
   
 “Elk kind heeft talent en gebruikt zijn nieuwsgierigheid om te groeien!” 
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Agenda 
Ma 19 09 Informatieavond groep 1 

Di 20 09 MR-vergadering 

Wo 28 09 Start Kinderpostzegels 

Di 04 10 Start Kinderboekenweek* 

Vr 07 10 Musical groep 5 

 

 

* In verband met de vakkendag begint de Andersen- 
  school al op dinsdag 4 oktober met de Kinder- 

  boekenweek Gi-Ga-Groen! 

 

 

 

 

Voorwoord 

Voorwoord 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op. Alle kinderen zijn weer veilig terug van de vakantie en 

hebben een plekje in de groep gevonden. 

Ook u heeft al kans gehad om de leerkracht(en) te ontmoeten. De meeste groepen hebben de informatieavond 

achter de rug, groep 1 volgt vanavond. 

 

Vanaf 5 september krijgen we in het kader van het schoolfruitprogramma weer drie stuks fruit per leerling. Dit 

programma duurt tot begin februari 2023.  

 
Er zijn alweer tal van activiteiten waar diverse groepen aan deel hebben genomen. In alle groepen hebben we 

op 5 september stil gestaan bij de verkeersveiligheid. 
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De verkeersveiligheid op en rond de school. Welke geluiden hoor ik in het verkeer en waarom gebruiken we 

kinderzitjes? Hoe kan ik veilig oversteken? Waarom gebruik ik een gordel? Hoelang is de remweg van een auto? 

En voor de groepen 7 en 8 was er een parcours om met een zware rugtas op de fiets veilig te kunnen fietsen. 

 

Helaas kom ik ook bij u terug op het onderwerp van veiligheid in het verkeer. Zoals ik al in het eerste bericht 

van dit schooljaar schreef, maak ik mij ernstig zorgen over de drukte om de school. Deze drukte zal de 

komende tijd toenemen omdat de gemeente de Steinhagense weg voor zowel fiets- als autoverkeer verder zal 

afsluiten. Ondanks de gevaren die dat met zich meebrengt is er geen andere oplossing gevonden. 
 

Het is fijn dat veel van onze kinderen lopend of op de fiets naar school kunnen komen. Echter wil ik ouders die 

de kinderen op de fiets brengen of halen vragen of zij de fiets niet op het fiets- of voetpad van het Andersenpad 

willen stallen. Nu worden veel kinderen gedwongen om op het fietspad te gaan lopen. Een fietspad waar de 

gemeente juist, de komende maanden, de belangrijkste doorstroomroute van Waterrijk en Snel & Polanen naar 

de rest van Woerden wil maken. 

 

Fietsen van ouders kunt u eventueel kwijt op het grasveld naast het water, daarnaast hebben we besloten het 

schoolplein weer te gebruiken om ouders te laten wachten op de kinderen. Kortom, komt u uw kind(eren) halen 
dan graag de fiets op het gras en wachten op het schoolplein zodat we de route van fiets- en voetpad zoveel 

mogelijk openhouden. 

 

Ook het autoverkeer baart mij nog steeds veel zorgen. Bewoners van de Andersenhof, de Gebroeders 

Grimmkade, de Kretakade en de Maltakade verzoeken u om niet voor de opritten van huizen te parkeren. U zult 

dan toch uw auto wat verder weg moeten parkeren en het laatste stukje moeten komen lopen.  

De afgelopen weken wordt ook duidelijk dat sommige ouders proberen de auto in de doodlopende delen van de 

Maltakade of de Adenauerlaan te keren via de stoep of terwijl er ook veel fietsers van die delen weg gebruik 

maken. Denk bij het brengen en ophalen met de auto ook aan de snelheid, de kades en het hof worden ook 
gebruikt door klasgenootjes en andere bewoners die wel lopend of fietsend naar school komen. 

 

Alstublieft zorg voor de veiligheid van uw kind(eren), zijn/haar klasgenootjes, ouders en andere 

weggebruikers en parkeer de auto iets verder weg. 

    

Eelco Kosterman 

 

naar Inhoudsopgave 

 
 

Groep 1 

Groep 1 
 

Het thema 

Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer gezellig begonnen met een nieuw schooljaar. 

We zijn dit jaar gestart met het thema: Het Kleurenmonster. Het kleurenmonster is in de 

war. Hij voelt alle gevoelens door elkaar. Aan de hand van het prentenboek: Het 

Kleurenmonster, geschreven door Anna Llenas, gaan wij het kleurenmonster helpen zijn 

gevoelens te leren ordenen. We bespreken de gevoelens: blijdschap (geel), woede 
(rood), verdriet (blauw), angst (zwart) en verliefdheid (roze). We stoppen de kleuren in 

glazenpotjes totdat het kleurenmonster weer helemaal groen is. Dan is hij weer kalm.   

                               

 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Naast dat we kennis hebben gemaakt met het kleurenmonster zijn we ook druk bezig geweest met het 

herkennen van cijfers.  

Hebben jullie de rijmwoordjes thuis ook al voorbij horen komen?  
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We hebben ook al een beetje leren rekenen met ons lieveheersbeestje. Hoeveel stippen tel jij op zijn ruggetje?  

We zijn begonnen met Kanjertraining. We hebben kennisgemaakt met Max en de verschillende dieren uit het 

dorpje.  

Er wordt 1 keer in de week Engels gegeven via de methode I-pocket. Bovenal zijn we vooral bezig het leren 

kennen van elkaar en het schoolritme. We zorgen er samen voor dat we een gezellige dag hebben met elkaar.  

 

Kennismakingsgesprekken en de informatieavond 

De afgelopen weken hebben we kennismakingsgesprekken gevoerd. Het was fijn jullie allemaal even te 
spreken. Maandag 19 september volgt de informatieavond. Naderhand zal ik jullie via Social Schools de 

Powerpoint presentatie sturen. Als er daarna nog vragen zijn horen wij het 

graag.  

 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is GIGA-

Groen. Vrijdag 30 september gaan wij naar de voorstelling: Dat wil ik zien! Een 
gi-ga-groene voorstelling vol fantasie, muziek en leuke weetjes. Jullie kunnen 

samen thuis het bijbehorende liedje zingen. Je vindt het op Youtube: He, He, 

ga je mee! 

De show is gemaakt over het prentenboek van de Kinderboekenweek: Dat wil 

ik zien! Geschreven door Hanna Holwerda.  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

30-09-2022 Dat wil ik zien! Voorstelling  

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Susan, Remke en Yoan 

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 2 

Groep 2 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Na een heerlijke vakantie zijn we weer uitgerust begonnen 

aan het nieuwe jaar. Dit schooljaar lopen Moniek van den 

Wijngaard en Mirjam Ottens stage in onze groep. Welkom 

in onze groep, juf Moniek en juf Mirjam! 

 
Het thema waar we mee begonnen zijn is ‘het 

kleurenmonster'. In combinatie met de Kanjertraining zijn 

we bezig met verschillende gevoelens, hoe je gezellig met 

elkaar omgaat en hoe vertel je dat je iets niet leuk vindt.   

