voor openbaar onderwijs
“Elk kind heeft talent en gebruikt zijn nieuwsgierigheid om te groeien!”
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Beste ouders/verzorgers,
Helaas ontvangen wij ook steeds meer meldingen van corona situaties in onze omgeving en van
ouders. Gisteren is een vakdocent positief getest. Alle noodzakelijk communicatie richting ouders is hiervoor
reeds opgestart.
Indien de leerkracht van uw kind afwezig is, zullen we proberen de groep op te vangen met een invaller of
verdelen. Indien er geen oplossing is voor vervanging zal dit aangegeven worden. Wij bekijken de situatie per
week en hopen van harte dat u, de kinderen, onze naasten en het team gezond mogen blijven in deze enorm
vervelende periode. Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn druk aan het brainstormen over hoe we Sint Nicolaas op 4 december kunnen verwelkomen.
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Gezien de recente Covid-19 ontwikkelingen is het helaas nog afwachten of Sint daadwerkelijk op de
Andersenschool langs mag komen. We gaan er samen met de oudervereniging alles aan doen om waar
mogelijk dit feest door te laten gaan. Wel weten we al dat Sint niet opgewacht en door ons allen (gezamenlijk)
verwelkomd kan worden i.v.m. Covid-19.
U krijgt later meer informatie over de inhoud van ons sinterklaasfeest.
Dinsdag 6 oktober is dan eindelijk ook het meubilair voor de groepen 3 t/m 8 geleverd. Een behoorlijk
complexe operatie die uiteindelijk redelijk vlekkeloos is verlopen. Alle oude tafels en stoelen zijn opgehaald
door organisatie De Baanderij uit Gouda die voor hulporganisaties hulpgoederen verzamelt en verscheept.
Kasten zijn verkocht via Marktplaats en uiteindelijk is een kleine container aan meubilair afgevoerd naar de
stort. Op dinsdag 20 oktober zijn er nog een aantal aanpassingen gedaan, maar het eind van de hele operatie
van vernieuwing is nu duidelijk in zicht. We hopen u ergens dit schooljaar onze nieuwe school nog eens te
showen.
Eelco Kosterman
naar Inhoudsopgave
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Groep 1
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Inmiddels zijn we alweer 8 weken op school, wat gaat het hard! En wat zijn jullie een gezellige groep! Spelen,
knutselen, stoeien, tekenen, grapjes maar ook hard werken vinden jullie heel erg leuk om te doen. Wat geniet
ik van jullie!
Afsluiting thema alfabet:
De afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan het thema Alfabet, aan de hand van het boek van
Charlotte Dematons. De leerlingen hebben veel spulletjes meegenomen die begonnen met de letter van de
week. Deze week hebben we het project voor nu even afgesloten, met de letter ‘f’. Gedurende het schooljaar
komen alle letters nog wel aan bod. Mocht dit aan de orde zijn, dan hoort u dit natuurlijk van mij!
Hieronder volgen nog een aantal foto’s die tijdens het project gemaakt zijn. Zomaar een greep uit de opdracht
met de hoepels: bij de hoepels hebben we in verschillende (klankzuivere) woorden gekeken naar de eerste
letter, de middelste letter en de laatste letter. Bijvoorbeeld: z-o-n. We hebben het woord geklapt, geplakt en
daarna heb ik een streepje gezet onder een letter. Die letter moesten we dan in de juiste hoepel leggen. Best
lastig, maar het ging steeds beter!
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Het was een leuk en leerzaam project!
Voorstelling KUVO:
Donderdag 1 oktober kwam er iemand vanuit de KUVO langs op school, voor de voorstelling: ‘Kunst van het
kijken’. Voorafgaand aan het bezoek hadden we het prentenboek ‘Krokodil en het meesterwerk’ al 2x gelezen,
zodat we ons goed konden voorbereiden. Juf Vera had verschillende, bijzondere schilderijen bij zich. Deze
hebben we door verschillende ‘brillen’ bekeken. Daarna mochten we zelf aan de slag met het maken van een
kunstwerk met waterverf. Het was erg leuk!
Kinderboekenweek:
Inmiddels is de Kinderboekenweek alweer even voorbij, maar die stond dit jaar in het teken van ‘en toen’.
Hierbij hebben we ons verdiept in ridders, kastelen en prinsen en prinsessen. We zijn een stukje terug in de tijd
gegaan. In de huishoek konden we ons zelfs verkleden als ridder of prinses en we hadden een heus drakenpak!
Algemeen
Wat zijn de leerlingen creatief bezig! De echte spelletjes worden steeds meer opgepakt, ze vinden het steeds
leuker om dingen te creëren, naast het ‘gewone’ spelen. Ook zijn we bezig met de cijfers, eenieder op zijn
eigen niveau en tempo. Hieronder wat foto’s van echte creatievelingen en het werkblad met de cijfers:

Wat gaan we aankomende periode doen?
Thema herfst
Vanaf deze week zijn we begonnen met het thema ‘herfst’. We werken aan de hand van het project van de ‘vier
kaboutertjes’. De komende weken gaan we hier lekker mee aan de slag! Ik wil graag een mooie herfstkast
maken, dus heeft u leuke materialen thuis, dan mogen de leerlingen die mee naar school nemen.
Tijdens het project richten we ons op verschillende taal- en rekendoelen, o.a. het oplossen van eenvoudige
erbij- en eraf situaties t/m 6, de begrippen cirkel, vierkant en driehoek en zullen we ons bezighouden met
spiegelen. Ook taalbegrippen gericht op het tijdsbesef, het gebruiken van verleden tijd in spreektaal en het
geven van een mening zijn een aantal doelen waar we bij stil zullen staan. Natuurlijk komen er nog veel meer
aan bod!
ANWB-dag
Op 2 november staat er een ANWB-dag gepland. Op deze dag zullen er mensen vanuit de ANWB naar school
toekomen en een leuke workshop organiseren voor alle groepen. Wij hebben er zin in!
Datum
Maandag 26 oktober
Maandag 2 november
Thema herfst

