van
leerkracht. Dit houdt voor groep HB7 in dat Mirjam Jager op de maandag en dinsdag zal werken en Niels blijft op donderdag
en vrijdag. Annieka gaat donderdag en vrijdag werken in HB6. Mirjam werkt ook op donderdag en vrijdag in HB4/5.
Wat staat ons te wachten?
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.
Agenda
Datum
Dinsdag 5 februari
Vrijdag 15 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
22 februari t/m 10 maart
Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 5 april
Vrijdag 12 april

Activiteit
Concertgebouw
GGD groep 7
Juffendag
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt
Ja, informatie volgt
Ja, informatie volgt

Niels en Mirjam
naar Inhoudsopgave

HB 8
Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?
Rapporten
Denkt u er aan om het rapport van uw zoon/dochter weer mee naar school te geven?
Dan kan ik deze gaan vullen voor de komende periode.
Werkstuk
De werkstukken zijn ingeleverd. Ik ga mijn best doen, deze zo snel mogelijk na te
kijken. Ik ben erg benieuwd!
Bezoek gemeentehuis
Met de kinderen van de vakkendaggroepen E en F zijn we op bezoek geweest in het
gemeentehuis bij de burgemeester. Hij heeft verteld over zijn baan als burgemeester
en de kinderen hebben vragen gesteld. De burgemeester heeft ons uitgenodigd om nog
eens langs te komen als het nieuwe gemeentehuis af is. Dat gaan wij zeker doen!
Artspace Kalsbeek
Met de klas zijn wij naar het Kalsbeek College toe gefietst om daar les te krijgen van
twee echte Kalsbeek docenten. De ene helft van de groep is aan de slag gegaan met
het maken van een stopmotion filmpje met echte professionele apparatuur. De andere
helft heeft een tekenrobot gemaakt van allerlei verschillende materialen. Op het einde
maakte je een motortje vast aan jouw robot en kon deze over het papier gaan en
tekenen. Super cool!
Nieuwjaarsconcert
Met het nieuwjaarsconcert hebben wij een acapella Christmas medley gezongen. Dat
betekent dat wij geen begeleiding hadden van muziekinstrumenten en we alleen onze
stemmen gebruikten en dan ook nog eens door elkaar zongen. We hebben het liedje
ook naar de scholen gestuurd via de twinspace, dus daar kunt u het resultaat bekijken.
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Schrijver in de school
Op school hadden wij belangrijk bezoek namelijk van schrijven Arend van Dam.
Voornamelijk bekend van zijn boeken: In een land hier ver van dan.. en Lang
geleden.. Arend wist de kinderen echt te boeien en gaf een ontzettend leuke
presentatie. Als ik het boek Raveleijn uit heb, ben ik voornemend om het boek: ‘De
reis van Syntax Bosselman’ te lezen. Een boek over de slavernij.
Zaalvoetbal
Zowel een meisjesteam, als twee jongensteams van de groepen 8 hebben mee
gedaan aan het voetbaltoernooi op het Kalsbeek College. Een team heeft het zelfs
tot de finale weten te schoppen en deze gewonnen! Niels en ik zijn ontzettend trots
op onze fanatieke sporters.
CITO
We zijn in de afgelopen twee weken gestart met de CITO. Voordat we beginnen
nemen we altijd even een stappenplan door voor het op de juiste manier
beantwoorden van een vraag. Goed lezen en controleren zijn altijd de belangrijkste
stappen, maar blijven ook altijd de moeilijkste stappen. Ik ben ontzettend trots op
de kinderen dat ze zich zo goed en zo lang hebben kunnen concentreren.
Straat-afval-les
Een aantal studenten van de hogenschool hebben een les over straatafval gegeven
aan de kinderen. Ze kregen eerst een introductie en gingen toen de kou in om zelf
straatafval te verzamelen. De kinderen hebben hard gewerkt en goed hun best
gedaan.

