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Voorwoord 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Een voortvarende start van het schooljaar… ondanks de uitloop van de 

verbouwing zijn we goed begonnen. De leerlingen zijn allemaal veilig 

terug op school en we gaan er dan ook weer volop tegenaan! 

 

Hier de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020. De afgelopen 

weken zijn weer omgevlogen en natuurlijk brengen wij u graag op de 

hoogte van alle activiteiten die er reeds gedaan zijn in dit nieuwe 

schooljaar. 
Daarnaast ook vast een vooruitblik op dat wat gaat komen aan 

groepsactiviteiten en schoolactiviteiten… 

 

Ook de groei van de school is een ware opsteker. Had ik zelf een 

voorzichtige prognose met het behoud van 225 leerlingen, ondertussen 

staat de teller op 237 leerlingen en zit die groei niet alleen in de zij-

instromers van de HB groepen maar vinden ook veel ouders van 

reguliere leerlingen de weg naar de Andersenschool. 

Het is fijn om van onze partners in onderwijs en daarbuiten veel mooie 
verhalen over de school te horen. Leerlingen die elders moeite hebben 

vinden vaak een plaats binnen ons onderwijs. 

Zijn we er dan? Nee, er is nog genoeg te leren en graag horen we ook de 

verbeterpunten. 

 

De Andersenschool heeft helaas ook te maken met de problematiek waar 

afgelopen schooljaar tijdens stakingen al een aantal keer aandacht voor 

is gevraagd. Het blijkt lastig om op de huidige arbeidsmarkt kandidaten 

te vinden voor de vervangingsvacatures. 
Als directeur wil ik dan ook aangeven dat ik mij zorgen maak over de 

situatie op de arbeidsmarkt. Als school proberen we in ieder geval ook dit 

jaar weer stagiaires op te leiden die het mooie vak van leerkracht aan 

het leren zijn. Daarnaast blijft er ook ruimte voor andere stagiaires 

vanuit het MBO, HBO en WO. 

 

Of de Andersenschool op 6 november mee zal doen aan de landelijke 

staking van primair en voortgezet onderwijs hebben we als team nog 

niet besproken. Maar het signaal voor voldoende salaris, voldoende 
collega’s en minder werkdruk, is een signaal dat ook op de 

Andersenschool gedeeld wordt. 

 

 

Eelco 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 1  

Teun, Sophie, Daan, Liam, Mara, Vera, Zora, Sophie, Kiefer, Isaak, 

Kensi, Defne, Remo, Anas, Otis, Lubna, Micha, Steffi en Jouhaina 

Welkom in groep 1 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Na een heerlijke zomervakantie zijn we 2 september begonnen aan het 

nieuwe schooljaar. Het eerste thema van het jaar is ‘bouwen’ van de 

Kleuteruniversiteit. De kinderen leren veel over het bouwen van huizen 

en over verschillende soorten gereedschap. De kinderen hebben veel 

spulletjes meegenomen om mee te spelen. Emile, de vader van Kensi, 

kwam vertellen over zijn werk als elektricien. Heel leuk! 

 
Verjaardagen 

OKTOBER   Groep  

6 Senne  Gr. 6 

30 Jesper  Gr. 6 

9 Mats HB 6 

9 Thomas HB 4 

10 Roos  Gr. 4 

10 Reda  Gr. 6 

10 Annabel  HB 7 

10 Sjors  HB 4 

11 Sean  Gr. 2 

14 Fabian  HB 5 

20 Ramon  Gr. 4 

27  Warda  Gr. 6 

29 Jack HB 5 

29 Flynn HB 7 
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Agenda 

Di 01 10 Start Kinderboekenweek 

Vr  04 10 Bieb in school gr. 1 en 2  

Di  08 10 KUVO gr. 5  

Do 10 10 KUVO HB 4/5 

Vr 11 10 Bieb in school gr. 1 en 2 

Vr  11 10 KUVO gr.6 

Vr  11 10 Toneel gr.5 

Ma  14 10 ALV om 19.30u 

Vr 18 10 Bieb in school gr.1 en 2 

Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10 

 

Prinsjesdag 
Ilse, de moeder van Sophie van Vliet, kwam vertellen over prinsjesdag. De 

kinderen mochten allemaal een hoedje op en hebben geleerd hoe onze 

koning en koningin heten en hoeveel paarden er voor de koets lopen. 

 

Schoolreisje 

Alle kinderen waren om 8.30 op school, waar we om 8.45 uur lopend zijn 

vertrokken naar de Pretfabriek. De kinderen hebben heerlijk gespeeld en 

van de patatjes gesnoept. Moe maar voldaan gingen we om 13.00 weer 

richting school waar de kinderen nog heerlijk hebben gespeeld.   

  

 

 

 

Wat staat ons te wachten? 

Thema ‘reis mee’ Kinderboekenweek  

In oktober starten we met het project ‘vervoer’ van de Kleuteruniversiteit en doen we mee met het thema van de 

Kinderboekenweek. 

 

Bieb in de school 

Drie weken achter elkaar komt de bibliotheek bij ons in de klas met de activiteit ‘Moppereend en Harry’. Het is nog een 

verrassing wat we allemaal gaan doen.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week oktober Start kinderboekenweek/thema 

vervoer 

Heeft u materialen die passen bij het 

thema, dan zien we deze graag 

tegemoet 

Vrijdag 4, 11 en 18 oktober Bieb op school  

Moppereend en Harry 

x 

21-10 t/m 25-10 herfstvakantie x 

28 oktober Start thema herfst (kabouters x 

 

Eelco en Claire

 

 

 

naar Inhoudsopgave

 

 

Groep 2 

Wat hebben we gedaan? 
Thema bouwen 

We zijn het schooljaar 2019-2020 gestart met het thema bouwen. De 

kinderen hebben allerlei activiteiten ondernomen passend bij het 

thema, zoals hoge torens bouwen en een huis vouwen. De kinderen 

hebben van thuis een foto van hun vakantiebestemming of eigen huis 

mee mogen nemen en die hebben we opgehangen in de klas. 
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Even voorstellen  
Mijn naam is Dena. Ik ben 29 jaar en kom uit Alphen aan den Rijn. Ik heb eerst HBO-rechten 

gestudeerd. Nu wil ik graag juf worden! Daarom volg ik de studie Pabo-deeltijd op de hogeschool Leiden. 

Ik ga elke dinsdag een half jaar lang, stage lopen in groep 2. Ik krijg veel energie van de kinderen en ik 

vind het fantastisch om ze iets te leren. Ik kijk uit naar deze mooie en spannende periode! 

 

 

Prinsjesdag 

De moeder van Sophie (groep 1) en Tim (groep 3) kwam vertellen over Prinsjesdag. Ze heeft verteld 

wat er allemaal staat te gebeuren op Prinsjesdag en hoe de koning, de koningin en de koets er uit zien. 
Bedankt voor de interessante informatie! 

 

Schoolreisje 

De leerlingen van groep 2 zijn samen met de leerlingen van groep 1 op schoolreisje naar de pretfabriek geweest. Het was 

weer een gezellig schoolreisje.  

 

Wat staat ons te wachten? 

Thema Vervoer/op reis/Kinderboekenweek 

In de eerste week van oktober gaan we aan de slag met het tweede thema van het schooljaar. Dit thema laten we aansluiten 
op de Kinderboekenweek. Het nieuwe thema gaat over op reis en vervoer. 
 

Bieb op school 

Op vrijdag 4, 11 en 18 oktober krijgen we bezoek van de bibliotheek. We nemen dan deel aan de activiteit Moppereend en 

Harry. Het is nog een verrassing welke activiteiten de leerlingen gaan ondernemen.  

 

Herfstvakantie 

Van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober. 

 

Toneel 

Op vrijdag 8 november is het tijd voor het jaarlijkse toneelstuk van groep 2. Dit jaar gaan we op pad met brandweerolifant 
Spuit Elf. U bent van harte welkom om vrijdag 8 november (om 13.15u) te komen kijken. Meer informatie over het 

toneelstuk en het script volgt in een aparte mailing.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week van oktober Thema vervoer/op 

reis/kinderboekenweek 

Heeft u materialen die passen bij 

het thema, dan zien we deze 

graag tegemoet. 