Nieuwsbrief 2

Activiteit
Start thema Herfst
ANWB-dag: Toet toet
Aansluitende materialen,
bijvoorbeeld een mooi herfstkleed,

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
n.v.t

2 november 2020

Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november

kaboutertjes, e.d. voor een mooie
herfsttafel zijn welkom
.
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken

Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, mij bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet,
Anouk
naar Inhoudsopgave 2

Groep 2
Groep 2
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Project Alfabet
Vanaf het begin van het jaar zijn we bezig geweest met het boek van Charlotte Dematons ‘Alfabet’. Elke week
hebben we aandacht besteed een nieuwe letter. De kinderen waren heel enthousiast in het meenemen van
materialen die bij de letter van de week hoorden. Elke week stond de kast weer vol. Heel leuk!
Ondanks dat we met andere thema’s aan de slag gaan blijven we doorgaan met de letter van de week. Na de
vakantie gaan we weer verder met de ‘G’.
Voorstelling KUVO:
Donderdag 1 oktober kwam er iemand vanuit de KUVO langs op school, voor de voorstelling: ‘Kunst van het
kijken’. Voorafgaand aan het bezoek hadden we het prentenboek ‘Krokodil en het meesterwerk’ al een aantal
keer gelezen, zodat we ons goed konden voorbereiden. Juf Vera had verschillende, bijzondere schilderijen bij
zich. Deze hebben we door verschillende ‘brillen’ bekeken. Daarna mochten we zelf aan de slag met het maken
van een kunstwerk met waterverf. Het was erg leuk!

Kinderboekenweek:
De Kinderboekenweek stond in het thema van ‘en toen?’. We hebben het onder andere gehad over piraten
omdat we ook ons toneel hierover gaan doen. In de huishoek konden de kinderen zich verkleden als ridders en
prinsessen en als een echte draak.
Wat gaan we aankomende periode doen?
Thema Herfst:
Na de vakantie gaan we werken aan de hand van het project van de ‘vier kaboutertjes’. De weken tot
Sinterklaas gaan we hier lekker mee aan de slag! We hebben de klas al gezellig gemaakt met herfstbladeren en
we willen graag een mooie herfsttafel maken, dus het zou fijn zijn wanneer de kinderen hier materialen voor
meenemen. We zijn al begonnen met het versieren van de klas.
Daarnaast worden er in deze periode aan verschillende doelen voor taal en rekenen gewerkt. Voor rekenen
gaan we, onder andere, aan de slag met het herkennen en in de goede volgorde plaatsen van de getal
symbolen tot en met 10 en met het benoemen van tussenliggende dagen. Bijvoorbeeld welke dagen liggen er
tussen donderdag en zondag. Met taal gaan we onder andere begrijpend luisteren oefenen. De kinderen
moeten proberen te voorspellen waar een verhaal over gaat naar aanleiding van de titel en de illustraties en
proberen te voorspellen hoe een verhaal verder gaat.
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Toneel
Op 6 november staat groep 2 op het toneel met het toneelstuk ‘Woeste Willem’. De kinderen hebben inmiddels
het script meegekregen en we zijn al goed aan het oefenen met de liedjes en de teksten. Om in de stemming te
komen hebben we Woeste Willem geknutseld.

Muziekles juf Annemarieke
Ook dit jaar geeft juf Annemarieke ook weer op donderdag muziekles op school. De kinderen vinden het
geweldig! Ze leren veel liedjes met verschillende melodieën, ritmes klappen en op de muziek bewegen.

Datum
Maandag 26 oktober

Activiteit
Start thema herfst

Maandag 2 november
Vrijdag 6 november
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november

ANWB- toet toet
Toneel groep 2
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken

Ouderhulp
Materialen voor de herfsttafel bij
het thema ‘de 4 kaboutertjes’.
n.v.t
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.