 

 
 

 

ANWB-Streetwise ‘toet toet’ 
Tijdens deze workshop leerden we het herkennen van 

(gevaarlijke) verkeersgeluiden en verschillende voertuigen. We 

hebben geoefend met oversteken. Daarnaast leerden we ook 

waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel 

te gebruiken en dat je pas als je 1.35 meter groot bent zonder 

zitverhoger in de auto mag.  

 

 

 
 

 

https://youtu.be/WC7IO7HEbM4
https://youtu.be/WC7IO7HEbM4
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Letters oefenen 

Om de week krijgen de kinderen een nieuwe letter aangeboden. De letterdief laat de kinderen zien welke letter 

hij nu weer in zijn rugzakje heeft zitten. Ze zien een letterfilmpje, verzinnen woorden met de letter en leren de 

klankgebaren. Daarna gaan de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau met de verwerking aan de slag. 

Het ene groepje gaat voorwerpen zoeken waar de letter in voorkomt, zoekt de letters in een tijdschrift of gaat 

de letter schrijven of knutselen.  

 

     
 
 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Aanklooien met letters 

De komende drie maandagen gaan de kinderen aan de hand van verhalen uit prentenboeken, rollenspellen, 

liedjes, poppenkast, gedichtjes kennis maken met letters. De vakdocent van de bibliotheek stimuleert de 

kleuters om heerlijk met letters bezig te zijn. Natuurlijk gaan de kinderen ook tekenen, spelen en knutselen 

met letters. 

 

De schoolarts 
In de week van 26 september komt de schoolarts. Als uw kind aan de beurt is, krijgt u een digitale uitnodiging 

via de GGD. 

 

Kinderboekenweek 

Dinsdag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Gigagroen'. De 

kinderen zijn al enthousiast aan het oefenen met het liedje en dansje van Kinderen voor Kinderen. We willen de 

klas gezellig Gigagroen versieren. We kunnen alles gebruiken wat met de natuur te maken heeft. Dus heeft u 

thuis materialen die hierbij passen zouden we het leuk vinden als we deze een paar weken zouden kunnen 

lenen want na de vakantie gaan we door met het thema herfst.  
 

Kuvo-voorstelling ‘dat wil ik zien' 

Het duurt nog even maar op 17 oktober gaat groep 2 naar een voorstelling in de Regenboog. Hiervoor zoeken 

wij 2 ouders die het gezellig vinden om mee te gaan. Via de Social Schools- agenda kunt u zich bij de activiteit 

aanmelden. Lukt dit niet dan mag dit natuurlijk ook altijd met een berichtje. 

 

Ouderhulp 

Tijdens de informatieavond is het al even ter sprake gekomen: mocht u het leuk vinden om op school te helpen 

bij verschillende activiteiten zoals de schooltuin, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest dan kunt u zich via een 

berichtje opgeven bij Claire (c.vannnoppen@stichtingklasse.nl).  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

19-09-2022 Bibliotheekactiviteit op school X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

26-09-2022 Bibliotheekactiviteit op school X 

26-09 t/m 29-09-2022 Schoolarts X 

03-10-2022 Bibliotheekactiviteit op school X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

17-10-2022 KUVO-voorstelling in de Regenboog Ja (2 ouders) 

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

een afspraak maken via de mail.    

Hartelijke groet, Petra en Claire  

naar Inhoudsopgave 

 

mailto:c.vannnoppen@stichtingklasse.nl
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Groep 3 

Groep 3 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

We zijn lekker gestart in groep 3, maar wat is het wennen voor de kinderen. De hele dag werken aan een tafel, 

niet zomaar naar de wc kunnen gaan en dan ook nog eens veel te weinig spelen! Gelukkig hebben we ook leuke 

dingen in groep 3, met dit jaar als favoriet toch wel de Chromebook voor de meeste kinderen. Ook proberen we 

de kinderen nog regelmatig even lekker te laten spelen uit de kieskast voor de broodnodige ontspanning. 
 

Lezen: 

We hebben het eerste thema van lezen afgerond en geëvalueerd. De volgende letters stonden dit thema 

centraal: 

aa- i-e-r-d-k-n-s 

Naar aanleiding van de gegevens en onze observaties gaan we een steeds meer op maat aan de slag met de 

kinderen.  

 

Voor de leerlingen die moeite hebben met het onthouden van alle letters zou het helpend zijn thuis ook te gaan 
oefenen met de letters, we hebben u hiervoor vorige week een aantal documenten toegestuurd. De kinderen 

moeten veel leeskilometers maken en op school doen we ons best, maar we hebben u hulp echt hard nodig. 

 

Rekenen: 

Deze week sluiten we het startblok af, in dit blok hebben we vooral leren werken met de methode en hebben 

wij ons gericht op de getallenlijn, buurgetallen, getalsymbolen, tellen (ook het tellen in sprongen), verder tellen 

of tergtellen vanaf een willekeurig getal etc.  

Naar aanleiding van de evaluaties en onze observaties zullen we ook met rekenen steeds meer gaan 

differentiëren en proberen zoveel mogelijk op maat te werken. 
 

ANWB:  

We hebben maandag 5 september hebben we Streetwise op school gehad. In groep 3 hebben de kinderen 

geleerd wat zichtlijnen zijn, hoe je goed moet oversteken, waarom draag je nou eigenlijk een gordel in de auto 

en hoe moet deze om en waarom is dat zo belangrijk, hoe werkt het oversteken bij een zebrapad etc. De 

kinderen vonden vooral het onderdeel erg leuk waar ze zelf in de auto mochten zitten. 

 

Kanjertraining 

In de startweken benoemden we nogmaals de verschillende petten en hebben we spelletjes gedaan. Een aantal 
keren hebben wij de petten ook benoemd naar wat er in de klas gebeurt en in de pauzes. We zijn begonnen 

met de verhalen van Max en de Vogel. Ook hebben we met elkaar de klassenregels besproken. 

 

Muziek 

Op donderdag geeft juf Annemarieke muziekles (van Het Klooster). Er is veel variatie en er worden 

instrumenten gebruikt. 

 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Lezen: 
 

We zijn inmiddels gestart met thema 2 van de methode lijn 3, het thema heet de boom in dit thema komen de 

volgende letters aan bod: 

b-oo-m-ee-t-a-ie we bieden alle letters aan met het bijbehorende klankgebaar ter ondersteuning. 

We gaan ook weer woorden lezen die te maken zijn met de tot nu toe aangeboden letters en we leren dat de e 

aan het eind van het woord klinkt als een u in het woordje 'de'.  

 

Rekenen: 

In blok 1 gaan we o.a. aan de slag met de volgende doelen: 
- Verkort tellen in stappen/ sprongen 
- Getalbeelden snel herkennen zonder te tellen 
- Getallen splitsen 
- Introductie rekenrek  
- -tellen van geld en hierbij handig gebruik maken van de structuur  

 

Kinderboekenweek: 

Het thema van de kinderboekenweek is Gi-ga-groen – over dieren en natuur. Het is van 5 tot en met 16 

oktober. Vind meer informatie op www.kinderboeken.nl 
 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

20-09-2022 MR-vergadering X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

http://www.kinderboeken.nl/
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Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of 

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Linda en Marloes  

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 4 

Groep 4 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Alles-in-1  

Het eerste thema van Alles-in-1 is 'Wat is waar?’ Op onze thematafel verzamelen we materialen die bij dit 

thema passen. Kinderen kunnen ook spullen meenemen als ze dat willen. Nu ligt er op de thematafel 

bijvoorbeeld een verrekijker, enkele landkaarten, een vliegtuig en de atlas. 