Rijksmuseum
We zijn met de beiden groepen 8 in de bus gestapt naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar hebben de kinderen een
rondleiding gehad met als thema ‘proef de Gouden eeuw’. Ze mochten proeven, ruiken en voelen (maar natuurlijk niet aan de
schilderijen). Een fijne ochtend in het altijd prachtige ‘Rijks’.
Afscheid juf Lydia
We hebben afscheid moeten nemen van juf Lydia. Na een half jaar als uitstekende PABO stagiaire dienst te hebben gedaan,
gaat zij weer verder naar een volgende school. Wij wensen juf Lydia ontzettend veel succes en plezier toe in het vervolg van
haar loopbaan.
eTwinning
Na de vakantie hebben wij nog wat vertraagde kerstkaarten ontvangen uit Oekraïne, Albanië en Polen. We gaan deze scholen
nog een nieuwjaarsgroet terug sturen.
In Januari gaan we aan de slag met het maken van een tijdschrift met al onze recepten daar in.
Neemt u vooral nog eens een kijkje op onze gezamenlijke twinspace: https://twinspace.etwinning.net/71502 .
DaVinci
Het thema Aziaten is na 11 leerzame weken afgesloten. We hebben dit keer het thema afgesloten door het maken en spelen
van een Zweeds renspel. De kinderen hebben bij elk hoofdstuk drie vragen bedacht met daarop 3 of 4 multiple choice
antwoorden. Tijdens de gymles hebben we de vragen over de gymzaal verspreid en hebben de kinderen hindernissen neer
gezet. De kinderen kregen een briefje met daarop de volgorde van het beantwoorden van de vragen en moesten dan opzoek
naar de juiste vraag. Als ze dachten dat het antwoord A was dan meldde ze dit bij de juf en als het goed was, dan mochten
ze door naar de volgende vraag. Een hele leerzame en super energierijke manier om het thema af te sluiten.
Het volgende en laatste thema zal zijn Nieuwste tijd. Thema’s als de patriotten en de Franse revolutie, De Oranjes, Het
dagelijks leven tijdens WO II, Nederlands Indië wordt Indonesië en de Europese Unie komen aan bod.
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 Nieuwste Tijd. Wat dacht u van een uitstapje naar de Space Expo,
het Waternoodsmuseum of het Vredespaleis? Of kijk eens naar de alom bekende film de Kameleon of Oorlogswinter.
Misschien weet u zelf wat interessants te vertellen over het brede thema Nieuwste Tijd? Dan bent u van harte uitgenodigd
voor een gastles bij ons op school. Om alle thema’s tot een succes te laten worden en de thematafel zo mooi mogelijk te
maken, hebben wij soms uw hulp nodig voor het verzamelen van spullen e.d.
Wij zullen uw kind vragen om spullen mee te nemen. Alles wat we nodig hebben voor proefjes e.d. verdelen we over kinderen
en ieder kind is verantwoordelijk voor iets. Misschien heeft u ook wel een mooie poster, boek of vertelplaat thuis liggen over
de Nieuwste Tijd of wellicht wel een mooi kostuum? Dan zou het fantastisch zijn als we deze even op school mogen lenen
voor onze thematafel.
TopoTop!
Tijdens het thema Nieuwste Tijd gaan we het hebben over de topografie van: Scandinavië en Benelux, Noordwest-Europa,
Midden-Oosten, Noord-Amerika en we sluiten het jaar af met de 100 van de Wereld. Voordat de kinderen een toets krijgen,
bereiden ze eerst een presentatie voor over een van de aangeboden ‘termen’. Ze vertellen een leuk, grappig of interessant
weetje over hun plaats, gebied of land. De leerlingen maken op de kaart die ze krijgen een tekeningetje die past bij het
weetje. De bedoeling is dat als ze gaan leren, ze het plaatje zien en denken ‘o ja, Kopenhagen, daar hebben ze ooit de
grootste taart van de wereld gebakken.’ De kinderen krijgen de leerbladen één week van te voren mee en de toets wordt ook
beoordeeld op spelling.
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Kanjertraining
Het vijfde blok van de Kanjertraining zit er op. We hebben het gehad over Social Media als WhatsApp, Twitter en Facebook.