Hartelijke groet,
Claire en Eelco
naar Inhoudsopgave

Groep 3

Groep 3
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Allereerst heeft de klas een hele mooie make-over gekregen. Er was natuurlijk al geschilderd en in de
zomervakantie zijn de vloeren vernieuwd, maar inmiddels hebben we ook nieuw meubilair. Dit maakt het
helemaal af. Het is wel even wennen want alle tafels zijn hoog, dus voor sommige kinderen is het even
klimmen maar dan kan je alles ook geweldig zien. Het stoelen op tafel zetten is alleen nog wel even een ding
met die grote stoelen, dus dat doen wij voorlopig maar even zelf. De laatjes zijn inmiddels ook gearriveerd, dus
de kinderen hebben deze week weer allemaal hun tasjes meegekregen naar huis.
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Na elke vakantie krijgen alle kinderen weer een nieuwe plek, dus maandag was het even zoeken wie nou waar
zat, maar dat is ook weer helemaal goed gekomen.
Lezen:
We gaan als een speer met lezen in groep 3! We hebben thema 2 inmiddels
alweer afgesloten en zijn gestart met thema 3 “Smakelijk eten’. Dit thema gaat
over koken, hoe wordt eten nou eigenlijk gemaakt? In dit thema worden de
volgende letters aangeboden:
•
L-u-o-p-oe-ei-h
Ook komen er in dit thema regelmatig woorden voor die eindigen op 2
medeklinkers. Met woorden als tikt, pakt en lust kunnen al hele zinnen en
verhaaltjes gelezen worden. Na afloop van dit thema nemen wij de
herfstsignalering af. Deze toets is wat uitgebreider dan de andere toetsen aan
het einde van het thema op deze manier krijgen wij en steeds duidelijker beeld van
de behoeftes van de kinderen en waar ze staan in hun leesproces. Tijdens de
komende voortgangsgesprekken in november zullen wij onze bevindingen met u
delen.
Rekenen:
We zijn inmiddels gestart met blok 4 hierin staan de volgende doelen centraal:
•
Verder tellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal
•
Splitsen van getallen tot 20 in eenheden en tientallen
•
Vergelijken van hoeveelheden
•
Het werken met blokkenbouwsels (nabouwen en construeren van
blokkenbouwsels)
•
Optellen en aftrekken
Kinderboekenweek:
We hebben lekker veel voorgelezen, liedjes geluisterd en opdrachten gemaakt naar aanleiding van het thema
‘En toen?”
Wat gaan we de aankomende periode doen?
ANWB-dag
Maandag 2 november mogen we deelnemen aan Blik en klik tijdens de ANWB-dag.
Buro Duurzaam
We krijgen bezoek van een gastdocent, die uitleg komt geven over de opwarming van de aarde.
Datum
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Dinsdag 17 en donderdag 19
november

Activiteit
ANWB-dag
Buro Duurzaam
Voortgangsgesprekken

Ouderhulp
x
x
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.

Hartelijke groet, Marloes en Linda
naar Inhoudsopgave

Groep 4

Groep 4
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles in 1:
Met Alles-in-1 zijn we druk bezig geweest met het thema ‘waar is het?’. We hebben samen met de leerlingen
steeds verder uitgezoomd. We zijn begonnen bij de school, daarna hebben we van alles over Nederland geleerd
en tenslotte hebben we het over de ruimte gehad.
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Rekenen:
We zijn bij het rekenen druk bezig geweest met sprongen van 5 en 10 eraf en erbij tot en met 100. Daarnaast
zijn ook de klokken en splitsen de revue gepasseerd en hebben we een begin gemaakt met het maken van
groepjes en keersommen.

Kinderboekenweek:
We hebben tijdens de kinderboekenweek verschillende leesactiviteiten ondernomen. Zo mochten de leerlingen
‘relax lezen’. Hierbij mogen de leerlingen zelf weten hoe ze een boek lezen, dus op of onder de tafel, lekker
languit liggen of gewoon op je stoel.
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Alles-in-1
Na de herfstvakantie sluiten we het eerste thema van Alles-in-1 af en ga we starten met het nieuwe thema ‘jij
en ik’.
ANWB-dag
Maandag 2 november mogen we deelnamen aan Blik en klik tijdens de ANWB-dag.
Buro Duurzaam
We krijgen bezoek van een gastdocent, die uitleg komt geven over de opwarming van de aarde.
Datum
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Donderdag 5 november
Dinsdag 17 en donderdag 19
november

Activiteit
ANWB-dag
Buro Duurzaam
Voorleeswedstrijd (groep 4/5/6)
Voortgangsgesprekken

Ouderhulp
x
x
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Petra en Mirjam
naar Inhoudsopgave

Hb 4-5

Hb 4-5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Leren leren:
De kinderen hebben kennis gemaakt met ‘Fixie’ en ‘Growie’. We gebruiken deze termen in de klas om aan te
geven of je vaststaat in leren of dat je denkt dat je met proberen of anders leren meer kan leren.
Je leert beter als je denkt als een Growie. Een Growie durft fouten te maken. Een Fixie zegt vaak: ‘het gaat mij
niet lukken’, dus dan sluit hij zich af voor nieuwe informatie.
Da Vinci:
Met Da Vinci zijn we nog met de prehistorie bezig. We leren hoe mensen in die tijd leefden: door te jagen en
door boerderijen te maken met de materialen die er toen waren. We hebben ook geleerd dat veel bouwwerken,
ook in de prehistorie, gemaakt zijn met driehoekige vormen. Deze vorm is heel stevig. Je ziet het bijvoorbeeld
als je naar de bouw van bruggen kijkt of naar daken van huizen.
Rekenen:
Met rekenen zijn we met meerdere onderwerpen bezig. Grote getallen optellen en aftrekken, groepjes maken,
tabellen lezen, digitaal klokkijken en oefeningen om de tafels te oefenen. De tafels thuis oefenen is zeker ook
handig. Als de tafels geautomatiseerd worden, dan kunnen de kinderen sneller werken en wordt rekenen veel
leuker.
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Kinderboekenweek:
De kinderweek gaat over: ‘En toen’. Kinderen die willen zullen na de herfstvakantie een deel van een boek in de
klas voorlezen dat hun interesseert.
Afscheid Aron
Op woensdag 28 oktober hebben wij afscheid genomen van Aron. Aron gaat op 1 november emigreren naar
Frankrijk. Bonne Chance, Aron, we gaan je missen!
Excursie naar de boer:
We zijn op dinsdag 13 oktober, naar de boer geweest in Oudewater. Familie de Wit heeft ons heel hartelijk
ontvangen en we hebben een heel leerzame dag gehad. Er was zelfs net een klein kalfje geboren, super lief!
We hebben een koe gemolken, we hebben de koeien gevoerd, we hebben kleine kalfjes water gegeven en we
hebben de grote melkrobot bekeken. Onwijs tof om te zien. Het was een hele leuke ochtend.
Workshop in het Klooster:
Op donderdag 15 oktober is onze groep naar Het Klooster gegaan en daar hebben onze kinderen in drie
workshops kennisgemaakt met instrumenten verdeeld in Snaar-, Blaas- en Slaginstrumenten. De leerkrachten
van Het Klooster vertelden veel nieuwe informatie en onze kinderen mochten op veel verschillende
instrumenten spelen. De kinderen kunnen thuis vertellen wat het verschil is tussen een marimba en een
vibrafoon. Na de workshops was een presentatie van wat zij geleerd hadden.