 

Een aantal kinderen werken in de Vossengroep. Zij werken in Lijn 3 aan taal, begrijpend lezen en spelling. Af en 
toe doen zij mee in Alles-in-1 als we inschatten dat ze dit kunnen. 

 

Rekenen  

In de klas wordt gewerkt met optel- en aftreksommen tot en met 20. Ook werken we met het 100-tal: wat 

komt ervoor en wat komt er na een getal? Soms ook met tussenstapjes van 2 of 5. Dit komt ook met 

automatiseren aan de orde en bij het splitsen van getallen. Bij dit automatiseren moeten de antwoorden snel 

worden gegeven. Dat is soms best wel lastig! Maar al doende leren we.  

De kinderen leren binnen Snappet met leerdoelen. Binnen deze doelen moeten ze voldoende vragen maken en 

goede antwoorden geven. Hoe meer opgaven gemaakt, dan verschijnt er een kleur (geel, oranje, licht groen en 
donkergroen). Als de kinderen een leerdoel in hun goede kleur hebben bereikt, kunnen ze aan het volgende 

leerdoel werken.  

 

Een aantal kinderen werken in de Vossengroep. Zij werken met de rekenmethode Semsom, zoals ook in groep 

3. Ook bij deze groep kinderen hebben we vooral gewerkt met optelsommen, aftreksommen en de volgorde 

van de getallenlijn tot 100. 

 

Spelling 

Binnen de methode Alles-in-1 werken we ook aan spelling. We hebben vooral gewerkt aan woorden met de 
'sch’ en ‘schr’. Ook weten we wat fopklanken zijn, zoals bij "worm” of "kerk”. Bij deze woorden hoor je soms 

een “tussen-e”, terwijl je die niet schrijft. Ook hebben we gewerkt aan woorden met de ng of de nk. We laten 

ons er niet door foppen! 

 

ANWB-lessen Streetwise 

Mensen van de ANWB hebben onze klas op maandag 5 september goede tips gegeven om veilig aan het 

verkeer mee te doen. Goed uitkijken als je oversteekt: links – rechts – links! De kinderen mochten zelf in een 

speciale auto rijden. Dan is het belangrijk om je gordel om te doen! 

 
 

Theaterlezen 
We hebben al één ronde gehad van het theaterlezen. De leerlingen leren bij deze workshop om op een andere 

manier te lezen en daarbij vooral ook hun emotie in het verhaal te verwerken. Net als in het theater. 

Binnenkort volgen nog een aantal van deze inspirerende workshops. 
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Kanjertraining 

In de startweken benoemden we nogmaals de verschillende petten en hebben we spelletjes gedaan. Een aantal 

keren hebben wij de petten ook benoemd naar wat er in de klas gebeurt en in de pauzes. We zijn begonnen 

met de verhalen van Max in de klas. Het mooiste is als kinderen zelf met voorbeelden komen, maar ze leven 

zich ook in in het vertelde verhaal. 

 

Muziek 

Op donderdag geeft juf Annemarieke muziekles (van Het Klooster). Er is veel variatie en er worden 
instrumenten gebruikt. 

 

 
 

Wat gaan we de komende periode doen? 

Rekenen 

We gaan ons bij het rekenonderwijs richten op het klokkijken op een analoge klok. Ook gaan we meten en 

worden de meetkundige figuren besproken, zoals het vierkant en de rechthoek. We blijven automatiseren op 

tijd. Dat wil zeggen dat de kinderen specifieke sommen in een korte tijd weten op te lossen. 

 
Alles-in-1 

We gaan verder met het thema Wat is waar? Van huis naar straat en van straat naar buurt en gemeente: bij 

Alles-in-één wordt de besproken omgeving steeds groter! 

 

Kinderboekenweek 
Het thema van de kinderboekenweek is Gi-ga-groen – over dieren en natuur. Het is van 5 tot en met 16 

oktober. Vind meer informatie op www.kinderboeken.nl 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

22-09-2022 Theaterlezen X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

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

een afspraak maken via de mail.     

Nancy en Annieka 

 
naar Inhoudsopgave 

 

Hb 4-5 

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

Start schooljaar 

Wat gaat de tijd toch hard. We zijn alweer een maand aan de slag. De eerste weken hebben in het teken 

gestaan van de groepsvorming: het maken/herhalen van de afspraken en groepsvormende spellen om elkaar 

beter te leren kennen. Ook de komende periode zal hier nog aandacht voor zijn, zodat we echt één groep 

worden waarbinnen een positief en veilig klimaat heerst voor iedereen. 
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Davinci tijd 

Op maandagmiddag heeft de groep Davinci, samen met de groep 5 leerlingen uit HB 5/6. Het thema waar we 

mee zijn gestart is het thema ‘Lang geleden’. Binnen dit thema gaat het vooral over de Prehistorie. Tot nu toe 

hebben we een tijdlijn gemaakt met gebeurtenissen uit ons eigen leven en is het ontstaan van de aarde aan 

bod geweest.  

 

 
 

Mini-vakkendag 
Op woensdag tot de eerste pauze komen een aantal van de reguliere groep 4 leerlingen bij de HB 4 leerlingen. 

We hebben dan mini-vakkendag. We zijn gestart met ‘Mindmappen’. We maken allemaal eerst een mindmap 

over onszelf om via deze weg ervaring op te doen met het maken van een mindmap. 

 

ANWB Streetwise 

In week 3 was er direct al het verkeersproject van ANWB Streetwise. De les van groep 4 was ‘Blik en klik’, een 

volgende stap in gevaarherkenning: veilig oversteken, fietsen, en het gebruik van een fietshelm, autogordel en 

een autostoeltje waren onderdeel van de interactieve les. 
Groep 5 had de les ‘Hallo auto', waarbij zij in en om een stille, elektrische ANWB-lesauto leerden over de 
remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

 

Theaterlezen 

Vorige week en deze week hebben we op donderdag theaterlezen gehad vanuit de bibliotheek van Woerden. 

In de les is besproken met welke emoties je teksten hardop kunt voorlezen. Hiermee hebben we ook klassikaal 

geoefend. Volgende week is hiervan alweer de laatste les. 

 

    
 

Schoolfruit 
Het schoolfruit is weer gestart. We hebben al 

heerlijk gesmuld van verschillende 

fruitsoorten. We vinden niet alles even lekker, 

maar dat hoeft ook niet. De juf probeert te 

stimuleren dat we alles proeven en geeft 

hierin ook zelf het goede voorbeeld, maar als 

we het echt niet willen, dan hoeft het niet. 

Meteen een lesje grenzen aangeven en 

verleggen dus. 
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Voorleesboek 
In één van de twee pauzes leest de juf voor uit het boek ‘Juf Braaksel’ van Carry Slee. Het 

gaat over een sluwe juf die het gelukt is uitgeroepen te worden tot de liefste juf van de 

provincie, terwijl ze dat helemaal niet is.  De groep van Lotte en Thijs is hier dan ook 

helemaal niet blij mee. Zij vinden juf Evi de liefste juf. Als er een nieuwe jongen, Lucas, in 

de klas komt, krijgen ze weer hoop. Lucas is pas 7 jaar, maar blijkt superslim te zijn. 

