
   
 “Elk kind heeft talent en gebruikt zijn nieuwsgierigheid om te groeien!” 
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voor openbaar onderwijs
 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Groep 1 

Groep 2 

Groep 3 

Groep 4 

HB 4-5 

Groep 5 

Groep 6 

HB 5-6 

Groep 7 

HB 7 

Groep 8 

HB 8 

Alles in 1 

Vertrouwenspersonen 

 
 

 

Agenda 
Ma 17 10 Kuvo-voorstelling gr. 2 

Ma 24 10 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 

Wo 26 10 Koeiemart 

Vr 04 11 Luizencontrole 

Vr 11 11 Musical/Toneel gr. 2 

Ma 14 11 Leer speechen gr.8 en hb 8 

Di 15 11 Voortgangsgesprekken 

Do 17 11 Voortgangsgesprekken 

 
 

 

Voorwoord 

Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat een geweldige kinderboekenweek hebben we weer mogen beleven. Het begon al met een spectaculaire 

opening die Hb 5/6 en Hb 7 hadden voorbereid. Onze eigen voorleeskampioen Nathan, die de zaal echt stil 

krijgt als hij begint met lezen en juf Nancy die de aftrap verzorgde! Geweldig! 

 

Ook zijn de eerste activiteiten buiten de school weer gestart. Zo zijn er al groepen naar het Klooster geweest 

om daar zowel op Snaar, Blaas en Slaginstrumenten te leren spelen. De groepen 6 hebben een trip naar het 

Rijksmuseum gemaakt en als afsluiting voor Alles in 1 thema: Nederland is ook de molen weer beklommen. 
 

Komende week gaan we nog flink aan de slag op school en daarna mogen de kinderen even genieten van een 

welverdiende vakantie. 
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Na die vakantie gaan we al gauw richting november. Vanuit de oudervereniging zal er dan voor het eerst sinds 

lange tijd weer een luizencontrole plaatsvinden. Mocht u tijd hebben om te helpen dan bent u van harte 

welkom. Vrijdag 4 november hopen we alle leerlingen van 08:30 – 09:00 uur te kunnen controleren. Mocht u 

willen helpen laat dit dan even weten via ov.andersenschool@stichtingklasse.nl. 

 

Informatie over de voortgang van de kinderen zal tijdens de voortgangsgesprekken op dinsdag 15 en 

donderdag 17 november worden gedeeld. Mocht u al eerder vragen hebben dan kunt u de leerkrachten altijd 
aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of een afspraak maken via de mail.     

 

Ik ben blij ook eindelijk mee te kunnen delen dat de vacature voor Hb 5/6 is ingevuld. Juf Anouk op ’t Landt is 

afgelopen weken al wezen kijken en proefdraaien en zal na de herfstvakantie de groep overnemen van juf 

Petra. Petra zal daardoor weer meer tijd hebben voor haar eigen werkzaamheden… tenminste voor nu want 

ondertussen heeft juf Petra heugelijk nieuws… Ze is in verwachting. Van af deze plek nogmaals van harte 

gefeliciteerd! 

 

Dat betekent dat er weer een nieuwe uitdaging ligt voor de tweede helft van het schooljaar. Ik houd u op de 
hoogte. 

 

De afgelopen weken heeft u ook een uitnodiging gehad voor het invullen van een oudertevredenheidspeiling. 

Naast de oudertevredenheidspeiling is er ook een leerlingen- en leerkrachtentevredenheidspeiling uitgevoerd. 

Dit kan mij helpen om een indruk te krijgen waar we het als school goed doen en wat er volgens leerkrachten, 

leerlingen en ouders nog beter kan. Daarom nogmaals de vraag of u alstublieft mee zou willen werken! 

 

Eelco Kosterman 

 
naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 1 

Groep 1 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 
Het kleurenmonster 
Het kleurenmonster was in de war. Hij wist helemaal niet meer 
hoe hij met zijn gevoelens om moest gaan. Wij hebben het 

kleurenmonster geleerd om zijn gevoelens te ordenen. Dit hebben 

we gedaan aan de hand van het boek: Het Kleurenmonster 

geschreven door: Anna Llenas. We hebben het gehad over: 

blijdschap, verdriet, angst, woede & verliefdheid. 
  

 

 

Voorstelling 
We zijn vrijdag 30 september met groep 1 naar een voorstelling geweest. De voorstelling: Dat wil ik zien! We 
hebben gedanst en gelachen.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ov.andersenschool@stichtingklasse.nl
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Cijferkoekjes bakken 
We zijn in groep 1 druk bezig met het herkennen en schrijven van de cijfers. Dit doen wij graag op een speelse 

en lekkere manier. We hebben daarom cijferkoekjes met elkaar gebakken.  
 