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Werken in de schooltuin
De moeder van Valentina, Katja, helpt ons bij het bewerken van onze schooltuin. De kinderen uit onze klas
kunnen af en toe meewerken. Nu is het vooral de tuin winterklaar maken, dus onkruid wieden, snoeien en
nieuwe bloembollen voor volgend jaar in de grond zetten.
Mocht je als ouder of opa/oma zin hebben om af en toe mee te helpen, laat het ons weten.
Datum
Maandag 26 oktober
Maandag 2 november
Donderdag 5 november
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november

Activiteit
Voorleeswedstrijd in de klas
ANWB-dag
Voorleeswedstrijd
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken

Ouderhulp
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Jeanine en Annieka

naar Inhoudsopgave
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Groep 5

Groep 5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles in 1/alles apart:
Het eerste project van dit schooljaar gaat over Europa. Gedurende 5 weken hebben we de verschillende regio’s
van Europa bekeken. Ook maken de kinderen die niet op vakkendag zitten een werkstuk binnen dit thema. De
meeste kinderen bereiden een PowerPoint presentatie over een land voor 11 en 18 november moeten deze
gepresenteerd worden aan de klas.
30 oktober is al de afsluiting van het project. De kinderen hebben 2 verschillende workshops gedaan. Pastasaus
maken, een kompas maken, schilderen als een echte ‘oude’ Europese schilder of apfelstrudel bakken.
Vanaf maandag 2 november starten we weer met 3 weken alles apart.
Toneel:
Wat hebben de kinderen het goed gedaan. Het was hard oefenen en we waren 9 oktober ook best zenuwachtig,
maar iedereen deed het super goed op het podium. Helaas konden de ouders er niet bij zijn, maar de film staat
inmiddels op de teams van groep 5. Daar kunt u deze bekijken.
Workshop in het Klooster:
De laatste dag voor de herfstvakantie hadden we nog een gave workshop in het klooster. Alle kinderen hebben
kennis kunnen maken met verschillende soorten instrumenten. Slagwerk, blaasinstrumenten en
snaarinstrumenten.
Als afsluiting hebben we met elkaar een kort optreden gegeven. Een filmpje hiervan staat ook op de teams van
groep 5.
Nieuw meubilair:
De school en de klas zien er opeens heel anders uit. Maandag 5 en dinsdag 6 oktober hebben we nieuw
meubilair gekregen. Het was even aanpassen soms, want eerst zijn de oude tafeltjes opgehaald en de dag erna
hebben we pas de nieuwe gekregen. Door een foutje met de levering hebben de leerlingen nu elk één lade,
maar hopelijk volgen de andere lades snel! Alle tafels zijn nu op dezelfde hoogte, de stoelen groeien mee met
de kinderen.
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Voorleeswedstrijd:
Donderdag 5 november is er weer een voorleeswedstrijd. Er zal ook iemand uit onze klas mee doen aan de
wedstrijd in de hal. Wij strijden tegen de kinderen uit de groepen 4,5,6, hb 4/5 en hb6. Wie er van onze klas
mee mag doen bepalen we door een voorronde in de klas te houden. Iedereen die wil mag aan deze voorronde
mee doen.
ANWB Streetwise:
Dit jaar hebben we op maandag 2 november workshops staan vanuit streetwise. Dit is een programma van de
ANWB waarbij kinderen leren deel te nemen aan het verkeer. Wij gaan de les ‘hallo auto’ volgen.
Rekenen:
De komende weken zullen we de volgende doelen behandelen:
•
Automatiseren van de sommen tot 20 (deze moeten goed, vlot en uit het hoofd gemaakt kunnen
worden)
•
Herhalen van de tafels t/m 10
•
Tafels van 11, 12 en 15 oefenen en uitrekenen dmv splitsen
•
Komma getallen in lengte maten
•
Aflezen van een maatbeker en de betekenis van de ml
•
Klokkijken (analoog en digitaal)
•
Sommen als 643+288 en 643-288 uitrekenen op de getallenlijn en in rekentaal.
•
Plattegronden maken en aflezen van bouwwerken.
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Alles apart:
Tijdens de 3 weken van alles apart komen de volgende spellingregels aan bod:
Week 4: Klankgroepen (hanen, kippen, boeren) en eindstukken –ig en –lijk
Week 5: Fopklanken aai, ooi, oei en weetwoorden met de ei
Week 6: Eindstukken –ig, -lijk en –heid en weetwoorden met de ou.