Misschien kan hij helpen om een masterplan te verzinnen om juf Braaksel weg te 

krijgen.... 
 

 

 

 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Snaar-blaas-slag 

Op 27 september gaan we naar het Klooster voor een dag vol muziek! We volgen verschillende workshops met 

muziekinstrumenten en aan het einde van de dag zullen we samen een muziekstuk spelen. Via de ouderapp 
hebben zich genoeg rijders en begeleiders gemeld, bedankt! We worden om 10.35 in het Klooster verwacht, 

dus we zullen rond 10.15 vertrekken. Het programma in het Klooster duurt van 10.45 - 13.45. 

 

Davinci 

De komende periode gaan we verder in op de tijd van de Jagers & Verzamelaars en de tijd van de Boeren. 

 

Mini-vakkendag 

Tijdens de mini-vakkendag zal er de komende weken aandacht zijn voor computervaardigheden. Met elkaar 

bespreken we de opties van Word en Powerpoint en gaan we ook kijken of we dit zelf kunnen toepassen. Dit zal 
gecombineerd worden met een stukje informatieverwerking.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

20-09-2022 MR-vergadering X 

27-09-2022 Snaar-blaas-slag (in het Klooster) Is al geregeld. 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

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

mail.     
 

Hartelijke groet, Hester en Mirjam  

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 5 

Groep 5 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Alles Apart 

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

met spelling geoefend met verschillende fopklanken (stomme e,    

-eeuw/-ieuw/-uw en nk/ng), klankgroepenwoorden als hanen en kippen, en woorden met d of t als laatste 

letter.  Tijdens grammatica stonden werkwoorden centraal. We kunnen nu werkwoorden vinden in een zin en 
hebben gezien dat het werkwoord verandert tussen ‘de tijd van nu’ en ‘de tijd van toen’.    

 

Rekenen 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met rekenen. De eerste lessen zijn veel herhaling geweest. Met 

de volgende onderwerpen zijn we bezig geweest: 

- Tellen tot 1000 

- Getallenlijn 

- Tafels 

- Meten met een liniaal 

- Splitsen 

- Klokkijken (digitaal en analoog) 

We merken dat kinderen klokkijken nog best lastig vinden, oefen dit thuis extra als dat nodig is.  

 
Lezen 

Lezen is een belangrijk speerpunt. We willen lezen leuk en aantrekkelijk maken voor de groep, zodat er met 

veel motivatie geleest wordt. Op dinsdag en donderdag hebben we lekker lezen, waarbij we groepsdoorbroken 
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op niveau lezen. In de klas hebben we een boeken top 5 gemaakt en doen we aan kilometerlezen (aan de hand 

van een kras wereldkaart).  

 

     
 

Kanjertraining 

We zijn dit jaar begonnen met de startweken van de kanjertraining. Hierin zijn de volgende onderwerpen 

voorgekomen: 

- Kennismakingsspellen 

- Smiley-poster 

- Petten 

- Vertrouwensoefeningen 

- Motor en benzinepomp 

- Plagen, ruzie en pesten 

- Klasafspraken  

Expressie 

We zijn al lekker creatief bezig geweest met verschillende opdrachten. Hieronder een kleine impressie: 
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ANWB Streetwise 

Op 5 september hebben we les gehad van ANWB Streetwise. Hierin hebben we veel geleerd over het remmen 

en de remweg van een elektrische auto. De kinderen mochten natuurlijk ook zelf remmen in de auto. Een 

leerzame en leuke ochtend! 

     
 

     
 

Wat gaan we de komende periode doen? 

Alles in 1 

We zijn afgelopen week begonnen het thema Nederland bij alles in 1. In ieder hoofdstuk behandelen we 

verschillende provincies van Nederland. We beginnen de week met een film met vragen, waarna we de 

weekwoorden gaan leren. Vervolgens lezen we op dinsdag de info tekst en maken we de vragen die hierbij 

horen. De rest van de week bestaat uit verhaal/gedicht met vragen en de herhaling van de weekwoorden en de 

info tekst. 
  

Rekenen 

De komende periode gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen: 

- Klokkijken 

- Tafels 

- Terugtellen van 1000 

- Van een verhaal een som maken 

- Staafgrafieken aflezen 

- Tellen en terugtellen met sprongen van 10 

- Optellen en aftrekken met nullen 

- Tellen en terugtellen met sprongen van 50 of 100 

- De gram leren 

Topo 

We hebben ondertussen al twee topo toetsen gehad. De komende twee toetsen hebben we omgewisseld. Op 

die manier past het beter bij het hoofdstuk van alles in 1. Het aangepaste rooster staat op teams.  

 
Kanjertraining 

Na de startweken beginnen met Kanjerboek ‘Max en de Zwerver’. Aan de hand van verhalen over de 

zwerver Peanut (hij houdt van pinda’s en zegt in Engeland geboren te zijn) hebben we gedurende het jaar 

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

meningsverschillen.    
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In het kader van de Kanjertraining hebben de kinderen persoonlijke werk- en kanjerdoelen gekozen. Bij het 

eerste rapport zullen we evalueren hoe we aan deze doelen gewerkt hebben en of we op deze vlakken gegroeid 

zijn.   

 
Toneel 

Op 7 oktober is het al zover! Het toneelstuk “Pizza of Patat” zal dan worden opgevoerd door groep 5. We zijn 

druk bezig met oefenen en zullen binnenkort ook aan de slag gaan met het decor. Blijf thuis ook de tekst 

oefenen met uw kind, zodat het 7 oktober top gaat! 
 

Kuvo 

Op maandag 26 september zijn we uitgenodigd om in het Klooster van 10.45 uur tot 13.45 uur mee te doen met 

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

muziekinstrumenten aan de slag gaan. 

    
We zijn nog op zoek naar twee ouders die ons naar het Klooster (en terug naar school) kunnen rijden (De rest 

is al vervuld).  Het eindoptreden mag door de ouders bekeken worden, dus jullie zijn van harte welkom. Dit 

begint om 13.30 uur in lokaal 31.   
Mocht u willen en kunnen helpen, geef dit even aan in de agenda of via een berichtje op Social Schools. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

20-09-2022 MR-vergadering X 

26-09-2022 Snaar-blaas-slag (in het Klooster) Ja, oproep via Social Schools 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

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

een afspraak maken via de mail.     

Martijn en Ilona  

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 6 

                                           Groep 6 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?   

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

Zoals we op de informatieavond hebben verteld, ligt tijdens de Alles Apart weken, de nadruk op spelling.   

We hebben 6 spellingscategorieën behandeld. De dikgedrukte categorieën komen voor het eerst aan bod in 

groep 6.   

Hoofdletters en tekens: Hoofdletters   

Klankgroepen: kippen/ hanen    

Hoofdletters en tekens: apostrof ('s morgens)   

Laatste letter aan het eind d/t en p/b   

Eindstukken: -tie/ -heid/ -ig/ -lijk/ -ing   
Hoofdletters en tekens: apostrof (Marga's jas)   

 

Alles in 1: 

We zijn maandag gestart met het project Nederland, van Alles in 1.   