Vrijdag 4, 11 en 18 oktober  Bieb op school 

Moppereend en Harry 

x 

Maandag 21 oktober tot en met 

25 oktober 

Herfstvakantie x 

Vrijdag 8 november om 13.15u Toneelstuk groep 2 Zie hiervoor de mailing van het 

toneelstuk 

 

Mirjam en Petra 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 3 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Maandag 2 september was het dan zover, de eerste schooldag in groep 3! Voor heel veel kinderen (en ouders) best een 

beetje spannend. Voor het gevoel van de kinderen gaat het echte werk nu pas beginnen en het valt dan ook altijd weer een 

beetje tegen als ze de eerste weken niet meteen vloeiend kunnen lezen (of nog beter lezen), kunnen rekenen als de beste 

wiskundige of schrijven alsof ze nooit anders hebben gedaan. 

We zijn nu vooral ook nog heel druk met alle randvoorwaarden eromheen en we zien dat de kinderen het allemaal lekker 

oppakken en hun draai aan het vinden zijn.  

Voor veel kinderen is het alleen al erg wennen zolang aan een tafel te moeten zitten/werken en de strenge juffen zijn ook nog 

wel eens een dingetje. 

Maar vrees niet, het komt allemaal in orde, we zijn al lekker op weg en genieten van deze leuke groep. 

 

Lezen 

We hebben inmiddels het eerste thema van de methode lijn 3 afgesloten en zijn gestart met thema 2. De eerste toetsen zijn 

gemaakt en wij krijgen al steeds een beetje meer beeld bij de kinderen in onze groep, zodat we beter kunnen gaan 

aansluiten bij de behoeftes van elk kind.  

Als u benieuwd bent welke letters er dit thema aan bod komen kunt u dit altijd even komen bekijken op ons doelenraam,  

hierop staat per vakgebied waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. 

Voor de kinderen zou het heel fijn zijn als u thuis ook regelmatig met uw kind leest, boekjes zijn hiervoor te vinden in de bieb 

in de stad (dit is voor kinderen gratis). Op deze manier herhaalt het kind de letters regelmatig, wat van groot belang is om 

die goed gememoriseerd te hebben om tot lezen te kunnen komen en voor de kinderen die al kunnen lezen is dat heel goed 

om het leestempo te verhogen en het leesbegrip te vergroten. 
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Rekenen 
Na het afsluiten van het eerste blok van rekenen starten we volgende week alweer met blok 2. Waar we in blok 2 mee aan de 

slag gaan kunt u ook weer zien op ons doelenraam. 

De afgelopen weken zijn we vooral heel veel bezig geweest met tellen, cijfers, het verder tellen vanaf een vast getal, het 

leren omgaan met de werkboekjes en rekenrekjes, het zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht en natuurlijk 

het nakijken, fouten maken is geen probleem als je ze maar ontdekt want daar leer je het meeste van. 

 

Kanjertraining 

We zijn momenteel weer even druk bezig met het doornemen van de kanjerregels en afspraken. Hoe ga je met elkaar om, 

wat is wel fijn en prettig gedrag en wat niet. Hoe ga je het oplossen als iemand iets doet wat je niet prettig vindt? Ook zijn 
we bezig met allerlei vertrouwensoefeningen, wij willen te vertrouwen zijn hebben we gezegd, dat gaan we nu ook aan elkaar 

laten zien.  

Ook hebben we de regel van het motortje en de benzinepomp besproken en geoefend. Als de motor (het kind dat ongewenst 

gedrag laat zien) voortdurend benzine krijgt (gelach of aanmoediging van de kinderen uit de groep om hem heen) zal het 

geneigd zijn door de te gaan, hij ervaart immers succes. Maar als we nou eens met zijn allen niet reageren en er geen 

aandacht aangeven (geen benzine geven) dat merken we dat het al snel stopt omdat het dan helemaal niet zo leuk meer is. 

Dit laten we de kinderen aan de hand van oefeningen en spelletjes ook zelf ervaren. 

Leuk om te zien is dat de kinderen de kanjerlessen als zeer leuk ervaren! 

 
Prinsjesdag 

Ilse, de moeder van Tim uit onze groep, kwam vertellen over prinsjesdag. De kinderen mochten allemaal een hoedje op en 

hebben geleerd hoe onze koning en koningin heten en hoeveel paarden er voor de koets lopen. 

 

Schoolreis 

Vandaag zijn we op schoolreisje geweest naar dierenpark Amersfoort. Het was een gezellige dag en wat hebben we geboft 

met het weer. Dank aan alle ouders die ons hebben geholpen! 

 

Even voorstellen 
Sophie 

Mijn Naam is Sophie van den Bergh, en ik ben de stagiaire bij groep 3. Ik doe de opleiding tot onderwijsassistent. Deze volg 

ik op MBORijnland in Woerden, en ik zit in mijn derde en laatste leerjaar. Ik ben in ieder geval tot en met 29 mei aanwezig. 

Mijn stagedagen zijn op de woensdag en de donderdag, en vanaf de voorjaarsvakantie loop ik ook stage op de vrijdag, en ik 

hoop er een heel erg gezellig jaar van te maken. 

 

Feyouna  
Hallo, Ik ben Fiona Schätzchen en ik ben de nieuwe stagiaire van groep 3. Ik ben 17 jaar oud en zit in mijn eerste jaar van de 

Pabo op de Hogeschool Leiden. Ik kom een half jaar elke donderdag stagelopen in de klas. Ik kijk er naar uit iedereen te 
leren kennen en er een leuke en gezellige tijd van te maken.   
 

Wat staat ons te wachten?  

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week van oktober Kinderboekenweek: thema Reis mee! 

Het gaat vooral over vervoersmiddelen 

X 

Maandag 21 oktober tot en met 

25 oktober 

Herfstvakantie X 

 
Linda en Marloes 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 4 

We zijn weer begonnen, welkom in groep 4! De eerste vier weken zijn inmiddels om. We zijn het schooljaar goed begonnen. 

Op woensdag hadden we gelijk een Mad Science voorstelling. Bij de gymles hebben we gelijk aandacht besteed aan de 

Kanjertrainingsspellen en de samenwerkings- en vertrouwensoefeningen. Vandaag zijn we op schoolreisje geweest naar 

dierenpark Amersfoort. De foto’s hiervan zullen later volgen. Dank in ieder geval aan alle ouders die ons hebben geholpen! 
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Wat gaan we de komende tijd doen? 

Rekenen 

De eerste weken in groep 4 waren herhalingsweken. We hebben het bij rekenen gehad over splitsen, optellen en aftrekken 

t/m 20 en hebben we even het klokkijken herhaald. Nieuw hierbij waren de kwartieren, deze kennen wij allemaal! Afgelopen 

week zijn wij begonnen met een nieuw blok. Hier zijn we met het splitsen van grotere getallen bezig, in tientallen en 

eenheden. Ook leren we hoe we getallen moeten plaatsen tussen tientallen en het optellen en aftrekken over de 10 met de 

aanvulstrategie. De verjaardagskalender komt als laatste in dit blok aan bod. 

 

Alles in 1 
Inmiddels hebben we vier weken van het project ‘waar is het?’ afgerond. We zijn al veel te weten gekomen over het verschil 

tussen een stad en een dorp en we kunnen ook al een beetje kaartlezen, met behulp van een legenda. Met spelling zijn we 

druk bezig geweest met luisterwoorden, fopklanken en weetwoorden. De komende weken gaan we verder met ons project. In 

de week voor de herfstvakantie komt de moeder van Robin ons nog een hele leuke les geven over planeten. In de week na de 

herfstvakantie sluiten we dit project af. 

 

Kanjertraining 

De eerste drie weken van de Kanjertraining stonden in het teken van de ‘startweken’. Afgelopen week zijn we druk bezig 

geweest met het formuleren van doelen voor onszelf. We hebben gekeken naar een werkdoel en een Kanjerdoel. Iedereen 
heeft inmiddels een mailtje gehad met de doelen waar uw zoon/dochter de komende periode aan gaat werken. Deze doelen 

zullen bij het rapport geëvalueerd worden.  

 

Kinderboekenweek 

Op 1 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: ‘reis mee’! In de klas gaan we hier veel aandacht aan 

besteden, binnen alle vakgebieden.   