Datum
Maandag 2 november
Donderdag 5 november
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november
Maandag 23 november

Activiteit
ANWB streetwise – hallo auto
Voorleeswedstijd
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Start nieuw project Alles in 1

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.

Hartelijke groet, Jacqueline en Ilona
naar Inhoudsopgave

Hb 6

Hb 6
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Workshop Bloed, zweet en .... Songtekst schrijven
Op dinsdag 22 en 29 september kwam Jolieke Sorber (bibliotheek Woerden) langs om een workshop te geven
over het maken van een songtekst. Deze week was het 'De week tegen pesten', dus over het thema van het
lied hoefden we niet lang na te denken. Orly heeft over deze workshop een recensie geschreven:
We hebben een songtekst gemaakt in de week tegen pesten samen met Jolieke Sorber, omdat we het echt niet
vonden kunnen dat er gepest wordt. Alle kinderen hebben hun fantasie gebruikt voor de tekst van het liedje. En
het is heel erg mooi geworden, kijk maar:
Snikhete woestijn
Ik voel me alleen
Er is niemand om me heen
Ik weet niet wat te doen
Ze lopen de verkeerde lijn
En al die woorden doen me pijn
Ik weet niet wat te doen
Ze doen het live en online
En ze hebben geen idee
Van het verdriet en de pijn
Want
Pesten pesten het is gewoon niet fijn
Pesten pesten het doet ontzettend pijn
Die woorden die woorden daar kan je boos om worden
Het voelt als zonder water in een snikhete woestijn
Couplet 2
Maar in die snikhete woestijn
Kom ik iemand tegen
En ik vertel van mijn pijn
Hij/zij laat me weer lachen
Doet een dansje voor regen
En ik voel mij weer fijn
Er is altijd een zon
Die schijnt achter de wolken
Nieuwe vrienden zoals jij
Refrein
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Pesten pesten het is gewoon niet fijn
Pesten pesten het doet ontzettend pijn
Die woorden die woorden daar kan je boos om worden
Het voelt als zonder water in een snikhete woestijn
Rap
Alleen zijn is een probleem
De woorden de woorden vergeet zo je lastig
Alleen maar pesters om me heen
Ze lijken altijd zo vrolijk en machtig
Maar waarom doen ze zo gemeen
Hun woorden zijn echt giftig
Wees toch een beetje voorzichtig
Zie je dan niet hoeveel pijn je iemand doet
Pesten dat is gewoon niet goed
Hulp gaan vragen dat kost zoveel moed
Maar het is goed als je dat doet
Of heeft soms iemand anders die moed?
Kijk daar komt al iemand aan
Het kan nu alleen nog maar beter gaan
Refrein
Pesten pesten het is gewoon niet fijn
Pesten pesten het doet ontzettend pijn
Die woorden die woorden daar kan je boos om worden
Het voelt als zonder water in een snikhete woestijn
Pesten pesten het is gewoon niet fijn
Pesten pesten het doet ontzettend pijn
Die woorden die woorden daar kan je boos om worden
Het voelt als zonder water in een snikhete woestijn
Het voelt als zonder water in een snikhete woestijn
In een snikhete woestijn, in een snikhete woestijn, in een snikhete woestijn..
Het was echt super en dat vonden alle kinderen ook!

Kanjertraining
In de week van 21 september zijn we aan de slag gegaan met het thema 'De week tegen pesten'. De twee
weken erna zijn we bezig geweest met leskern 1. Hierin hebben we de Kanjerafspraken herhaald. Via
Mijnschoolinfo heeft u de info-doebladen ontvangen en inmiddels ook van leskern 2 (De petjes).
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Vertrouwensoefening.
Ga in een grote kring staan en pak elkaars handen vat. De ene gaat straks naar voren hangen in de kring en de
ander naar achter. Op het teken van de juf wissel je van voor naar achter en van achter naar vroor. Zo krijg je
een wave.
Vakkendag
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Tafels oefenen thuis
Om de tafels te oefenen hebben we voor alle kinderen een account in 'mijnklas' aangemaakt. De kinderen
kunnen daarop inloggen en dan online oefenen met de tafels. Naast de tafels staan er ook andere oefenopties
voor bijvoorbeeld rekenen openen. Daar mag uiteraard ook mee geoefend worden. Voor veel hoogbegaafde
kinderen is automatiseren lastig. Ze rekenen het liever even ‘snel’ uit. Nu de sommen lastigere worden, is het
belangrijk dat de kinderen de tafels goed automatiseren. Dat maakt dat het rekenen vlotter gaat en leuker is
om te doen.
Verhuizen
In het kader van Dierendag, zondag 4 oktober, is er een speciale Donald Duck uitgebracht die we voor de
kinderen hebben besteld. Omdat het lokaal leeg was vanwege de komst van het nieuwe meubilair, kon iedereen
liggen/zitten/hangen waar ze maar wilden (-;

Nieuw meubilair
Dinsdag 6 oktober kwam het nieuwe meubilair binnen. Heel mooi licht en hoog meubilair. Heel fijn voor
kinderen die niet de hele dag stil op hun stoel kunnen blijven zitten en de hoogte is ook heel fijn voor ons
leerkrachten. Omdat niet alles tegelijk het lokaal in kwam, mocht iedereen een kussen/dekentje meenemen.
Super knus!