Zoals we op de informatieavond hebben verteld, komen de verschillende categorieën tijdens de projecten van 

Alles in 1 aan bod. Waarbij wij tijdens de instructie, de nadruk op 2 categorieën leggen.    

U kunt de weekwoorden vinden op Teams.   

Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het oefenen van de weekwoorden, is het handig om gebruik 

te maken van een vast stappenplan:   

 
Woorden verdelen in klankgroepen en de regel kippen/ hanen toepassen (ie/i, s-->z of f-->v)   

Beginstukken (ont-/be-/ge-/ver-)    

Eindstukken (-ig/-ing/-lijk/-heid/ -tie)    

Weetwoorden (ei/ij, au/ou, sch/schr, g/cht, f/v, ng/nk, s/z)    

Fopklanken (-elen/ -eren/ stomme e/ kleefletters/eeuw/ieuw/uw)   

Laatste letter eind d/t en p/b   

Hoofdletters en tekens (hoofdletters/apostrof/ afkortingen/ meervoud 's)     

Moeilijke woorden (c=s en c=k, zj=g)   

Verkleinwoorden (je/pje/kje/tje/etje/laatje)    
   

Dit stappenplan houden we ook aan bij de oefendictees die in de klas worden afgenomen.    
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Rekenen:   

Zoals wij hebben verteld op de informatieavond, hebben we de eerste weken met name de doelen van groep 5 

herhaald.    

Hierbij valt het op dat bij een aantal leerlingen het rekenen nog niet geautomatiseerd is. Hiermee bedoelen we 

kleine plus- en minsommen en de tafels. We raden u sterk aan om thuis dagelijks/ wekelijks te oefenen met 

het automatiseren. De getallen worden steeds groter en uw kind zal er baat bij hebben om het rekenen 

geautomatiseerd te hebben. Hierdoor kan hij/ zij de sommen sneller uitrekenen en loopt hij/ zij minder snel 

vast. U weet van voorgaande jaren dat de leerlingen een streefniveau per doel moeten behalen, om dit doel te 
kunnen behalen, moeten leerlingen een minimaal aantal sommen goed kunnen uitrekenen. Als het heel veel 

tijd kost om een som uit te rekenen (omdat het niet geautomatiseerd is), zal een leerling heel veel moeite 

hebben om het streefniveau te behalen en hierin te groeien.    

Een aantal leerlingen heeft nog moeite met het (analoog) klokkijken, wij hebben oefenmateriaal meegegeven 

naar huis.    

 

Kalender: 

We schijven iedere 4/5 weken het huiswerk op de kalender in de klas. 

Een afbeelding van de kalender wordt door de klassenouder gedeeld in de WhatsApp groep.  
Wellicht handig om de afkortingen toe te lichtten: 

ww.sp.1.1.1 → werkblad werkwoordspelling 1.1.1 inleveren 

nieuwsbegrip week… → nieuwsbegrip (wat de week ervoor is meegegeven) inleveren 

A1 toets en dictee → Alles in 1 toets (samenvatting info lezen, te vinden op Teams) en dictee (weekwoorden 

leren, zoals hierboven beschreven). 

AA toets en dictee → voor de toets kan niet geleerd worden, dit zijn opgaven waarbij de leerlingen het 

pijlenschema moeten toepassen (werkwoorden) en dictee (weekwoorden, zoals hierboven beschreven).   

Topo → topografiekaart, de nieuwe kaart wordt meegegeven (ongeveer 1 of 2 weken van tevoren, dit hangt 

van de planning af).  

   
Wat gaan wij aankomende periode doen?  

Alles in 1: 

We zijn gestart met het project Nederland. Dit project duurt tot en met 14 oktober 2022.  

Op de vrijdagen wordt er een toets (en dictee in week 2,4 en 5) afgenomen.  

In week 1 ligt de nadruk op hoofdletters en klankgroepen (afname dictee in week 2) 

In week 2 ligt de nadruk op werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd en verleden tijd (sterke en zwakke 

werkwoorden) 

In week 3 ligt de nadruk op klankgroepen en fopklanken (ng/nk) (afname dictee in week 4) 

In week 4 ligt de nadruk op het vinden van de persoonsvorm in een zin en het juist noteren van het hele 

werkwoord, de verleden tijd (enkelvoud) en het voltooid deelwoord. 
In week 5 ligt de nadruk op de laatste letter (d/t), klankgroepen en fopklanken (ng/nk) 

 

De leerlingen moeten voor dit project een muurkrant maken. 

Zij hebben op de woensdagen 45 minuten tot een uur om hier in tweetallen aan te werken.  

We zijn begonnen met het maken van een mindmap, waaruit de verschillende hoofdstukken naar voren komen.  

In groep 6 moeten de leerlingen 8 hoofdstukken maken.  

De leerlingen gaan in tweetallen op zoek naar informatie, de informatie wordt bewaard in een word document 

en verwerkt in een muurkrant.  

Het beoordelingsformulier zal via Social Schools met u gedeeld worden.  
Vanaf 17 oktober starten we weer met Alles Apart (hoofdstuk/ week 4,5 en 6).  

 

Rekenen:  

We gaan de komende 4 weken: 

- Schattend vermenigvuldigen (6x28 en 6x399). 

- Een som als 6x49 of 6x45 handig uitrekenen. 

- Een passende litermaat kiezen. 

- Namen van ruimtelijke figuren als kubus, piramide en kegel. 

- Een cirkel of een strook verdelen en de stukken als breuk benoemen. 
- Chronologische en digitale tijden bij elkaar zoeken. 

- Vakken op de kaart opzoeken en benoemen. 

- Tellen en terugtellen tot 100.000 met sprongen van 1000 en 100 

- Uitrekenen hoeveel dagen, weken, maanden of jaren er tussen 2 data in zitten. 

- Aftreksommen met een tekort uitrekenen (645-263) 

- Aftreksommen met 2 tekorten uitrekenen (645-267) 

- Een passend weeginstrument kiezen. 

- Een beelddiagram aflezen.  

 
Rijksmuseum 

Op vrijdag 23 september brengen we een bezoek aan het Rijksmuseum. Tijdens de actieve rondleiding worden 

alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het 

atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de 

Nachtwacht. Het bezoek bereiden we met lessen voor in de klas. We bezoeken in het museum alles wat te 

maken heeft met Rembrandt, De Republiek, VOC, De grachtengordel, Michiel de Ruyter en Slavernij.   

Wij hebben via Social Schools en Whatsapp een oproep gedaan voor begeleiders.  
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Kinderboekenweek 

We hebben dinsdag 4 oktober de opening van de Kinderboekenweek.  

Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen! 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

23-09-2022 Rijksmuseum Oproep via Social Schools 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

07-10-2022 KUVO Dramatraining  X 

 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Omar en Priscilla 

 
naar Inhoudsopgave 

 

 

Hb 5-6 

Hb 5-6 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Lezen, lezen, lezen, lezen. 
De ingepakte boeken zijn uitgepakt en direct in gebruik genomen. 