 

De stagiaires stellen zich voor: 

Dit schooljaar mag ik (Mary Kakiaij) als stagiaire werken in groep 4 bij juf Anouk. Ik heb 2 jongens en 
woon in Bodegraven. In het dagelijks leven ben ik in Wassenaar werkzaam als onderwijsassistent in de 

onderbouw. In mijn vrije tijd fiets en zwem ik graag. Momenteel volg ik de Flex deeltijd Pabo aan de 

Hogeschool Leiden. Ik vind het leuk om met juf Anouk de lessen te verzorgen en kijk uit naar een leuke 

en leerzame tijd op de Andersenschool.  

 

Hallo! 

Mijn naam is Eveline Jongstra. Ik ben 18 jaar oud en ik zit op het ROC 

Midden Nederland in Utrecht. Hier volg ik de opleiding onderwijsassistent. Momenteel zit ik 

daar in mijn 3e jaar, dit is ook mijn laatste jaar. Ik hoop natuurlijk mijn diploma te halen dit 
jaar zodat ik hierna naar de pabo kan. Mijn droom is om echt juf te worden! 

 

Voor mijn studie moet ik stage lopen. Dit mag ik met veel plezier in groep 4 doen. U kunt mij 

in de klas vinden op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik ben ontzettend blij met de klas waar ik 

in geplaatst ben. De kinderen vind ik stuk voor stuk ontzettend leuk en lief. Ook ben ik erg blij met Anouk als begeleidster. Ik 

ga daarom ook elke keer met plezier naar de Andersenschool.  

 

 In mijn vrije tijd werk ik veel bij Jumbo Nap Polanen. Hier werk ik nu al 2 jaar. Ik sta vaak achter de servicebalie en ook dit 

doe ik met veel plezier. Ik hoop dat u een beter beeld van mij heeft gekregen. Mocht u nog vragen hebben, loop gerust 
langs. Ik vind het ontzettend leuk om de ouders van mijn klas te ontmoeten! 

 

Groetjes, 

Eveline Jongstra 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week van oktober Kinderboekenweek X 

Maandag 21 oktober tot en met 

25 oktober 

Herfstvakantie X 

 
Anouk 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 4-5 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

We hebben goede start gehad de eerste weken van het jaar.  De eerste weken gebruiken we om de kinderen veel aan elkaar 

te wennen en hoe we met elkaar in de klas met elkaar omgaan. Daarvoor zijn we gestart met de Kanjer startweken waarin de 

basis bekend wordt met de petten en we doen Kanjerspelletjes. 

De informatieavond en de ouder-kind gesprekken hebben inmiddels plaats gevonden. We vonden het fijn dat de kinderen zelf 

veel inbreng gaven en zelf over hun kanjerdoelen en werkdoelen hebben nagedacht. We hebben de gesprekken als plezierig 

ervaren.  
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Stagiaire 

Hallo allemaal, 
Ik ben Sophie en het aankomende half jaar stagiaire in HB 4/5. Ik ben er elke dinsdag en woensdag. 

De opleiding die ik doe is Social Work aan de hogeschool in Utrecht. Mijn taak is vooral om met de 

doelen van iedereen aan de slag te gaan. Ik hoop jullie allemaal graag een keer te ontmoeten. 

 

Chromebooks 

De hele groep kan met chromebooks werken. Dat is erg fijn. De kinderen hebben een account 

gekregen Zelfstandig kunnen de leerlingen rekentuin en automatiseren. Leerlingen mogen zelf ‘oortjes’ 
meenemen of een koptelefoon, het is wel fijn wanneer hij in hun laatje past. 

 

DaVinci 

Het eerste thema van de methode is ‘Het Begin’. De kinderen kwamen met veel voorbeelden waaraan zij aan denken aan ‘Het 

Begin’. Met de lessen hebben we het gehad over de aarde, over de andere planeten en over het begin van een plant. We 

werken aan een planetenstelsel.  

 

Muziekles 

De kinderen krijgen op vrijdagmiddag muziekles van Annemarieke. De kinderen zijn zeer enthousiast en de tijd vliegt voorbij. 
 

Schooltuin 

Er is eerder deze week een mail uitgedaan over de gang van zaken. We hopen dat er volgende week al ouders zijn die de 

schooltuin in kunnen. Vele handen maken licht werk! 

 

Schoolreis 

Als het goed is heeft uw kind een goed verhaal verteld over de schoolreis – dierenpark Amersfoort.  

 

Fruitdagen: woensdag en vrijdagen zijn fruitdagen voor in de pauze. 
Ook staat er een tosti-apparaat in de klas. Er hangt een lijstje wie welke dag een tosti mag maken. 

 

KUVO 

Op donderdag 10 oktober zijn wij in het Klooster om 10.30 uur tot 13.45 uur uitgenodigd om mee te doen met de 

Snaar, blaas en slagworkshops. 

Wij zijn op zoek naar ouders die ons kunnen rijden naar het Klooster en ook naar 3 ouders die kunnen begeleiden.  

Om 13.30 uur zal er een afsluitende presentatie zijn, waarbij (groot)ouders en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om 

te komen kijken en luisteren.  

 
Wat staat ons te wachten? 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week van oktober Kinderboekenweek: thema Reis mee! 

Het gaat vooral over vervoersmiddelen 

X 

Donderdag 10 oktober  KUVO het Klooster Rijders  

3 begeleiders 

Maandag 21 oktober tot en met 

25 oktober 

Herfstvakantie X 

 

Bij vragen mag u ons altijd even aanschieten op het plein om 14.15 uur of kunnen we per mail een afspraak maken. 

Hartelijke groet, 

Esther en Annieka 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 5 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Schoolreis: 

Vandaag zijn we met de kinderen naar dierenpark Amersfoort geweest. Alle kinderen hebben een super dag gehad, maar het 

leukste was volgens de kinderen vooral de spannende glijbanen. Dus of ze veel dieren hebben gezien? 
 

Toneel 

U heeft het vast al wel mee gekregen maar we zijn hard aan het oefenen voor toneel. Vrijdag 11 oktober is de opvoering. Alle 

ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Mocht u nog een uurtje in de agenda vrij hebben om te helpen met 

decor verven, dan zou dat heel fijn zijn. 

 

Stagiair: 

Mijn naam is Tom Geurts. Ik ben 18 jaar. Ik zit op het MBO Utrecht en doe de opleiding onderwijsassistent. Ik loop 3 dagen 

stage op de: maandag, dinsdag & donderdag. De afgelopen twee weken heb ik deze groepen voor het eerst gezien en het 

was erg gezellig! Natuurlijk veel nieuwe gezichten en namen om te onthouden, maar dat komt vast goed! We gaan er een 
gezellig jaar van maken. 
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Huiswerk 
Wat fijn dat alle leerlingen een agenda hebben aangeschaft! 

Wij starten iedere maandag met het noteren van de toetsen en dictees voor de aankomende week in de agenda. 

Als de leerlingen hun agenda een keer zijn vergeten, kunnen zij het huiswerk op een blaadje noteren en dit vervolgens thuis 

noteren in hun agenda. Het zou fijn zijn als u thuis samen een planning wilt maken voor de voorbereiding van de toetsen en/ 

of dictees. De leerkrachten hebben geen zicht op de activiteiten die na schooltijd plaats vinden. In de klas bespreken wij 

welke dagen handig kunnen zijn om te oefenen met de weekwoorden of de samenvattingen na te lezen.  

De toetsen worden op de vrijdag afgenomen, soms is dit niet mogelijk i.v.m de feestdagen of uitjes. 

De toetsen worden dan verplaatst naar een andere dag.  

De leerlingen werken allemaal op niveau B van Alles in 1 en Alles Apart. 
De methode Alles Apart en Alles in 1 wisselen elkaar af. In 1 schooljaar behandelen wij 5 projecten van Alles in 1 en 15 

weken van Alles Apart. 

Wij beginnen het schooljaar altijd met 3 weken Alles Apart, waarop 5 weken (project) Alles in 1 volgt. Na het project van 

Alles in 1, gaan wij weer verder met de volgende weken van Alles Apart (week 4,5 en 6).  

 

Alles Apart  

We hebben net de eerste 3 weken van Alles Apart achter de rug.  

In de Alles Apart weken, kunnen de leerlingen thuis alleen de weekwoorden oefenen. De leerlingen noteren de methode (Alles 

Apart) en de week waarin wij zitten in hun agenda. Op de website van de Andersenschool kunt u onder het kopje downloads 
(huiswerk) de weekwoorden van Alles Apart vinden. Deze weekwoorden kunnen ook op Bloon worden geoefend. De 

gebruikersnaam en het wachtwoord heeft u in een eerdere mail van ons ontvangen.  