Oud

&

nieuw

DaVinci
Het thema middeleeuwen is na 7 leerzame weken afgesloten. We hebben dit keer het thema afgesloten door
het spelen van een Kahoot Quiz. Een quiz waarbij de kinderen via hun Chromebook antwoord geven op vragen
met betrekking tot het thema middeleeuwen.
Het volgende en laatste thema zal de Egyptenaren zijn. Thema’s als piramides, Goden, de dood en de
Egyptenaren, mummies, hiërogliefen, de Nijl en papyrus 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 Egyptenaren. Wat dacht u van een uitstapje naar het museum
Volkenkunde, Afrika museum of het Rijksmuseum van Oudheden. Of kijk eens naar de films Prince of Egypt of
Asterix en Obelix missie Cleopatra.
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.
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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 Egyptenaren 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 Egyptenaren gaan we het hebben over de topografie van: Werelddelen en Oceanen, NoordAfrika en Oost-Afrika, Centraal-, West- en Zuid-Afrika, Nederland: Provincies en hoofdsteden Noord, Midden en
Zuid. 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 tevoren mee en de toets wordt ook
beoordeeld op spelling.
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Datum
Activiteit
Maandag 19 oktober

Herfstvakantie t/m 23 oktober

Maandag 26 oktober

Voorronde voorleeswedstrijd in de klas

Donderdag 29 oktober

Romeinenwandeling

Donderdag 5 november

Voorleeswedstrijd in de hal

Dinsdag 17 en donderdag 19 Voortgangsgesprekken
november

Ouderhulp

Uitnodiging via
mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet,
Jeanine en Femke
naar Inhoudsopgave

Groep 6

Groep 6
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles in 1:
Deze week hebben we na vijf weken het project Europa afgesloten. We hebben veel geleerd over verschillende
landen en zijn aan de slag gegaan met de atlas en hoe we die moeten gebruiken. Als afsluiting van het project
hebben kinderen zich in kunnen schrijven voor twee workshops. Deze workshops bestonden uit pastasaus
koken, apfelstrüdel bakken, een kompas maken en schilderen.
Rekenen:
We zijn druk aan de gang met allerlei verschillende leerdoelen. Sommige zijn nieuw, sommige zijn al eens
eerder aan bod gekomen. Sommige zijn wat makkelijker dan de andere.
We hebben deze periode kennis gemaakt met de betekenis van breuken. Wat betekent ½ of ¼ en zien we dat
ook in het dagelijks leven, zoals een halve of een kwart (eerste helft, kwartaal van een jaar, etc).
We zijn ook gestart met het cijferend aftrekken met tekorten. Met beide doelen, gaan we de komende periode
ook aan de slag.
KUVO – Bloed, Zweet en Songtekst:
Op dinsdag 22 en 29 september kwam er een docent van de KUVO langs. Zij heeft ons geholpen met het
schrijven van een eigen lied. Dit lied ging over pesten. Met elkaar hebben we verschillende zinnen bedacht,
passend bij het thema van die week: De week tegen het pesten.
Het liedje wat we gemaakt hebben, is opgenomen en zal via mijn schoolinfo worden verstuurd, zodat jullie dat
ook kunnen horen.
Romeinenwandeling Woerden:
We zijn 29 oktober met de klas naar het centrum van Woerden gewandeld. We weten allemaal dat Woerden
een Romeinse vestigingsstad was en dat er nog veel sporen van zijn terug te vinden. We zijn met zijn alle langs
al deze sporen door Woerden gewandeld. Het was ontzettend interessant om te zien hoe de Romeinen vroeger
in Woerden gevestigd waren.
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Nieuw meubilair:
Zoals u vast heeft vernomen, hebben we begin oktober nieuw meubilair gekregen. Dat was stiekem best
spannend. We hebben ook even lekker gebruik gemaakt van de ruimte zonder tafels en stoelen. De foto’s
spreken voor zich.

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Toneelstuk De Kleine Zeemeermin:
De komende weken gaan we flink aan de slag met het oefenen van het toneelstuk. Het is belangrijk dat de
leerlingen elke dag hun script mee naar school hebben. Het script staat ook op Teams.
Ook gaan we aan de slag met de aankleding van het toneelstuk. We gaan bekijken wat we nodig hebben en
wellicht kunnen we elkaar helpen met de kostuums.
Voorleeswedstrijd:
Op donderdag 5 november vindt de voorleeswedstrijd van groep 4, 5 en 6 plaats. De winnaar van onze groep
neemt het op tegen de winnaars uit de andere groepen.
Datum
Donderdag 5 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 27 november

Activiteit
Voorleeswedstrijd winnaars klas
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Toneelstuk Kleine Zeemeermin

Ouderhulp
n.v.t.
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Info over eventuele hulp volgt
z.s.m

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, mij bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Valeska
naar Inhoudsopgave

Hb 7

Hb 7
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Hologrammen maken
We hebben een les gedaan over het maken van een hologram. Dat was erg leuk om te doen en ook goed
gelukt!
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Da Vinci:
Komende week ronden we het thema Indianen af. De afgelopen weken hebben we gesproken over de indianen
zelf, maar ook over cactussen, bizons, klimaatkenmerken, geloof en democratie.
Mariëlle ging de uitdaging aan en heeft genoten van de papier-maché les
waarin er maskers gemaakt
werden. Ook hebben de kinderen hun eigen totempaal gemaakt van klei.