Tijdens het lezen kan je in de klas een speld horen vallen, iedereen zit 

volledig in zijn eigen verhaal. Hier en daar is wat gegniffel te horen, af 

en toe zie ik ogen groot worden en als onze leestijd voorbij is hoor ik 

sommige kinderen toch echt klagen. Met de gehele klas zijn we 

begonnen aan het leesboek indringers op drankeneiland. We lezen met 

de gehele klas hetzelfde boek, om te oefenen met technisch lezen. 

Door goed je aandacht erbij te houden als je niet aan de beurt bent en 

in je hoofd hardop mee te lezen, maken je hersenen toch een 
verbinding aan dat je hardop aan het lezen bent. Dat is tof! 

Om samen te kunnen lezen, moeten we wel voldoende dezelfde boeken 

hebben. Ik plunder regelmatig de kringloop, maar mocht u thuis nog 

een exemplaar van indringers op drakeneiland, koning van Katoren of 

Ronja de Roversdochter hebben liggen die we op school mogen 

gebruiken (bij lenen, graag de naam in het boek, bij houden: Dank!) 

dan mag deze mee naar school. 

Mocht thuis de inspiratie voor leesboeken nou helemaal op zijn, dan 

raad ik graag de volgende website aan. Op deze website staan allerlei 

boekentips voor allerlei typen kinderen. En bent u meer van de nieuwe 
boeken? De leesknokploeg publiceert op Instagram altijd de nieuwste 

leesboeken 

 
 

 

 
Geheimzinnige poeders. 

Op weg naar of terugkomend uit allerlei vakantieoorden worden regelmatig 

geheimzinnige poeders mee naar huis gesmokkeld. Om dit te voorkomen 

voert de politie controles uit. Zowel op vliegvelden als ook langs de 

snelwegen. Nu heeft de Nederlandse politie een probleem: Nederlanders 

nemen namelijk altijd van alles mee op vakantie. Van drop en aardappels to 

waspoeder, zout, talkpoeder en paneermeel. Voor de politie is het niet 

gemakkelijk om tussen al die poeders ook de drugs te herkennen. Zij vragen 

HB5/6 om advies: Hoe kan de politie op een vrij eenvoudige manier de 
'veilige' huishoudelijke poeders herkennen? Wij hebben een kist ontvangen 

met daarin poeders die de politie vaak tegenkomt op controles. Aan ons de 

taak te gaan ontdekken wat de eigenschappen van deze poeders zijn en hoe 

we deze gaan identificeren! 

 

 

https://leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten/
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Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Rijksmuseum. 

Op vrijdag 23 september brengen we een bezoek aan het Rijksmuseum. Tijdens de actieve rondleiding worden 

alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het 

atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de 

Nachtwacht. Het bezoek bereiden we met lessen voor in de klas. We bezoeken in het museum alles wat te 

maken heeft met Rembrandt, De Republiek, VOC, De grachtengordel, Michiel de Ruyter en Slavernij.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

20-09-2022 Start van onze student (morgen meer....) X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

22-09-2022 Topotoets – Hb 6 Werelddelen X 

23-09-2022 Rijksmuseum X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Linda L. en Petra 

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7 

Groep 7 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

ANWB Streetwise 

Op maandag 5 september kwam ANWB streetwise bij ons op school. Groep 7 kreeg het onderdeel 

trapvaadigheid. Eerst kregen we een theorieles in de klas, om vervolgens een parcours op het schoolplein af te 

leggen met de fiets. Dit deden de kinderen erg goed. Kijk maar naar de geconcentreerde koppies op de foto’s 

hieronder!  

 
 

Kanjertraining 
We hebben de startweken van Kanjertraining er inmiddels opzitten. Tussendoor 

hebben we ook een social media les gedaan. We hebben verschillende oefeningen 

gedaan, waaronder de oefening ‘dichtbij of veraf’. We zaten in een grote kring en 

in het midden stond een stoel. Er werden verschillende vragen/stellingen 

genoemd en als je je daarmee verbonden voelde, moest je dicht bij de stoel 

staan. Als je je minder of niet verbonden voelde, ging je verder van de stoel 

staan. Uiteindelijk kwam het erop neer dat de meeste kinderen makkelijker online 

praten met iemand, dan in het echt. Ook hebben veel kinderen wel eens een 

vervelend bericht gehad of hebben toegegeven dat wel eens te hebben verstuurd. 

We hebben besproken welke gevoelens daarbij komen kijken en kwamen eigenlijk 
tot de conclusie dat zoiets helemaal niet prettig is. Aan de hand daarvan hebben 

de leerlingen in groepjes opgeschreven welke ‘doe wel’ en ‘doe niet’ afspraken 

belangrijk waren. Klassikaal hebben we gekeken welke afspraken overeen 

kwamen of welke afspraken van de groepjes ook op de afsprakenlijst moesten. 

De afspraken hangen nu zichtbaar in de klas.  
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Klassendag  

Vrijdag 9 september vond de Open Monumenten Klassendag plaats. We begonnen bij het stadsmuseum, waarin 

we in een mooie zaal terecht kwamen. Hier hebben we eens goed rondgekeken wat er allemaal te zien was. 

Een mooi afgewerkte, houten deur, mooie stoelen met daarop het wapen van Woerden, etc. Ook hingen daar 

twee schilderijen van familieleden van de familie Bredius. De term ‘Bredius’ is in Woerden natuurlijk bekend 

vanwege het Brediuspark en dat mooie witte huis.  

Vervolgens zijn we naar de protestantse begraafplaats geweest en hebben daar hebben we o.a. de grafstenen 

kunnen bekijken van deze familie, best bijzonder!  
 

 
 

Alles Apart  

De eerste drie hoofdstukken van alles apart zitten er ook al weer op. We zijn drie weken bezig geweest met de 

volgende spellingscategorieën:  

H1: Hoofdletters en tekens - hoofdletters  

H1: Klankgroepen – alles  

H2: Moeilijke woorden – t = th  
H2: Hoofdletters en tekens – apostrof   
H3: Hoofdletters en tekens – trema   
H3: Moeilijke woorden – t = th  

 

Verder kwam ook tijdens het oefenen van de werkwoordspelling het pijlenschema weer aanbod en hebben we 

geleerd wat voorzetsels zijn.  
 

Alles in 1 – Project Nederland  

We zijn begonnen aan het eerste project van het jaar: Nederland. De afgelopen week stond Nederland in het 

algemeen centraal. We hebben het verhaal gelezen over Hans Brinker, de kleine held die zijn vinger in het gat 
van de dijk stopte, om zo een dijkbreuk te voorkomen. Verder hebben we het gehad over Nederland ten 

opzichte van Europa en de wereld. Ook zijn we weer begonnen met het werken in de atlas en hoe deze te 

gebruiken.  
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Wat gaan we de aankomende periode doen? 

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

vermenigvuldigsommen cijferend uitrekenen. Hier hebben we de afgelopen weken al mee geoefend. Ook wordt 

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

kunnen rekenen, blijft het belangrijk dat de tafels en deeltafels goed geautomatiseerd zijn en dit is bij een 

aantal nog niet het geval. Willen jullie thuis weer aandacht geven aan de tafelsommen? 
 