 

Alles in 1 

Wij zijn deze week begonnen met het project Afrika en Azië, het project duurt 5 weken.   

In de Alles in 1 weken kunnen de leerlingen de weekwoorden oefenen en de samenvattingen doorlezen.  

De leerlingen noteren de methode (Alles in 1) en de week waarin wij zitten in hun agenda (natuurlijk op de dag dat de toets 

en/of dictee wordt afgenomen).  

Op de website van de Andersenschool kunt u onder het kopje downloads (huiswerk) de benodigde materialen voor de Alles in 
1 weken vinden. Deze weekwoorden kunnen ook op Bloon worden geoefend. De gebruikersnaam en het wachtwoord heeft u 

in een eerdere mail van ons ontvangen. 

 

Topo 

Wij maken gebruik van schoolkijker.nl zodat de leerlingen thuis kunnen oefenen voor de topografietoetsen. Op de website 

van de Andersenschool onder het kopje downloads (huiswerk) vindt u het overzicht van de kaarten waarmee geoefend moet 

worden en in welke week de topografietoetsen worden afgenomen.  

Niveau B heeft nog niet heel veel landen/steden/gebieden per toets, hier zit een doorlopende lijn in tot aan groep 8. 

U heeft geen inlog nodig om met schoolkijker te werken.  Het is aan te raden om dit thuis te oefenen met een muis. De 
website werkt helaas slecht met een touchscreen. 

 

Nieuwsbegrip: 
Via basispoort kunt u inloggen om thuis met Nieuwsbegrip aan de slag te gaan. U kunt in het archief verschillende teksten en 

opdrachten vinden. Alle leerlingen hebben een inlog vanuit basispoort en kunnen oefenen met Nieuwsbegrip. 

 

Wat staat ons te wachten? 

Kinderboekenweek 

Volgende week start de kinderenboeken week. Deze keer is het thema Reis mee. En dan staan vooral vervoersmiddelen 
centraal. We zullen hier in de klas regelmatig aandacht aan besteden. 

 

Rekenen komende periode 

Er staat veel op het programma de komende periode met rekenen. We gaan een start maken met de grote optel en aftrek 

sommen (518 + 365), de digitale tijd komt voorbij, we leren grote keersommen uitrekenen (5x13) en we gaan aan de slag 

met deelsommen. Het is veel, maar we hebben ook bijna 6 weken de tijd om dit allemaal te leren. 

 

KUVO 

Op dinsdag 8 oktober zijn wij in het Klooster om 10.30 uur tot 13.45 uur uitgenodigd om mee te doen met de Snaar, 

blaas en slagworkshops. 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons kunnen rijden naar het Klooster en ook naar 3 ouders die kunnen begeleiden.  

Om 13.30 uur zal er een afsluitende presentatie zijn, waarbij (groot)ouders en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om 

te komen kijken en luisteren. 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week van oktober Kinderboekenweek: thema Reis mee! 

Het gaat vooral over vervoersmiddelen 

X 

Dinsdag 8 oktober  KUVO het Klooster Rijders  
3 begeleiders 

Vrijdag 11 oktober Toneel Abeltje 13.15 uur  

Maandag 21 oktober tot en met 

25 oktober 

Herfstvakantie X 

 

Ilona en Priscilla 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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HB 6 
De vakantie zit nog vers in het geheugen en toch zijn we alweer bijna een maand van start! In de eerste weken hebben we 

jullie kinderen al een beetje mogen leren kennen en mochten we Abel, Eva en Jurre als nieuwe leerlingen in HB6 

verwelkomen: heel gezellig! We hebben de informatieavond en de kennismakingsgesprekken met jullie als plezierig ervaren 

en we kijken vol vertrouwen uit naar de rest van het jaar. Vandaag zijn we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis geweest 

naar Dierenpark Amersfoort. Foto's volgen snel. 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

DaVinci & TopoTop!   

We zijn gestart met het thema Egyptenaren. De eerste week hebben we ons best gedaan op piramides en die bleken 

helemaal niet zo gemakkelijk na te bouwen. In diezelfde tijd zaten wij in Nederland middenin de Steentijd en trokken we 
parallellen met Hunebedden. Ook deden we een renspel om zo alles te weten te komen over Egyptische goden. In de periode 

tot aan de Kerst leren we meer over mummies, hiërogliefen, de Nijl, de krokodil en nog veel meer. Neem vooral eens een 

kijkje op de site: http://www.davincivoorthuis.nl/ waar allerlei leuke ideeën voor thuis opstaan.    

  

Waarom gebruikten de Egyptenaren zout bij het mummificeren? Waarom geen zand? Of wat als je er water bij doet? Dat 

gingen de kinderen onderzoeken door appels te mummificeren. Met 4 verschillende testjes onderzocht HB6 wat het effect was 
van zout bij de appel, zand bij de appel en zout en meel bij de appel. In groepjes mochten de kinderen zelf bedenken wat ze 

met appelstuk nr 4 gingen doen om te mummificeren. Sommigen vonden het een goed idee om te mummificeren met alles 

door elkaar, anderen gebruikten afdekmateriaal zoals aluminiumfolie. Na een paar dagen hebben we de eindresultaten 

vergeleken en jullie kinderen vertellen vast graag thuis wat ze ontdekt hebben!  

Misschien weet iemand iets interessants te vertellen binnen het thema Egyptenaren? Dan nodigen we jullie van harte uit voor 

een gastles bij ons op school. Hebben jullie thuis een mooie poster, boek of vertelplaat liggen of wellicht een mooi kostuum? 

Dan zouden we deze graag willen lenen voor op onze thematafel.   

Ook topografie hoort erbij in groep 6. Per DaVinci thema leren de kinderen de bijbehorende topografie. Bij het thema 

Egyptenaren hoort onder andere de topografie van Afrika. De kinderen krijgen 1-2 weken van tevoren de leerbladen mee 
naar huis. De juiste spelling telt ook mee voor de normering. Gisteren hebben de kinderen hun eerste toets over Werelddelen 

en Oceanen gemaakt.   

Kanjertraining 

We begonnen met de startweken van de kanjertraining, waarin we de belangrijkste basisafspraken herhaald hebben. We 

bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. We hebben de oefening motor en benzinepomp herhaald en 

bespraken wat plagen, ruzie en pesten is. Belangrijk is dat we allemaal hebben aangeven dat we te vertrouwen willen zijn. 

Dat lukt misschien niet altijd, maar we proberen dan snel weer de witte pet op te doen en proberen te doen wat goed is voor 

onszelf en de ander.   

 

Wat staat ons te wachten? 
Druk met Kunst 

Op vrijdag 11 oktober krijgen we bezoek van KUVO en zullen we “Druk met Kunst” zijn. Wat is drukken? Hoe is het ontstaan 

(boekdrukkunst)? Waarom werden er druktechnieken bedacht en toegepast? De kinderen zullen kennismaken met enkele 

druktechnieken. Daarna gaan we aan de slag met een eigen ontwerp voor een fantasievoertuig (aansluitend op het thema 

van de KinderBoekenWeek ‘Reis mee’). Omdat we die dag met inkt aan de slag gaan, is het raadzaam niet het nieuwste T-

shirt aan te doen      . 

 

Tafels   

In groep 6 gaan we aan de slag met grotere getallen die we ook gaan vermenigvuldigen en delen. Het is belangrijk dat de 

tafels geautomatiseerd zijn, omdat dan het rekenen een stuk sneller gaat en de bijhorende frustratie voorkomen kan worden. 

We zijn nu met allerlei spellen zoals tafelrace, tafeljoggen, kaboem! en tafelpiramide de tafels aan het ophalen. Binnenkort 

moeten de kinderen ze kriskras door elkaar kunnen maken, dus het is belangrijk dat de kinderen thuis oefenen! In de agenda 

staan de data waarop de verschillende tafels getoetst worden.  