Rekenen:
Per week bieden we vier nieuwe lesdoelen aan. Vaak is het een
vervolg op. Zo hebben we deze week geleerd hoe je de oppervlakte
van een driehoek berekent en zijn we verder gegaan met de
grotere deelsommen. Bij veel lessen hebben de leerlingen de tafels
en makkelijkere sommen (onder 20) nodig om de opdrachten op te
kunnen lossen. Het blijft belangrijk om dit te automatiseren. Op
school besteden we hier een aantal keer per week tijd aan en ook
thuis wordt er al veel geoefend door een aantal leerlingen. Fijn!
Want we merken dat dat echt helpt.
Taal Staal:
Het thema strips is afgerond (zie foto’s) en we werken momenteel
met het thema ‘familie’. De woordenschat wordt uitgebreid met
woorden als bloedverwant, telg, nazaat, partner en autobiografie.
Bij taal verkennen leren we uitdrukkingen over familie en de
herkomst van Nederlandse achternamen. Bij spreken en
luisteren beschrijven we onze eigen families en voeren we een
denkgesprek. Bij het onderdeel ‘schrijven’ schrijven we over een
familietraditie.
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Kanjertraining

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Datum
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Dinsdag 3 november
Vrijdag 6 november
Maandag 9 november
Donderdag 12 november
Vrijdag 13 november
Dinsdag 17 november
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 20 november

Activiteit
ANWB streetwise
Muziekbeurt Eva
Voorrondes voorleeswedstrijd
Muziekbeurt Mats
Topotoets
Voorleeswedstrijd schoolfinale
Muziekbeurt Jenna
Voortgangsgesprekken
Muziekbeurt Abel
Voortgangsgesprekken
Muziekbeurt Koen

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
n.v.t

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.

Hartelijke groet, Anne, Mariëlle en Marlous
naar Inhoudsopgave

Groep 7

Groep 7
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Inmiddels zijn we alweer in week acht beland. Wat gaat de tijd vlot. Inmiddels heeft iedereen zijn draai
gevonden in de klas en zijn we druk aan leren.
Op dinsdag zes oktober hebben we nieuw meubilair in de klas gekregen. Het is heel mooi en hoog meubilair. De
kinderen kunnen achter het bureau staan, heel fijn als je niet de hele dag op je stoel kunt blijven zitten. Ook
voor de leerkrachten is hoog meubilair fijn.
Ook vakkendag is weer in volle gang.
Alles in 1:
Afsluiting van het project
De laatste week van het project Europa is inmiddels voorbij. We hebben veel geleerd en ontdekt over Europa
en haar verschillende landen. Zo kwam Europol met valsmunterij voorbij, Schotland en typische schotse dingen
zoals de kilt en de doedelzak, Spanje met haar woestijn, Rusland met een kijkje in een school in Moskou en het
ontstaan van de paprika uit Hongarije.
Als afsluiting van het project hebben de kinderen zich in kunnen schrijven voor twee workshops. Deze
workshops bestonden uit pastasaus koken, apfelstrüdel bakken, een kompas maken en schilderen.
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Rekenen:
Er wordt hard gerekend in groep 7. Sommige doelen zijn makkelijk en sommige zijn lastig. De volgende
leerdoelen zijn voorbijgekomen: kommagetallen op volgorde zetten, bepalen welke breuk bij welk kommagetal
hoort, breuken vereenvoudigen, grote getallen cijferend uitrekenen, deelsommen met een rest uitrekenen,
vermenigvuldigen en delen met komma getallen en zelf verhoudingstabellen maken.
Er komen ook weer een aantal nieuwe leerdoelen en een aantal leerdoelen komen terug om deze nog verder uit
te lichten: gelijknamige breuken bij elkaar optellen, breuken vergelijken door ze gelijknamig te maken,
cirkeldiagrammen aflezen, percentages tekenen op een strook, grafieken met elkaar vergelijken,
oppervlaktematen omrekenen en de oppervlakte bepalen van samengestelde figuren.
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Datum
Maandag 2 november
26 oktober t/m 6 november
Donderdag 12 november
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november
Maandag 23 november

Activiteit
ANWB streetwise
Voorleeswedstrijd in de klas
Voorleeswedstrijd schoolfinale
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Start project Geloof

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
n.v.t

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Omar en Priscilla
naar Inhoudsopgave

Groep 8

Groep 8
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles in 1:
Het project Europa zit er alweer op. We hebben het project afgerond met toffe workshops! De komende weken
krijgen we nog mooie presentaties te zien waar de leerlingen, die geen vakkendag volgen, aan hebben gewerkt.
Rekenen:
We hebben de afgelopen periode gewerkt aan de volgende leerdoelen:
•
Een breuk omzetten naar een kommagetal, op de rekenmachine
•
Miljoenen en miljarden als kommagetal schrijven
•
De waarde van een cijfer in een kommagetal
•
Delingen met kommagetallen schatten
•
Vermenigvuldigen met of delen door 0,1, 0,01 en 0,001
•
Een kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal
•
Sommen als 4 x 0,002 en 6 : 3000 uitrekenen
•
Sommen als 0,4 x 0,002 en 0,6 : 3000 uitrekenen
•
De betekenis van het antwoord op een deelsom op de rekenmachine
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Scholendebat
In november start de landelijke leescampagne Nederland Leest Junior. De leerlingen ontvangen een leesboek in
een relevant thema. Om dit thema beter uit te diepen is hier jaarlijks een debatworkshop aan gekoppeld en een
wedstrijd. De debatworkshop hebben de leerlingen afgelopen week gevolgd. Ze hebben kennis gemaakt met
verschillende stellingen, argumenten en drogredenen.
Vanwege de Coronamaatregelen (max. 30 personen in een ruimte) is de organisatie helaas gedwongen om de
debatwedstrijd te verplaatsen. De nieuwe datum is:
•
•