Wat zeg je wel en wat niet? Wie kijkt er eigenlijk allemaal mee? Dreigen, roddelen en pesten, wat kan ik er aan doen?
Digitale foto’s en sexting, alles kwam voorbij. Algehele conclusie was dat niets privé is op internet en dat je je aan dezelfde
regels houdt, als in het dagelijks leven. Tijdens les 5 van Max en seksualiteit hebben we het gehad over het belang van
gelijkheid en respect voor verschillen op gebied van seksualiteit, geloof en gender. We hebben het gehad over heersende
vooroordelen en hebben overeenkomsten en verschillen tussen mensen benoemd en gewaardeerd.
Staal taal
We zijn bezig met het vijfde thema Buurt. De woordenschat wordt uitgebreid met woorden als: de gemeenteraad, de
woordenwisseling, renoveren, het exterieur en geometrisch. Tijdens de lessen taal verkennen leren de kinderen meer over
spreekwoorden en gezegden en kenmerken van een formele brief. Tijdens spreken en luisteren leren de kinderen
standpunten bepalen en feitelijke argumenten bedenken en leren ze meer over mening, argumenten en oplossingen. Bij het
onderdeel schrijven leren ze een goede leus schrijven en discussie voeren. Na deze impressie gingen ze door naar
expressie en pasten ze het geleerde toe door het schrijven van een formele brief en daarover een betoog houden.
Staal spelling
In het vijfde blok van spelling komt het volgende aan bod: de leenwoorden worden herhaald en uitgebreid en bij grammatica
leren de kinderen het meewerkend voorwerp herkennen door de vraag te stellen: voor/aan wie + werkwoordelijk gezegde +
onderwerp + lijdend voorwerp?. Het meewerkend voorwerp zegt voor/aan wie het is. Tevens krijgen de kinderen nu iedere
vrijdag een werkblad werkwoordspelling mee naar huis. Mij is opgevallen dat dit nog best pittig is voor de meeste. Daarom
ben ik voornemend om dit de komende weken nog even vol te houden, zodat ze goed kunnen oefenen. Gedurende de week
bespreek ik het werkblad met de kinderen. Belangrijk is dat ze het werkwoordschema goed gebruiken en deze helemaal in
hun hoofd hebben zitten. Heeft u interesse in de betekenis van al die ‘gekke’ poppetjes die horen bij de spellingscategorieën?
Stuur dan een mail, dan kan ik u een overzichtje sturen en kunt u het eventueel thuis ook eens hebben over de categorieën.
Rekenen
Met rekenen hebben we blok 6 achter de rug. We hebben het gehad over breuken omzetten naar kommagetallen en
andersom, verhoudingen vergelijken, kubieke maten omzetten en een bouwplaat koppelen aan een figuur of vorm. Met blok 7
starten we met het optellen en aftrekken van kommagetallen en het bepalen van de schaal van een afbeelding of kaart. Wilt
u graag thuis oefenen? Dat kan, laat dan even weten wat u wilt oefenen en dat kunnen wij u de manier aanleren van rekenen
die wij op school toepassen en werkbladen mee geven.
Lezen
In de klas lezen we op het moment uit het boek ‘Raveleijn’ van de schrijver Paul van Loon. Inderdaad dit is het boek wat
hoort bij de show die in de Efteling bewonderd kan worden. Het boek gaat over Thomas, Joost, Maurits en tweelingzussen
Emma en Lisa. Ze verhuizen met hun ouder van de stad naar een afgelegen dorp. Daar gebeurt iets ongelooflijks. Wanneer
zij, gelokt door raven en een geheimzinnige stem, onder een oude stadspoort doorgaan, veranderen ze in ruiters te paard.
Tot hun schrik komen ze erachter dat zij ‘De Vijf’ zijn. Volgens een oude voorspelling moeten zij de magische stad Raveleijn
en haar bewoners bevrijden van hun overheerser graaf Olaf Grafhart en zijn monsterlijk wezens. Het lot van Raveleijn ligt in
de handen van Thomas en zijn broers en zussen. Maar hoe komen ze aan de magische krachten die nodig zijn om Raveleijn
te bevrijden ? En welke rol speel het mysterieuze meisje Samira? Heeft u zelf nog een aanrader voor mij over een boek wat ik
echt moet voorlezen aan de kinderen, dan hoor ik dat graag!