 

Agenda 
Om dingen als toetsen en uitjes bij te kunnen houden, is het belangrijk dat alle kinderen een agenda hebben. Deze moet op 

maandag mee naar school en nemen de kinderen vrijdag weer mee naar huis. Neem vooral eens een kijkje in de agenda zo 

nu en dan.  
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Tenslotte willen we ons voor degene die we nog niet gesproken hebben, graag voorstellen:    
 

Mijn naam is Demi Pieters en ik loop dit schooljaar stage bij Mariëlle van Es in groep 6 HB. Ik ben 

een tweedejaars PABO student aan Hogeschool Leiden, daarnaast werk ik op verschillende scholen 

als onderwijsassistent. Toen ik zelf nog op de basisschool zat wist ik al dat ik later juf wilde worden. 

Nu ik 23 jaar ben, ben ik bezig met deze droom werkelijk maken! In mijn vrije tijd sport ik veel in de 

sportschool maar als ik thuis ben dan kijk ik het liefst een goede serie op Netflix op de bank. 

Daarnaast ben ik gek op lekker eten en ben ik zelf in de keuken ook steeds meer bezig met het 

maken van nieuwe recepten. Mocht je meer van me willen weten, loop dan gerust langs! Ik ben 

iedere vrijdag aanwezig tot januari.  
 

Mijn naam is Anouk van Oeveren, ik ben 20 jaar, woonachtig te Woerden en volg de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool 

Utrecht te Amersfoort. Dit is een 4-jarige HBO-opleiding, waarvan ik het afgelopen schooljaar (2018/2019) het tweede jaar 

heb afgerond. Ik zit nu in het derde jaar van mijn opleiding en dit jaar kom ik stage lopen op de Andersenschool. Mijn 

stagedagen zijn van maandag t/m donderdag. In mijn eerste jaar heb ik stage gelopen bij een peutergroep en in mijn tweede 

jaar heb ik stage gelopen bij een intern begeleidster op een basis school. Ik vond deze stages erg leuk en vooral leerzaam. Ik 

hoop de kennis en ervaring die ik tijdens deze stages heb opgedaan ook tijdens deze stage te mogen toepassen en nog meer 

kennis en ervaring op te mogen doen. Voordat ik met mijn HBO-opleiding Pedagogiek begon heb ik de opleiding 

Hotelmanagement gevolgd. Hier ben ik in 2017 voor geslaagd en heb toen mijn diploma in ontvangst mogen nemen. Na het 
afronden van deze opleiding wilde ik graag nog verder studeren en meer kennis en ervaring opdoen op verschillende 

gebieden. Ik vind het interessant om met kinderen te werken en help hun graag bij hun ontwikkeling. Ook pas ik regelmatig 

op, op kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar. Ik kijk met veel plezier uit om op de Andersenschool stage te lopen en hoop een 

leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!  

 

Ha allemaal, ik ben Marlous de Beer, 34 jaar en woon in Bodegraven. 

Ik heb twee kinderen; Lars (6 jaar) en Veerle (3jaar). 

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten of aan het koken/bakken. 

Ik werk nu 9 jaar op de Andersenschool binnen het HB-onderwijs, wat ik erg leuk vind om te doen. 
Na een aantal jaar HB4/5 ben ik parttime gaan werken. 

Inmiddels kennen de meeste van jullie mij als HB-coördinator, dit doe ik twee dagen in de week. 

Op dinsdag geef ik dit jaar les in HB6, wat ik graag doe.  

 

Hi, ik ben Mariëlle, 48 jaar en werk nu iets meer dan 4 jaar met veel plezier op de Andersenschool. In het verleden heb ik 

Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd in Utrecht, waar ik met mijn gezin nog steeds heel fijn woon. Door mijn 

interesses in de exacte vakken vervulde ik verschillende communicatiefuncties bij werkgevers die een link met innovatie, 

techniek, milieu of leefomgeving hadden, maar na een aantal jaar leek het me leuk om voor de klas te staan. Dus ben ik de 

PABO gaan doen en later nog de opleiding om jullie kinderen les te mogen geven en daar heb ik geen spijt van! Samen met 
mijn man Paul hebben we dochter Carlijn (17) en zonen Diede (15) en Hessel (12), die sinds dit schooljaar allemaal op de 

middelbare school zitten. Ik kijk ernaar uit om er met jullie kinderen een super jaar van te maken!    

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Eerste week van oktober Kinderboekenweek X 

Vrijdag 11 oktober Toets van de tafels 1, 2, 5 en 10 Graag thuis oefenen 

Vrijdag 11 oktober  Druk met Kunst X 

Vrijdag 18 oktober Toets van de tafels van 3 en 4 Graag thuis oefenen 

Maandag 21 oktober tot en met 
25 oktober 

Herfstvakantie X 

Vrijdag 1 november Toets van de tafels van 6 en 7 Graag thuis oefenen 

Vrijdag 15 november Toets van de tafels van 8 en 9 Graag thuis oefenen 

Vrijdag 29 november  Toets alle tafels door elkaar 

(schriftelijk) 

Graag thuis oefenen 

 
Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen of een afspraak maken via de 

mail.    
   

Hartelijke groeten, Anouk, Demi, Marlous en Mariëlle  

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 6/7 

 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?   

 

Inmiddels vier weken van het nieuwe schooljaar zitten erop. Dit jaar zijn er twee nieuwe leerlingen 

bij ons in de groep gekomen: Sharina en Vygo. Gezellig dat jullie bij ons in de klas zijn gekomen!  

We zijn de eerste weken flink aan de bak gegaan. We zijn gestart met o.a. Alles Apart, gym en 

Kanjertraining. We hebben tijdens de gymlessen acrogym gedaan. De leerlingen hadden de mooiste 

‘piramides’ gemaakt (zie foto’s).  

Verder hebben we met de Kanjertraining de afspraken weer herhaald en hebben we verschillende Kanjerspelletjes gedaan.  
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Ik kijk uit naar het schooljaar. We gaan er met z’n allen een leuk jaar van maken!  

                  
 

Stagiaire  

Hallo, Ik ben Marleen. Van september tot februari loop ik iedere donderdag stage in groep 

6/7a bij juf Valeska. Ik woon met mijn man Marcel en onze kinderen Ilse en Thimo in 

Woubrugge. Woubrugge is een klein dorpje tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Mijn 

hobby’s zijn zingen, het bakken van taarten, kleding maken en het verzorgen van onze cavia’s 

Gijsje en Brammetje. Ook ga ik graag op vakantie naar de bergen. Deze laatste zomer ben ik 

met mijn gezin naar Canada geweest. Ik heb daar genoten van de prachtige natuur en het 

spotten van walvissen en beren. In het verleden ben ik medisch analiste geweest en heb ik 

jaren onderzoek gedaan naar allerlei infectieziekten op een laboratorium in een ziekenhuis. Na 

die tijd heb ik heel vaak op de basisschool in Woubrugge geholpen. Zelfs nu ben ik nog steeds 

betrokken bij de tussenschoolse opvang bij de kleuterbouw. Hier is mijn enthousiasme 

ontstaan voor het beroep leerkracht. Ik heb dan ook besloten om me om te scholen en ben 

intussen met de opleiding begonnen aan de hogeschool in Leiden. Ik ben erg gemotiveerd en 

hoop hier op school veel te leren. Ik kijk er naar uit om kinderen te helpen bij een stukje in 

hun ontwikkeling en een band op te bouwen van vertrouwen en veiligheid. 

 

Klassedag groep 7 

Op vrijdag de 13e zijn de groepen 7 samen met elkaar naar het centrum van Woerden geweest. Er is een wandeling gemaakt 

langs verschillende monumenten in Woerden.  

          

 

Schoolreisje 

We hebben een ontzettend leuke dag gehad in Dierenpark Amersfoort. Foto’s van deze dag 

volgen in nieuwsbrief 2.  

 

Wat staat ons nog te wachten?  

Project Alles in 1: Afrika en Azië  

We zijn deze week begonnen met een nieuw project: Afrika en Azië. De komende vijf weken staat dit thema centraal. We 
zullen veel leren over deze twee continenten. We leren o.a. welke landen er in deze continenten zitten, welke dieren er leven 

en ook hoe mensen daar leven. 

 

KUVO: Druk met kunst 
Vrijdag 11 oktober komt er iemand van het Klooster langs om ons kennis te laten maken met de drukkunsten (van 12.30u tot 



Nieuwsbrief 1 30 september 2019 

 
     

 

11 

14.00u). Voor deze dag ben ik op zoek naar een of twee hulpouders. Lijkt het u leuk om te helpen? Dan graag even mailen 

naar v.pauw@stichtingklasse.nl.  