Debatwedstrijd: Donderdag 3 juni in de ochtend
Locatie: het Klooster

Er zit dus een flinke spanningsboog tussen de workshop en de wedstrijd. Om die reden ontvangen we tegen die
tijd nog een filmpje waarin we nog een korte workshop krijgen. We hopen daarmee iedereen weer op scherp te
zetten om te oefenen n.a.v. het thema.
Daarom is het belangrijk dat de kinderen het boek ‘Dwars door de storm’ van Martine Letterie en Karlijn
Stoffels wel al tijdens de campagne NL Leest Junior in november hebben gelezen. Want het is dit jaar een
thema waar feiten en meningen nog wel eens door elkaar kunnen lopen, hetgeen zeker tot verhitte debatten
zal kunnen leiden. Het thema ‘kleine geschiedenis, grote verhalen’ vraagt van de debaters
informatievaardigheden, strategie en zelfregulering.

Technohub (door Roland en Matthew)
Op donderdag 15 oktober is groep 8 naar de Technohub geweest. We hebben en rondleiding gehad en daarna
hebben we een eigen klein huisje gemaakt van papier karton en een lasersnijder. Daarna hebben we lampjes in
elkaar gezet en dan in de huisjes gezet het was heel leuk en we hadden er veel van geleerd, hoe je
hotelschakelingen kan maken en hoe je een wisselschakeling kan maken.

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Datum
2 november
3 november
4 november
12 november
17 november
18 november
19 november
23 november
23 november
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Activiteit
Trapvaardig
Voorleeswedstrijd in de klas
Proeflessen Minkema
Voorleeswedstrijd schoolfinale
Voortgangsgesprekken
Proeflessen Kalsbeek
Voortgangsgesprekken
Bandles
Start project Geloof

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
n.v.t
n.v.t

2 november 2020

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, mij bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Niels
naar Inhoudsopgave

Hb 8

Hb 8
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober was het zover. Het oude meubilair eruit en de dag erna het nieuwe
meubilair erin. Het waren twee drukke dagen, maar de kinderen zijn heel tevreden met de hoge tafels en
stoelen. Wij ook trouwens.
In diezelfde week hebben de kinderen een gastles kunnen volgen door de moeder van Roeland. Wij bedanken
je hier hartelijk voor.
Op donderdag 15 oktober zijn we met de groepen 8 naar Technohub gegaan. Het is een mooi initiatief om
kinderen meer wegwijs te maken in de technische wereld en de kinderen hebben zich prima vermaakt.
Na deze weken was het fijn om lekker te kunnen uitrusten in de vakantie.
Da Vinci:
Het thema van de Aziaten is nagenoeg afgerond. Het volgende thema gaat over de Maori.
Kinderboekenweek:
Deze groep vindt lezen sowieso leuk over het algemeen. Ze kunnen lekker helemaal opgaan in hun boek. Of dit
nu Harry Potter is of een ander boek. In de komende week zullen we de bekijken wie er onze groep gaat
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd op school, maar eerste zullen we oefenen in de klas en in de
week van 2 november houden we de selectie in de klas.
Scholendebat:
Op dinsdag 27 oktober hebben we een workshop debatteren gehad. Belangrijk bij debatteren is dat je goed
luistert naar argumenten van de andere partij, zodat je hier vervolgens op in kunt gaan en jouw argumenten
kan weergeven die jouw mening ondersteunen.
Bureau Halt:
Donderdag 29 oktober is er een voorlichting door bureau Halt.
Wat gaan we de aankomende periode doen?

Datum
2 november
3 november
4 november
12 november
17 november
18 november
19 november

Activiteit
Trapvaardig ANWB
Voorleeswedstrijd in de klas
Proeflessen Minkema
Voorleeswedstrijd schoolfinale
Voortgangsgesprekken
Proeflessen Kalsbeek
Voortgangsgesprekken

Ouderhulp
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl
n.v.t
Uitnodiging via mijnschoolinfo.nl

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, ons bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Mirjam en Niels
naar Inhoudsopgave
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Voorleeswedstrijd
Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd komt er weer aan! Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor de
voorleeswedstrijd.
Iedereen vanaf groep 4, mag in de eigen groep meedoen met de voorrondes voor de voorleeswedstrijd. De
leerlingen van groep 7/8 doen ook mee voor deelname in de regio.
Groep 7/8
De voorleeswedstrijd van groep 7/8 wordt gehouden op 12 november, van 8:30 – 9:15 uur. De winnaar van
deze voorleeswedstrijd zal de school vertegenwoordigen bij de regiofinales. In de groepen 7/8 wordt er vooraf
aan de voorleeswedstrijd eerst een voorronde in de klas gehouden, waarbij er één winnaar gekozen wordt. De
leerkracht van de desbetreffende groep zal deze voorrondes organiseren en aandacht besteden aan de
spelregels.
Groep 4/5/6
De voorleeswedstrijd van groep 4/5/6 wordt gehouden op 5 november, van 8:30 – 9:15 uur. Dit is een
minivoorleeswedstrijd. In elke groep wordt er één leerling afgevaardigd voor de minivoorleeswedstrijd op 5
november. De leerkracht van de desbetreffende groep zal deze voorrondes organiseren en aandacht besteden
aan de spelregels.
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