Wat staat ons te wachten?
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via
mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.

Datum
Dinsdag 05 februari
Dinsdag 19 februari
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 05 april
Vrijdag 12 april

Activiteit
Concertgebouw
Definitief advies VO
Studiedag, leerlingen vrij
Juffendag!
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie om 14:15
Sponsorloop
Koningsspelen

Ouderhulp
X
X
X
X
X
Informatie volgt
Informatie volgt

Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd aan te spreken op het schoolplein om 14:15 of u kunt een afspraak maken via de mail of
mij even bellen.
Met hartelijke groet,
Jeanine

naar Inhoudsopgave
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Groep 7-8
Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?
Kalsbeek zaalvoetbalcup jongens (door Olivier)
De Andersenschool was deelnemer van de Kalsbeekcup 2019. Op het Kalsbeek schilderspark locatie. 2 teams van de
Andersenschool hebben mee gedaan, waaronder groep 7, hb7 en hb8 hebben de Andersenschool geholpen om de
Kalsbeekcup te winnen. Met in Andersenschool1 Mees.V, Niek, Maarten en Oene (hb7) en Bo en Ruben (hb8) en nog Eddie
(gr7) en dan de winnaars van de Kalsbeekcup: ANDERSENSCHOOL2!!!!!! Met o.a. Hassan(gr8), Ahmed, Hamza, Olivier en
Yannick (gr7) en Stein (hb8) Thijmen (hb7)
Schrijver op school (door Demi)
Op 18 januari kwam Arend van Dam hij heeft veel (kinder)boeken geschreven
Zoals: lang geleden, nu of nooit, in een land hier ver vandaan, voorbij de horizon
Hij had een verhaal verteld over Abel Tasman die een reis maakte. We konden Arand van Dan ook
vragen stelen zoals hoelang schrijf je al boeken en hij zei: ongeveer 20 jaar en hoe oud ben je hij
zei: 64 jaar
Rijksmuseum
Dinsdag 29 januari gingen de groepen 8 naar het rijksmuseum. Ze gingen met de bus naar Amsterdam, een maal daar aan
gekomen mochten ze naar binnen daar werden ze in 2 groepen verdeeld. Ze kregen een rondleiding door het museum. Ze
mochten ook voelen ruiken zien kort om hun zintuigen werden ook getest. Ze hebben heel veel schilderijen gezien en
natuurlijk ook de nachtwacht. Het was een hele leuke dag.

Wellant College (door Karmijn)
Op 31 januari zijn we met de hele klas naar het Wellant College geweest. We werden in 2 groepen verdeeld eigenlijk zouden
de groepen 7 en 8 ieder een groep vormen, alleen door zieken bestond groep 8 toe maar uit 12 i.p.v. 14 kinderen. Daarom
werden er 2 kinderen uit groep 7 bij groep 8 gevoegd om even groepen te krijgen. Ik zit zelf in groep 8 dus doe ik van hun
ochtend verslag.
Om 10 voor 9 stond de bus op de parkeerplaats bij school aan gekomen bij de school gingen we eerst naar de kas en omdat
we een beetje laat waren kregen we alleen een rondleiding door de kas.
Waar ze groente, fruit en kamerplanten toen hij klaar was zij hij dat ik mijn tas open moest doen en toen stopten hij er
gewoon een plant in die nu in de klas staat. Veder gingen we nog koken en naar mens & maatschappij, biologie en wiskunde.
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Spreekbeurt over jezelf
Vanuit de kanjertraining hebben leerlingen de mogelijkheid gekregen om
een spreekbeurt over zichzelf te geven. Veel leerlingen hebben dit gedaan.
We hebben grappige, leuke en emotionele verhalen gehoord. Stoer dat deze
leerlingen dat durven te vertellen en hun klasgenoten vertrouwen.
Presentaties werkstukken
De werkstukken tijdens het project Kleiding en Sport waren anders dan
normaal. Leerlingen hebben de opdracht gekregen om een studio sport
aflevering te maken. Vorige week woensdag hebben we de ‘presentaties’
hiervan gehad. De leerlingen hoefden nu niet zelf voor de klas te
presenteren, omdat het al op video stond. Omdat we best wat afleveringen
moesten bekijken hebben we lekker wat popcorn gehaald en er een leuke
middag van gemaakt.