Agenda 

 

 

 

 

 

Mocht u vragen hebben, dan ben ik altijd aan te spreken op het schoolplein om 14:15 uur, kunt u even binnenlopen, u kunt 

een afspraak maken via de mail of mij even bellen.  

Met vriendelijke groeten, 
Valeska 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 7 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Welkom 
In de eerste weken hebben we nog een aantal nieuwe leerlingen welkom mogen heten in de klas. Flynn en Lorelai, leuk dat 

jullie in de klas gekomen zijn. Er komt wellicht nog een leerling in de klas en daarmee hebben we een klas van 20 kinderen. 

We gaan er een gezellig jaar van maken. 

 

De eerste weken 

De kop is er af, leuk om alle ouders gesproken te hebben op de informatieavond, we hopen dat deze duidelijk genoeg was. 

De kennismakingsgesprekken verliepen dit jaar iets anders, omdat de kinderen erbij aanwezig moesten zijn. De kinderen 

hebben in de weken ervoor serieus nagedacht over de doelen waar ze het komend halfjaar aan willen werken. Ze hadden 

daarbij de keuze uit een kanjerdoel en een werkvaardigheidsdoel. De doelen die de kinderen hebben gesteld werken we 

verder uit.  

Met taal zijn we druk aan het werk met het thema Strips. Er zijn al leuke stripverhaaltjes gemaakt en gebundeld tot een 

boekje.  

Het thema van DaVinci is Indianen en de topografie die daarbij hoort is Zuid en Midden-Amerika. We hebben net een start 

gemaakt met Midden-Amerika. 

 

Stagiaire 

In groep HB 7 volgt Niels, 3e jaar-student pedagogiek, zijn stage gedurende dit hele schooljaar. Hij is aanwezig in de groep 

van maandag tot en met donderdag. Hij gaat met de kinderen aan het werk met hun doelen gericht op hun gedrag. Die 

doelen worden samen met de kinderen vastgesteld. Ook kunnen de kinderen bij hem terecht als ze ergens mee zitten en er 

met iemand over willen praten. 

Stadswandeling 

Vrijdag 13 september hebben de kinderen van groep HB7 een stadswandeling gemaakt langs diverse historische punten in de 

stad Woerden. Een leuke en leerzame wandeling. 

 

 
Schoolreisje 

Het schoolreisje zit er ook alweer op. Het was gezellig in dierenpark Amersfoort. Een kleine 

impressie van de dieren de er te zien zijn. 

 

 

 

Wat staat ons nog te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Woensdag 01 oktober Start van de Kinderboekenweek. 

Thema: ‘Reis mee!’  

x 

Maandag 14 oktober Algemene ledenvergadering  

Vrijdag 18 oktober Herfstvakantie vanaf 14:15 x 

 
naar Inhoudsopgave 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Woensdag 01 oktober Start van de Kinderboekenweek. 

Thema: ‘Reis mee!’  

x 

Maandag 11 oktober Druk met kunst (KUVO) Ja  

21 t/m 27 oktober Herfstvakantie x 

mailto:directie.andersenschool@stichtingklasse.nl
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HB 8 

Beste ouders, 

 

De kop is eraf en er zijn alweer vier weken achter de rug. In de afgelopen weken is er al veel gebeurd. Hieronder leest u daar 

meer over.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

De eerste week 
De eerste week was een week waarin de kinderen al flink aan de bak moesten. Naast de weektaak, 

zijn wij gestart met de kanjertraining, DaVinci, topografie, filosofie noem het maar op. Van de 

meeste kinderen heb ik een prachtige foto ontvangen van hun vakantiebestemming. Heel leuk om te 

zien wat iedereen heeft beziggehouden in de vakantie.   

 

Informatieavond  

De informatieavond wat drukbezocht, waarvoor mijn hartelijke dank. De presentaties over het VO en 

presentatie van de klas zijn onlangs doorgestuurd naar jullie. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor 

ik dat graag.  
 

Kennismakingsgesprekken 

Met alle ouders en kinderen heb ik kennismakingsgesprekken gehad. De kinderen hebben 

allemaal doelen gesteld. Eén kanjerdoel en één werkvaardigheidsdoel. Heel interessant 

om te horen wat de kinderen voor zichzelf bedacht hadden. De doelen en hoe de kinderen 

dit willen gaan behalen, werk ik uit op een kaartje die ze op hun tafel kunnen plakken of 

in hun laatje kunnen bewaren. Zo kunnen ze er af en toe naar kijken en zal ik ze er af en 

toe op kunnen wijzen.  

 
Stagiaires 

Op dinsdag is Isa, Ecologische pedagogiek student, onze klas komen versterken. Isa blijft 

een jaar bij ons in de klas en is er iedere woensdag en donderdag. Isa zal de kinderen 

ondersteunen op allerlei verschillende manieren. De kinderen werken buiten de klas met 

haar en doen daar bijvoorbeeld een spelletje, ze praten over hun kwaliteiten, ze leren 

plannen, analyseren en hun behoeften uiten. Het verschilt per kind wat Isa met ze 

doorneemt en de kinderen staan vrij om aan te geven wat ze nodig hebben.  

 

Kinderpostzegelactie 
Ook dit jaar is weer de kinderpostzegelactie van start gegaan. Van woensdag 25 september tot 

woensdag 02 oktober gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens de 

Kinderpostzegelactie. Dit jaar zetten wij ons in voor 8.500 kinderen die in de daklozen- en 

vrouwenopvang verblijven. Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat de kinderen zich er beter thuis 

voelen en dat er goede begeleiding voor ze is. Samen met de kinderen hebben we gekeken naar 

uitlegfilmpjes over hoe je de zegels goed en veilig kunt verkopen. Ze kunnen hiervoor een app 

gebruiken of de papieren bestelformulieren. Uiterlijk donderdag 03 oktober moet ik alle papieren 

bestelformulieren terug hebben om op te kunnen sturen. 

 
DaVinci  

De Maori woonden eeuwenlang op Nieuw-Zeeland zonder contact te hebben met andere volkeren, 

waardoor hun cultuur heel oorspronkelijk is gebleven. Met de Maori’s blikken wij terug op het 

ontstaan van de aarde en de ontwikkeling van de werelddelen. Hierbij gaan we verder in op de 

begrippen; wetenschappelijke verhalen en scheppingsverhalen. Met dat in ons achterhoofd 

behandelen we de evolutietheorie van de dieren en de planten. Het einde van het project sluiten wij 

af met een overhoring. Hiervoor krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis die zij thuis 

moeten leren. De toets wordt afgenomen op maandag 28 oktober. 

Neemt u vooral ook 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 Maori. Wat 
dacht u van een uitstapje naar het Aboriginal Art museum of het Abel Tasman kabinet? Of kijk eens 

naar de film Whale Rider die over een meisje in een Maori stam gaat. Misschien weet u zelf wat 

interessants te vertellen over het thema Maori? 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 Maori of wellicht wel een mooi kostuum? Dan zou het fantastisch zijn als we deze even op school mogen lenen 

voor onze thematafel. 
 

TopoTop! 

Met topografie zijn we tijdens het thema Maori’s bezig met een stukje herhaling van Nederland en van de Werelddelen en 

Oceanen. Daarnaast krijgen ze extra leerstof over Oceanië. Een week van tevoren krijgen de kinderen de leerstof mee naar 

huis. Tijdens de topografietoets wordt er ook beoordeeld op de juiste spelling.  

 

Kanjertraining 

De eerste drie weken hebben we de ‘startweken’ van de kanjertraining doorlopen. We hebben weer de belangrijkste 

basisafspraken herhaald. We bespraken de smileyposter en de petten en hun betekenis. We hebben de oefening motor en 

http://www.davincivoorthuis.nl/
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benzinepomp herhaald en bespraken wat plagen, ruzie en pesten is. We hebben met de hele klas klasafspraken gemaakt en 

gesproken over de vertrouwenspersoon op school. 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. In ‘de week tegen pesten’ hebben we veel aandacht besteed aan 

vertrouwensoefeningen.  