Alles in 1 – Project Nederland 

De komende 4 weken staan in het teken van Nederland. We gaan leren over de provincies van Nederland en 

wat voor bijzondere dingen daar te vinden zijn. We zullen ook verschillende knutselactiviteiten gaan doen. Ook 

zal er aan het einde van het project een leuke afsluiting plaatsvinden. Hierover ontvangt u t.z.t. nog informatie.  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Valeska 

naar Inhoudsopgave 

 

Hb 7 

Hb 7 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij gevlogen! We hebben elkaar al leren kennen 
door middel van spelletjes en vertrouwensoefeningen of gezellig kletsend tijdens de gymrij of de Klassendag-

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

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

jaar! Zoals ze het zelf zeggen: 

  
  
Klassendag 2022  
Vrijdag 9 september werden wij opgewacht bij het Stadsmuseum in Woerden, waar ze ons het dilemma ‘hoe 

maak je een monumentaal pand duurzaam’ voorlegden. Heel veel tijd om daarover na te denken hadden we 

niet, omdat Kees stond te popelen om ons andere monumenten van Woerden te laten zien, zoals de 

begraafplaats Hogewal. Wisten jullie dat een schipper vroeger altijd een of 2 gouden oorbellen in zijn oor had, 
zodat daarmee zijn begrafenis betaald kon worden (als hij de boottocht niet overleefde)? Aan het eind van de 

tour wilde Kees ons nog de kerkers in de rondgangen van het Kasteel van Woerden showen, maar helaas zat 

die deur op slot. Het was een gezellige en interessante middag.  
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ANWB Streetwise 

Op maandag 5 september kwam ANWB streetwise bij ons op school. De groepen 7 moesten laten zien dat ze 

trapvaardig waren. Eerst kregen we een theorieles in de klas, om vervolgens een parcours op het schoolplein af 

te leggen met de fiets. Op geleende fietsen die soms te groot en soms te klein waren, was dit nog niet zo 

eenvoudig, maar ze deden wel hun best. Het leukste onderdeel was misschien nog wel om te proberen over een 

rechte lijn te lopen met de ‘dronkemansbril’ op: waggelen maar! 

 

    
 

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

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

belangrijk: we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen willen zijn. Het lukt misschien niet altijd om de 

witte Kanjerpet op te houden, maar als we hier op aangesproken worden, dan proberen we de witte pet weer 

op te doen.  

 

   
 
De verjaardagskalenders dit jaar! Wat zijn ze weer leuk geworden!    
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Wat gaan we de aankomende periode doen?  
DaVinci thema Inheemse Amerikanen  
Ongeveer 10.000-20.000 jaar geleden liepen mensen vanuit Azië over een bevroren Beringstraat Amerika 

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

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

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

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

de cactus als voorbeeld om de waterhuishouding van planten te bespreken. Ook besteden we aandacht aan de 
Verenigde Staten en vergelijken we dat land met Nederland vroeger en nu. De creatieve opdrachten proberen 

we ook aan te laten sluiten bij het thema. Zo hebben de kinderen nu een dromenvanger gemaakt, mochten ze 

een mandela kleuren en zullen we aan de slag gaan met het ontwerpen van hun eigen totempaal. O ja, en 

maakten ze van het hoorspel van de Mayflower, meteen even een toneelstukje. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen 

maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een 

moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te 

doen. Vanaf woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek en kunnen de kinderen heel veel boeken lezen 
die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, 

spannende verhalen over woeste buitenavonturen of prachtige natuurillustraties in prentenboeken: we gaan 

ervan genieten! 

 

Muziekbeurten  
Jullie kinderen zijn Muziekbeurten aan het houden: een presentatie over muziek die hen aanspreekt of over hun 

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

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

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

agenda in SocialSchools staat aangegeven wanneer jullie kind aan de beurt is.  
  
Rekenen  
In groep 7 gaan we rekenen met grotere getallen tot en met 100.000 en moeten we grotere 

vermenigvuldigsommen cijferend uitrekenen. Hier hebben we de afgelopen weken al mee geoefend. Ook wordt 

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

kunnen rekenen, blijft het belangrijk dat de tafels en deeltafels goed geautomatiseerd zijn en dit is bij een 

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

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

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

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

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

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

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

een stripverhaal. Na deze impressie gaan we door naar expressie en passen ze het geleerde toe door het 
schrijven van een scenario voor een strip en een stripalbum te maken en te ‘publiceren’.  
 

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

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

zinsdelen en werkwoordspelling.  
  
Even voorstellen…  
Hallo ouders, 

Mijn naam is Charlot Diaz van den Bogaard. Ik ben 21 jaar en ik woon in Woerden. Ik 
kom dit jaar stagelopen bij HB7. 

Ik volg de opleiding Sociaal Werk Jeugd in Onderwijs. Dit is een combinatie tussen 

sociaal werk en PABO. 

In mijn vrije tijd tennis ik en ga ik naar de sportschool. Mijn grootste hobby is 

leidinggeven bij scouting. Dat doe ik nu al bijna 6 jaar.  

Ik kijk met veel plezier uit naar dit jaar! 

Groetjes,  

Charlot  
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Datum Activiteit Ouderhulp 

29-09-2022 Workshop Jij op de stoel van de jury X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

06-10-2022 Workshop Jij op de stoel van de jury X 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten van Charlot, Marlous en Mariëlle   

 
naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 8 

Groep 8 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Alles Apart 

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

➔ hoofdletters en tekens - hoofdletters  

➔ verkleinwoorden - tv’tje/-aatje/skietje 

➔ woorden verbinden - e/en  

➔ hoofdletters en tekens - apostrof 

➔ stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden  

➔ hoofdletters en tekens – trema 

Alles in 1 

We zijn gestart met het project Nederland. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u daar meer informatie over.  
 

Rekenen 

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

• Een som als 4 x 326 cijferend uitrekenen 

• Sommen als 5645 + 267 en 5645 – 1267 uitrekenen 

• Sommen met grote getallen uitrekenen 

• Alle litermaten in elkaar omzetten 

• Berekeningen maken met gegevens in een tabel 

• Alle lengtematen omzetten 

• Inhoud berekenen met de formule 

• Alle gewichtsmaten omzetten 

• Miljarden uitspreken en opschrijven 

• Miljoenen en miljarden als kommagetal schrijven 

• Breuken vergelijken door ze gelijknamig te maken - beide breuken omzetten 

• Gelijknamige breuken optellen en aftrekken 

• Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, door één breuk anders op te schrijven 

• De oppervlakte bepalen van samengestelde figuren 

 

Perspectief tekenen 

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

hebben ze geleerd wat hier allemaal voor nodig is. 

We hebben geleerd hoe we ruimte kunnen creëren 

op een plat vlak, wat perspectief betekent, wat een 

horizon is en wat een vluchtpunt is. Inmiddels zijn 

we bezig met onze eigen perspectief tekening! 
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ANWB Streetwise 

Op 5 september hebben wij de lesmodule Trapvaardig gevolgd. De leerlingen trainden op het schoolplein hun  

praktische fietsvaardigheid. Er werd gefietst over een uitdagend parcours en ze trainden moeilijke manoeuvres. 

Ook reden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de 

middelbare school. 