Wat staat ons ons te wachten?
Voortgangsgesprekken
Op dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart vinden de
voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via mijnschoolinfo
ontvangen om in te schrijven.

Datum
5-2-2019
6-2-2019
15-2-2019
19-2-2019
22-2-2019
22-2-2019
25-2-2019 t/m 8-3-2019
15-3-2019
19-3-2019
21-3-2019
5-4-2019
12-4-2019

Activiteit
KUVO Concertgebouw
KUVO Art Space
GGD groep 7
Definitief advies groep 8
Meesterdag
Rapport I
Voorjaarsvakantie
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Sponsorloop
Koningsspelen
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Ouderhulp
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
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Meesters- en juffendag

Beste kinderen van de Andersenschool,
22 februari is het zover! Het jaarlijkse meesters- en juffenfeest om al onze
verjaardagen te vieren! Dit jaar is het thema: sport en spel’. Denk hierbij aan
alle balsporten zoals tennis, voetbal, hockey, maar natuurlijk ook aan judo,
dansen of zwemmen! Trek je meest sportieve outfit aan.
Wij willen jullie bij deze van harte uitnodigen om vrijdag 22 februari dit feest
samen met ons te vieren. We zullen allerlei leuke sportieve activiteiten/spelletjes
gaan doen.
Deze dag duurt gewoon een normale schooldag, dus van 8:30 uur – 14:15 uur.
De leerlingen mogen allemaal verkleed in het thema naar school komen. Je
krijgt een traktatie van de juffen en meesters, maar vergeet niet om je 10-uurtje
en je lunch mee te nemen.
Wij hebben er al heel veel zin in!
Feestelijke groet namens het team,
Anouk
naar Inhoudsopgave
Alles in 1
Project