 

Staal taal 

Het eerste thema van dit schooljaar ging over China. De woordenschat wordt uitgebreid met woorden als: het contrast, de 

metropool, onherbergzaam, de dynastie en het communisme. Tijdens de lessen taal verkennen leren de kinderen meer over 

het Chinese schriftsysteem en Chinese spreuken. Tijdens spreken en luisteren leren de kinderen gewoontes en gebruiken in 

een ander land beschrijven en vergelijken met gewoontes en gebruiken in Nederland en houden ze een denkgesprek over 
shufu, de kunst van het nietsdoen. Bij het onderdeel schrijven leren ze tussenkopjes maken bij teksten en schrijfideeën 

verzamelen en ordenen in een mindmap. Na deze impressie gaan ze door naar expressie en passen ze het geleerde toe 

door het schrijven van een reisfolder over China en daar een verkooppraatje over te houden in de klas.  

 

Staal spelling 

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

de kinderen in groep 6 en 7 hebben geleerd. Een aantal categorieën waren behoorlijk weggezakt, dus die hebben we zo goed 

als het kon proberen op te frissen. Heeft u interesse in de betekenis van al die ‘gekke’ poppetjes? 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 het, het afgelopen blok gehad over grote keersommen cijferend uitrekenen, het delen van grote 

deelsommen, het vermenigvuldigen en delen van kommagetallen met 10, 100 en 1000. Het optellen en aftrekken van 

kommagetallen, oppervlaktematen omrekenen en het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken. Dit was allemaal 

herhaling uit groep 7 en de meeste kinderen hadden dit goed onder de knie. Wilt u graag thuis oefenen? Dat kan, laat dan 

even weten wat u wilt oefenen, dan 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 ‘Achtste groepers huilen niet’. In de groep van juf Ina is er vaak gedoe, 

vooral over voetbal. Gelukkig is zij erg goed in het bedenken van originele oplossingen. Maar als haar leerling Akkie, ernstig 

ziek blijkt te zijn kan zelf juf Ina niets meer verzinnen. Heel groep acht leeft mee. Gelukkig kan Akkie het niet laten om zich 

ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Of het nu gaat om het kamp, het schoolvoetbaltoernooi of het plan om de 

juf aan een nieuwe man te helpen. Een prachtig geschreven, emotioneel boek. De kinderen luisteren vaak ademloos mee. 

Zelf lezen de kinderen ook uit een eigen gekozen boek en is er iedere maandagmorgen ruimte voor leesbevordering. Tijdens 

zo’n les motiveren we elkaar om boeken te lezen en om dieper na te denken over onze boeken. Ook lezen wij op het moment 

uit Kaas en de Evolutietheorie van Bas Haring. Dit boek hebben wij later nodig voor een lessenserie die 
we gaan volgen na de herfstvakantie.  

 

Creatief 

De kinderen hebben de afgelopen weken gewerkt aan hun ‘verjaardagskalender-t-shirt’, waarop zij hun 

interesses hebben getekend. Ook hebben ze allemaal prachtige boekenleggers gemaakt. De laatste 

opdracht waar we aan gewerkt hebben is een regenboogtekening, waarbij we allerlei verschillende 

technieken hebben moeten gebruiken. Ecoline, wasco, dekverf en dan met scherpe mesjes de dekverf 

wegkrassen zodat er een prachtige sterrenhemel zichtbaar werd. De resultaten zien? Loop eens binnen, 

na schooltijd.  
 

Wat staat ons te wachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heeft u een vraag? Loop even binnen om 14:15 of u kunt een afspraak maken via de mail of mij even bellen. 

Met hartelijke groet, 

 

 

Jeanine  

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Woensdag 01 oktober Start van de Kinderboekenweek. 

Thema: ‘Reis mee!’  

x 

Maandag 14 oktober Algemene ledenvergadering  

Dinsdag 15 oktober Topografietoets Maori serie 1 en 

2 

x 

Vrijdag 18 oktober Herfstvakantie vanaf 14:15 x 

Maandag 28 oktober Start school en eindtoets Maori x 
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Groep 7/8 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
 

Informatieavond  

De presentaties over het VO en presentatie van de klas zijn onlangs doorgestuurd naar jullie. Mochten er nog vragen zijn, 

dan hoor ik dat graag.  

 
 

Kennismakingsgesprekken 

Met de meeste ouders en leerlingen heb ik kennismakingsgesprekken gehad. De komende weken zal ik alles wat is 

afgesproken verwerken en zo nodig op de mail zetten. Dat geldt ook voor de afspraken die eind groep 7 zijn gemaakt met de 

leerlingen van groep 8. Ook neem ik de komende weken de leerlingen allemaal nog een keer apart om één kanjerdoel en één 

werkvaardigheidsdoel op te stellen. Deze evalueren we wanneer het rapport meegaat.  

 
Klassendag (door Bruce en Mattew) 

We gingen 's ochtends op de fiets naar de 

stad. Vandaar starten we de wandeling met 

een stadsgids. We liepen als eerst naar de 

Jan de Bakkersteeg en dan naar een kleine 

mooie kerk. Er was ook een orgel in de 

kerk. Vervolgens gingen we naar een oude 

wasserij die al heel oud is. Vroeger was een 

schoorsteen ingestort en de wasserij is nu 
een galerie met allemaal dingen die je kunt 

kopen. Daarna fietsten we terug. 

 

Kinderpostzegelactie 

Ook dit jaar is weer de kinderpostzegelactie van start gegaan. Van woensdag 25 september tot woensdag 02 oktober gaan 

ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Dit jaar zetten wij ons in voor 8.500 

kinderen die in de daklozen- en vrouwenopvang verblijven. Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat de kinderen zich er beter 

thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze is. Samen met de kinderen hebben we gekeken naar uitlegfilmpjes over hoe 

je de zegels goed en veilig kunt verkopen. Ze kunnen hiervoor een app gebruiken of de papieren bestelformulieren. Uiterlijk 
donderdag 03 oktober moet ik alle papieren bestelformulieren terug hebben om op te kunnen sturen. Ook is er een brief mee 

naar huis gegaan met alle informatie, waaronder informatie over het spel ‘Raad de Minister’.  

 

Start project Afrika en Azië (Alles-in-1) 

We zijn het project deze week gestart met het maken van een sphinx. Dat is een precies werkje! Aan het eind van deze 

nieuwsbrief vind u nog veel meer informatie over wat er allemaal voorbij komt dit project.  

 

Even voorstellen: Stagiaire (Alice) 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

U heeft me misschien al in de klas bij uw zoon of dochter (gr. 7/8 bij meester Niels) zien staan; ik ben één van de nieuwe 

stagiaires die het geluk heeft om in deze hele fijne groep stage te mogen lopen. Ik volg de opleiding tot juf in een versnelde 

variant, niet met minder leerstof, wel in minder tijd. Zoals u misschien al heeft opgemerkt ben ik al een tikje ouder en heb ik 

zelf een stapeltje kinderen in de leeftijd van 10, 8 en 4 jaar die ook bij stichting Klasse op school zitten. De komende tijd ben 

ik op maandag en woensdag aanwezig in de groep van uw kind.  

Hopelijk tot ziens in de klas! 

 

Hartelijke groet,  
 

Alice 

 

Even voorstellen: Stagiair (Omar) 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Omar Vogel. Dit schooljaar kom ik stagelopen op de Andersenschool, ik ben er op de 

donderdag en vrijdag. Ik ga dit doen bij meester Niels in groep 7/8. Ik heb er heel veel zin in!  
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Nu weet je wat ik kom doen, ik zal ook wat over mijzelf vertellen. 

 
Ik ben 33 jaren jong en woon samen met mijn lieve vriendin in Alphen aan den Rijn. 

Op het moment studeer ik aan de PABO InHolland te Den Haag.  

Voordat ik aan de PABO begon werkte ik als 1e autotechnicus bij het automerk SAAB. Na negen 

jaar had ik het wel gezien en wilde meer uitdaging voor mijzelf. Iets wat altijd al heeft 

gekriebeld bij mij was het beroep leerkracht. Na een proefstudie en een stage was ik verkocht!! 

Naast het studeren lees, fiets en wandel ik graag. 

 

Wat mij heel erg trekt om bij de Andersenschool stage te gaan lopen is het centraal stellen van 

het kind met al zijn/haar talenten. Het kind wordt eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. 
Een visie waarin ik mij graag ontwikkel als aankomende leerkracht. 

 

Tot ziens op de Andersenschool! 