 

     
 

Kanjertraining 

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

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

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

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

Kanjertraining te geven. Via Social Schools bent u hiervan al op de hoogte gebracht.  

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 
Kinderpostzegelactie 2022 

Op woensdag 28 september gaat de allergrootste scholenactie van Nederland van start: de 

Kinderpostzegelactie. Wat leuk dat jouw kind ook mee doet! Tienduizenden kinderen gaan langs de deuren om 

kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. Met veel trots en enthousiasme. Want kinderen 

vinden het fijn om andere kinderen te helpen. 

 

De Kinderpostzegelactie is uniek in Nederland en in de wereld. De actie is opgenomen in de Nationale 

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Al sinds 1948 wordt de Kinderpostzegelactie gehouden. Misschien 

heb je er zelf als kind ooit wel aan meegedaan. In de loop der jaren is er natuurlijk wel wat veranderd. Zo is de 
werkwijze nu (bijna) helemaal digitaal: de kinderen verkopen met QR-codes, ze kunnen alles online volgen en 

ze spelen een game als beloning. Die digitale aanpak is leuk, makkelijk, veilig en efficiënt. 

 

Zo werkt de Kinderpostzegelactie! 

Je kind krijgt op woensdag 28 september een verkoopmap, met daarin alles wat hij of zij nodig heeft om te 

verkopen. De leerkracht bespreekt uitgebreid met de kinderen wat de bedoeling is. 

Kopers kunnen bij je kind bestellen via de persoonlijke QR-code op zijn of haar verkoopmap. De koper scant de 

code met zijn eigen telefoon. Eventueel mag ook een papieren bestelformulier ingevuld worden. Je kind levert 

die na de actie in bij de leerkracht. 
 

• Betalen werkt vervolgens digitaal of via een machtiging. Je kind gaat dus niet met geld over straat.  

• De bestellingen versturen we per post. Je kind hoeft die niet rond te brengen. 

• Familie of vrienden ver weg? Deel samen met je kind het persoonljike verkooplinkje bij Mijn Actie via 

een e-mail of appje (beschikbaar vanaf woensdag 28 september). Zo kunnen mensen ook digitaal bij 

je kind bestellen.  

• De kinderen spelen als beloning ook online game Power Jumper (alleen beschikbaar tussen 09.00 en 

21.00 uur). Daarmee maken ze met hun groep kans op een schoolreis naar NEMO Science Museum. 

Tip! Kijk eens met je kind mee op de Mijn Actie-pagina. 

 

Open dagen VO 

We krijgen steeds meer berichten dat VO-scholen hun open dagen en kennismakingsactiviteiten zoals 

meeloopochtenden en masterclasses naar voren aan het halen zijn in hun planning. Houd de websites van de 

scholen dus goed in de gaten. Eventueel kan deze website daarbij helpen. https://www.devogids.nl/open-
dagen-planner 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.devogids.nl/open-dagen-planner
https://www.devogids.nl/open-dagen-planner
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Datum Activiteit Ouderhulp 

19-09-2022 Informatieavond groep 1 X 

20-09-2022 MR-vergadering X 

28-09 t/m 05-10-2022 Kinderpostzegels X 

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

11-10-2022 Kunstlab Kalsbeek College Fietsen mee 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Niels 

naar Inhoudsopgave 

 

Hb 8 

Hb 8 
 

Wat hebben we afgelopen periode gedaan? 

ANWB Streetwise. 

5 september was de ANWB Streetwise dag op school. In alle groepen werd aandacht besteed aan het thema 

verkeer en werden er workshops gegeven door mensen van de ANWB. Voor de groepen 7 en 8 stond er een 

uitdagend fietsparkoers op het programma met als doel de kinderen zekerder te maken op hun fiets. Zeker met 

het oog op de overgang naar het VO een belangrijke zaak. 

 
 

Kanjertraining 

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

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

allerbelangrijkste is, is dat we hebben aangeven dat we allemaal te vertrouwen willen zijn. 
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V e r j a a r d a g s k a l e n d e r 

 

 

 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Kinderpostzegelactie 2022 

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

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

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

en daar zijn we best trots op! 

 

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

 

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

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

De leerlingen krijgen omstreeks woensdag 22 september een kaart uitgedeeld. In deze kaart staat de volledige 

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

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

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

 

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

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

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

 

Buro Halt 

Op 22 september komt Buro Halt een gastles geven over jeugdcriminaliteit en begin volgend jaar nog een les 

over tolerantie en respect.  

Chatten met Bruggers 

Op 10 oktober staat er een chatsessie met brugklassers van het Minkema gepland. In deze chatsessie kunnen 

de kinderen vragen stellen aan kersverse brugklassers. Meestal zijn dit dan oud- leerlingen van onze school. 

Kunstlab Kalsbeek  

Op 11 oktober gaan we naar het Kalsbeek college voor twee leuke 

kunstworkshops. Hiervoor hebben de kinderen een fiets nodig. Het is mogelijk 

om de de fiets eerder te brengen en eventueel binnen op school veilig neer te 

zetten. 

Even voorstellen 

Met ingang van maandag start er een stagiair in de groep, haar naam is Anouk 

Dekker en ze is al werkzaam in het onderwijs binnen onze stichting en gaat nu 

de pabo-opleiding doen.  Zij is er 1 dag in de week op maandag. 

Open dagen VO 

We krijgen steeds meer berichten dat VO-scholen hun open dagen en 

kennismakingsactiviteiten zoals meeloopochtenden en masterclasses naar voren aan het halen zijn in hun 

planning. Houd de websites van de scholen dus goed in de gaten. Eventueel kan deze website daarbij helpen. 

https://www.devogids.nl/open-dagen-planner 
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Datum Activiteit Ouderhulp 

20-09-2022 MR-vergadering X 

22-09-2022 Buro Halt X 

28-09 t/m 05-10-2022 Kinderpostzegels X 

27-09-2022 Topotoets  

04-10 t/m 16-10-2022 Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen X 

07-10-2022 Musical groep 5 X 

10-10-2022 Chatten met Bruggers X 

11-10-2022 Kunstlab Kalsbeek Fiets op school!! 

 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Mirjam, Niels en Anouk 

 

naar Inhoudsopgave 

 
 

Schooltuin 

SCHOOLTUIN 
 

Wil je meewerken in de schooltuin?  
Er hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld voor de schooltuin. 

Een aantal zaterdagochtenden plannen we in om gezamenlijk in de tuin te werken. Hierdoor kunnen de 

leerlingen zien hoe en wat er in de tuin groeit. 

De afgelopen tijd hebben we bramen, peren, frambozen en komkommers geplukt. We hebben ook 

sperziebonen en rode bieten uit de tuin gehaald. De tuinen worden weer netjes gemaakt voor de winter. 

(snoeien/onkruid wieden) 

 

Natuurlijk is een zaterdag een dag vol activiteiten (sport enz.), maar als je een deel van de ochtend kan helpen 

is dat ook heel fijn. Kinderen die mee willen werken zijn ook van harte welkom 
 

De volgende zaterdagen zijn gepland:   

 

Zaterdag 1 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur 

Zaterdag 15 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur 

 

Annieka 

a.vandenbogaard@stichtingklasse.nl 

 
naar Inhoudsopgave 
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