Moderne geschiedenis

Alles in 1

De wereld verandert. Soms supersnel en dan hebben we een revolutie. De laatste twee, drie eeuwen waren er
nogal wat revoluties. In Frankrijk en Rusland bijvoorbeeld, waar gewone mensen in opstand kwamen. Ook grote
uitvindingen veranderden de wereld. Denk maar aan de stoommachine en de auto. Nu leven we middenin de
digitale revolutie, die begon met de computer. Ja, de wereld verandert waar we bij staan. Met dit mooie
geschiedenisproject zijn we weer helemaal bij de tijd.
Week 1: De Franse Revolutie
Vroeger waren koningen en andere mensen van adel de baas. In de film vergapen we ons aan de rijkdom van de Franse
koning. En dat terwijl zijn volk honger leed. Geen wonder dat de mensen in opstand kwamen. ‘Vrijheid, gelijkheid en
broederschap’ was de leus van de revolutie. We lezen over Napoleon. De nieuwe leider hield van macht en oorlog. Hij
veroverde ons land. De Franse tijd begon. Wie geen achternaam had moest er nu eentje kiezen, we moesten voortaan rechts
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rijden, meten met de meter en jongens moesten in militaire dienst. Napoleon kreeg veel voor elkaar, maar met de verovering
van Rusland liep het fout. In 1815 kregen we onze eerste eigen koning: Willem I. Wist je dat Nederland en België toen één
land waren? Maar dat is goed mislukt. We leren ook nog een boel over de regering van land, provincie en gemeente.
Wie mag ‘Dansen om de vrijheidsboom’ voorlezen? We spelen een kinderparlement en we tekenen een Nederlandse
feestvlag.
Week 2 De industriële Revolutie
Die goeie ouwe stoommachine. Toen die goed op stoom kwam, begon de industriële revolutie. De film laat zien wat er toen
allemaal veranderde. Er kwamen stoomboten en stoomtreinen. Veel mensen verhuisden naar de stad om in stoffige fabrieken
te gaan werken. Ook veel kinderen werkten. Naar school gingen ze niet.
In veel landen verdwenen koningen van het toneel. Maar Nederland en een handvol Europese landen hielden hun
koningshuis. Eerst hadden we drie koningen (Willem I, II en III), en daarna drie koninginnen (Wilhelmina, Juliana en
Beatrix).
We knutselen een originele fantasiemachine in elkaar. Orkestmuziek, hoe vaker we ernaar luisteren hoe mooier die wordt.
Twee interessante verhalen deze week. Over het eerste vliegtuig dat de lucht in ging. En over de ramp met deTitanic, een
luxe passagiersschip dat niet kon zinken. Wel dus…
Week 3 Rondom de Eerste Wereldoorlog
Wereldoorlog is een naar woord, maar het klopt helaas wel. Van 1914 tot 1918 werd in landen verspreid over de hele wereld
gevochten. Het ergst in Frankrijk, waar Duitsland was binnen gevallen. De soldaten vochten vanuit loopgraven, diepe sleuven
in de grond. Bommen, granaten en gifgas maken de loopgraven tot een hel.
In Rusland zette het volk hun tsaar (koning) af. Het werd een communistisch land. Wat dat is krijg je deze week te zien en te
horen.
Spelend leren, dat doen met het kwartetspel Wereldoorlog I. We lezen het aangrijpende verhaal ‘Belgische vluchtelingen’.
Heel mooi is het lied van de week ‘Dona nobis pacem’. Geef ons vrede, betekent dat. Een lied om nooit te vergeten.
Week 4: De Tweede Wereldoorlog
Nog een wereldoorlog; deze keer van 1939 tot 1945. In de film zien we hoe Hitler de baas van Duitsland werd en met zijn
legers andere landen aanviel. In 1940 was Nederland de klos. Na het bombardement op Rotterdam gaf ons land zich over.
Joden werden zwaar gediscrimineerd. Later werden de meesten opgepakt en in speciale kampen gedood. In de Hongerwinter
stierven veel mensen van de honger. Legers uit Amerika, Canada en Engeland schoten te hulp. Op 5 mei 1945 was de oorlog
eindelijk voorbij. 5 mei is steeds onze Bevrijdingsdag. Weleens een muziekschilderij gemaakt? Deze week gaan we dat doen.
‘Lieve Kitty’ zo begon Anne Frank elk stukje in haar dagboek. We lezen een paar mooie fragmenten. Om in te lijsten, zo mooi
zijn de gedichten over Vrijheid.
Week 5 Na de Tweede Wereldoorlog
Het had zo mooi kunnen worden na de oorlog. Maar de twee grote bevrijders van Europa, Amerika en Rusland, werden
vijanden van elkaar. Ze werkten elkaar tegen waar ze maar konden. Europa werd verdeeld in twee kampen. Het westen was
voor Amerika, het oosten stond onder invloed van Rusland. De grens liep dwars door Duitsland. Een lange muur verdeelde
Berlijn in tweeën. In 1989 werd de muur afgebroken. De spanningen tussen Oost en West verdwenen. De laatste jaren heeft
de wereld te maken met aanslagen door fanatieke moslims. Grote indruk maakte de aanslag op de Twin Towers in New York.
Samen nemen de ‘Rechten van de mens’ van de VN onder de loep. We doen proefjes met een parachute en bouwen met Lego
technic. Kennen jullie Annie MG Schmidt nog, van Puk van de Petteflet en van Jip en Janneke? We zingen liedjes van de
Beatles, de beroemdste band van de Moderne Geschiedenis.
We sluiten het project af met een tentoonstelling. Kunnen we mooi laten zien wat we allemaal geleerd hebben.
Kinderen hebben de toekomst.
Maak er wat van!