Met vriendelijke groet, 

 

Omar Vogel 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

 

 
 

 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Niels 
 

naar Inhoudsopgave 

 

Vakkendag OnSaHeDeProDeOr 

 
Beste ouders van alle kinderen die deelnemen aan de vakkendag,   

 
We zijn weer gestart met OnSaHeDeProDeOr. De komende vakkendagen tot de 

herfstvakantie gaan wij aan de slag met helder denken en denksleutels (creatief denken). Het 
onderdeel OnSaHeDeProDeOr is dit jaar, anders dan u gewend bent, één keer drie kwartier en 

niet meer twee keer drie kwartier. Er is voor de kinderen namelijk een nieuw vak bijgekomen. 

Waar ze normaal één blok tijdens OnSaHeDeProDeOr werkte aan programmeren en ICT, krijgen 

ze nu een heel jaar lang, drie kwartier programmeer- en ICT-les!  

Tijdens OnSaHeDeProDeOr gaan de groepen A t/m C de eerste zes weken aan de slag 

met helder denken lessen, waarbij kinderen leren om hun gedachten te ordenen. De groepen D t/m F gaan aan de slag met 

denksleutels waarbij creatief denken een vereiste is.  
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.  
 
Met hartelijke groet,  
 

Jeanine 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Alles in 1: project Afrika en Azië 

Wie van records houdt moet in Azië en Afrika zijn. Het zijn de twee grootste werelddelen. Ze hebben twee landen met de 

meeste inwoners: China en India. Ook de hoogste berg, de langste rivier en de grootste woestijn vinden we in deze 
werelddelen.  

Klaar voor de grote reis? Het mooie is dat we er geen stad of land voor hoeven af te lopen. We kunnen het allemaal 

ontdekken vanaf onze stoel, gewoon in ons lokaal van Het Kristal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

1 oktober Start van de Kinderboekenweek. 

Thema: ‘Reis mee!’  

N.v.t. 

14 oktober Algemene ledenvergadering N.v.t. 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie  N.v.t. 
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Week 1   Noord-Afrika 

Een mooie film laat ons de sfeer proeven van Marokko. Drukke steden, maar ook de stille 
ruimte van de uitgestrekte Sahara. De nomaden van deze woestijn, de Toearegs, ontmoeten 

we op een computerclip. Zij zijn gewend aan de hete dagen en de koude nachten.Net als de 

woestijnhagedis die ‘s nachts onder het zand kruipt.  

We lezen een sterk verhaal over Aladdin en de wonderlamp.’Kamelenverdriet’ heet het lied 

van deze week. Met de lied-cd hebben we het snel geleerd. Henna-handen schilderen, een 

piramide kleien staan ook op ons programma. En wat denk je van de prachtige bouwplaat 

van een sfinx. We duiken al gauw in de topografie van Noord-Afrika. Genoeg onderwerpen 

voor een interessant werkstuk. Wat gaan we kiezen? 

 
Week 2   Centraal- en Zuid-Afrika 

Een reis door Zuid-Afrika is een belevenis. Dat blijkt uit de mooie 

film over dit land waar vroeger apartheid was. Ook leren we Ruth 

kennen. Zij woont in arme krottenwijk in Kenia. Er is nog veel 

armoede in Afrika, dat zien we wel. Aids, droogte, honger en 

oorlogen zijn de grootste problemen. Steppe, savanne, tropisch 

regenwoud, alle landschappen komen langs. Mooi om te zien hoe de 

natuur zich aanpast aan het klimaat. 

We lezen het verhaal ‘De lange weg naar de vrijheid van Nelson Mandela.’ Hij zat 24 jaar 
gevangen omdat hij tegen de apartheid was. Later werd hij president! We maken Afrikaanse 

maskers en we tekenen huiden en vachten van wilde dieren. Luister vooral naar ons lied ‘In the 

jungle the lion sleeps tonight’.  Ja, het wordt al helemaal Afrikaans in ons lokaal. 

 

 

Week 3   Het Midden-Oosten 

In het Midden-Oosten komen drie werelddelen bij elkaar. Kijk maar op de kaart. We volgen een familie in Jordanië en nemen 

een kijkje bij de superzoute Dodenzee. We leren veel over Turkije en Israël. Turkije is een 

belangrijk vakantieland en een thuisland voor veel Turken die in ons land wonen. Al vele 
jaren is er strijd tussen Israël en de Palestijnen. Jeruzalem is een heilige stad voor drie 

wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam.  

Wel eens gehoord van Ali Baba en de veertig rovers? Deze week lezen we dat verhaal. Dat 

wordt lachen. We spelen een toneelstukje dat zich afspeelt op een Turkse bazaar met een 

heleboel kleine winkeltjes. Topo leren van het Midden-Oosten moet ook gebeuren. Maar 

met de computer topo oefenen is leuk leren. 

 

 

Week 4   Zuid-Azië 
We kijken onze ogen uit met de film over India. Wat een groot verschil tussen rijk 

en arm in dit land met een miljard inwoners. Indiase muziek klinkt apart maar wel 

mooi. 

In ons boek lezen over Indonesië, een groot land dat bestaat uit veel eilanden. 

Veel tropische bossen en rijstvelden vinden we er. Ook zijn er vulkanen die soms 

rook en lava uitspuwen. Naast islam is het hindoeïsme een belangrijke godsdienst 

in dit gebied. Het verhaal gaat over Divali, het lichtfeest van hindoes. Er moet 

stevig geoefend worden met de woorden van deze week en we zijn een dik halfuur 

met Engels bezig. We leren batikken en knoopverven. Wie weet bereiden we een 
lekker kokosmaantje of zetten we een bakje muntthee.  

 

Week 5   Oost-Azië 

Het grootste land bewaren we tot het laatst: China. In de film zien we het oude en het nieuwe China.  

Draken, vuurwerk, vechtsporten en Chinese tekens bestaan al duizenden jaren. Modern zijn de duizenden 

producten met ‘made in China’ erop, die over de hele wereld verkocht worden. Chinezen moeten vaak (te) 

lang en hard werken in de fabrieken. Daardoor zijn de prijzen laag.  

Tibet wordt ‘het dak van de wereld’ genoemd. Het land ligt dan ook in het Himalaya gebergte met de Mount 

Everest als hoogste top (8848 m). Bekijk vooral de prachtige foto’s in het lesboek.  

We zingen een Chinese canon, spelen Mikado, koken bami en schrijven Chinese 

tekens met penseel en zwarte inkt 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Intern Begeleider 

Ik ben Nicole Schipper, moeder van 2 meiden van 4 en 6 jaar. Ik ben al 12 jaar in dienst bij Stichting 

Klasse. Per 1 augustus ben ik werkzaam als Intern Begeleider op de Andersenschool. Mijn werkzaamheden 

liggen vooral op het ondersteunen van de leerkrachten op het gebied van leerlingenzorg. Mijn werkdagen 

zijn maandag, donderdag en vrijdag.  

 
 

 

naar Inhoudsopgave 
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Medezeggenschapsraad 

 

Beste ouders, 

Vlak voor de zomervakantie zijn er verkiezingen geweest en heeft de medezeggenschapsraad (MR) twee nieuwe leden 

gekregen (ouders). Na de vakantie is Claire toegetreden en Ilona teruggetreden voor het komende schooljaar. 

De MR is een officieel orgaan dat namens het personeel (3 leden) en de ouders (3 leden) meekijkt met de beleidsvorming van 

de school. Op sommige punten moet de MR instemmen met een besluit, maar het meeste werk is informerend, meedenkend 

en adviserend. 

 

We zullen ons gedurende het schooljaar ook inzetten voor een open dialoog. Hiervoor zullen we op de volgende data 
bijeenkomen maandag 14 oktober ALV, woensdag 30 oktober, dinsdag 10 december, maandag 3 februari, donderdag 12 

maart, woensdag 22 april, dinsdag 9 juni en woensdag 1 juli. 

 

Input vanuit de ouders is essentieel om de dialoog te voeden. Daarvoor willen we naast het persoonlijk contact ook onze 

mailbox nog even onder de aandacht brengen (mr.andersenschool@stichtingklasse.nl). 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website. 

We wensen jullie een leuk schooljaar! 

 
 

naar Inhoudsopgave 

 

mailto:mr.andersenschool@stichtingklasse.nl
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