Dit project maken de leerlingen individueel een werkstuk.
naar Inhoudsopgave
Vakkendag OnSaHeDeProDeOr
Beste ouders van alle kinderen die deelnemen aan de vakkendag,
Er is weer een nieuwe periode van start. Hieronder leest u daar meer over.
Groep A, B en C
Groep A, B en C gaan de komende periode tot de voorjaarsvakantie aan de slag
met onderzoeksvaardigheden en debatteren. Met de onderzoeksvaardigheden
leren de kinderen gebruik maken van bijvoorbeeld de atlas, het woordenboek,
maar ook google, de websites van schooltv, wikikids e.d. en oefenen ze met de
juiste informatie uit een stuk tekst halen. Deze informatie verwerken we dan weer
op een poster of bijvoorbeeld een muurkrant. Met debatteren zijn we bezig
geweest met het bedenken van goede argumenten bij stellingen, het oefenen van
aanvoerdersspeeches en de goede wijze oefenen van het verloop van een debat.
Groep C krijgt deze periode ook nog twee keer een workshop over het schrijven van een songtekst, aangeboden door de
bibliotheek Woerden.
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Groepen D, E en F
Groepen D, E en F gaan ook aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Dit
doen zij met behulp van het boek Breingeheim. Het is een boek dat helpt bij
het leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren. En leert kinderen
studievaardigheden aan. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: ‘je brein
en leren, huiswerk plannen, beter onthouden, woordweb, mindmap en
ezelsbruggetjes, zo word je slimmer en eindtoets? Geen probleem.’ Naast
onderzoeksvaardigheden besteden we ook tijd met de groepen D en E aan
Helder denken. De kinderen leren hier dat je gedachtes goed kan ordenen
door eerst te kijken, dan te sorteren en vervolgens te kiezen en na elke stap
goed te controleren. Groep F is bezig met Leren Leren. Ook hier komt de
werking van het brein aan bod en leren de kinderen handige leerstrategieën
aan.
Groep D krijgt deze periode ook nog twee keer een workshop over het
schrijven van een songtekst, aangeboden door de bibliotheek Woerden.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Met hartelijke groet,
Jeanine

naar Inhoudsopgave
Vakkendag: techniek

proefje techniek: handzagen & grote auto gezocht
Vanaf 13 februari gaan we bij techniek met de groepen D, E en F timmeren en zagen. Daarvoor zoek ik nog een aantal
handzagen. Dus als iemand er een over heeft (of kan missen in februari en maart), dan zullen we er veel plezier
van hebben! Inleveren kan op woensdag bij mij in lokaal 7 of anders bij het kantoortje van Eelco of Marlous.
Ook hebben we hout nodig. Dat is half zo duur in de afmeting 244x122 cm, maar helaas past dat niet in mijn auto. Mocht
iemand een busje hebben en in de gelegenheid zijn om een ritje naar de Praxis of Gamma te maken, dan hoor ik het graag
via ilsedisseldorp@gmail.com.
Alvast heel erg bedankt!
Techniekjuf Ilse
Sponsorloop
Dit jaar koppelen wij het goede doel van de sponsorloop aan het goede doel van de Koningsspelen.
Het goede doel is dit jaar Friends4Owen.
In juni 2015 wordt bij Owen Jordan uit Woerden, dan 7 jaar, hersenstamkanker ontdekt. Deze vorm van kanker is zeer
agressief. De levensverwachting voor kinderen met deze vorm van kanker is nul. Tot groot verdriet overlijdt Owen in de
zomer van 2016 op 8-jarige leeftijd. Het schooljaar 2018-2019 is een bijzonder jaar. Owen zou nu in groep 8 van De Schakel
hebben gezeten. Zijn overlijden heeft tot op de dag van vandaag een enorme impact op de leerlingen en leerkrachten van de
school. Door diverse acties en de verkoop van armbandjes, is 'Friends4Owen' inmiddels bekend bij een hoop kinderen en
volwassenen in Woerden.
Meer informatie over de sponsorloop volgt in de mail.

naar Inhoudsopgave
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