     
 

Knutselen en aanklooien met letters 
De afgelopen drie maandagen zijn de kleuters bezig geweest om kennis te maken met de letters. Dit hebben ze 

gedaan met juf Joke van de bibliotheek. We hebben verschillende prentenboeken gelezen maar ook verhalen en 

gedichtjes gehoord. Vervolgens hebben de kinderen aan de hand van het verhaal lekker geknutseld.  
 

     
 
Kinderboekenweek: GIga groen 
Nu het Kleurenmonster weer kalm is kunnen wij rustig beginnen met het nieuwe thema: GIga-groen en de 

herfst want de kinderboekenweek staat in het thema van alles dat met de natuur te maken heeft. We zijn naar 
de opening van de Kinderboekenweek geweest waar we hebben kunnen kijken naar een mooie voorstelling: De 

bosfluencers gespeeld door HB 7. De kinderen vonden het heel leuk. We hebben veel gedanst op gigagroen van 

Kinderen voor Kinderen en er wordt natuurlijk veel voorgelezen.  
 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 
Nieuw thema 
Na de herfstvakantie beginnen we met het thema: de vier kaboutertjes in de herfst. We gaan werken aan 

verschillende leerdoelen zoals het herkennen en schrijven van getallen, we gaan dieper in op de seizoenen, we 

breiden onze woordenschat uit met bijpassende begrippen, we gaan aan de slag met sorteren en we gaan 
natuurlijk de natuur in. We zijn ook begonnen met rijmen.  
We zijn alvast een beetje begonnen: 
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Datum Activiteit Ouderhulp 

17-10-2022 Kuvo-voorstelling groep 2 X 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

11-11-2022 Musical / Toneel groep 2 X 

14-11-2022 Leer zinderend speechen groep 8 en hb 8 X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken 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? 

Aanklooien met letters 

Drie maandagen zijn 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. 
 

           
 

Kinderboekenweek: GIGAGROEN 

We hebben de kleurenmonsters gedag gezwaaid en we zijn langzaam overgegaan naar het nieuwe thema: 

GIgagroen en de herfst want de kinderboekenweek staat in het thema van alles dat met de natuur te maken 

heeft. We hebben een ontzettend leuke opening gehad met een musical van HB7 ‘de bosfluencers’ waar de 

kinderen ademloos naar hebben zitten kijken.  We hebben veel gedanst op gigagroen van Kinderen voor 

Kinderen en er wordt natuurlijk veel voorgelezen. Voor onze bibliotheek hebben we weer een heleboel mooie 

nieuwe boeken gekregen: ‘de Blaadjesdief’ is op dit moment bij de kinderen heel geliefd.  
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Meester Hans werkt als vrijwilliger voor Avifauna. Als 

afsluiting van de Kinderboekenweek kwam hij in de 

klas vertellen over verschillende bijzondere vogels.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appelmoes maken 

Door de schooltuinouders zijn de appels in de schooltuin geoogst. Hier hebben wij afgelopen dinsdag hele 

lekkere appelcompote van gemaakt. Alle kinderen hebben een appel geschild en in stukjes gesneden. De 

meeste kinderen hebben heerlijk gesmuld. Verder was het een heerlijke dag dus hebben we, waarschijnlijk voor 

de laatste keer dit jaar, buiten geluncht.  

 

                   
Appelmoes maken 

 

 
Buiten lunchen 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Nieuw thema 
Na de herfstvakantie gaan we helemaal aan de slag met het nieuwe thema: ‘de 4 kaboutertjes in de herfst’. De 

kinderen gaan dan werken aan verschillende doelen zoals tegenstellingen, de dagen van de week, de volgorde 

van de getalrij en begrippen van inhoud als vol, leeg, vee, weinig meest minst etc. 

Daarnaast blijven we oefenen met de klanken: waar hoor je de klank in een woord, 

wat rijmt erop....? Dit zijn ook allemaal leuke spelletjes om thuis mee aan de slag 

te gaan.  

 

Voorstelling  

Maandag 17 oktober 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.   

https://youtu.be/WC7IO7HEbM4
https://youtu.be/WC7IO7HEbM4
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Toneel 

Op 11 november is de musical van groep 2: Aadje Piraatje! We zijn al druk aan het oefenen en de kinderen 

vinden het geweldig maar wel spannend. Inmiddels heeft u het script ook ontvangen via Social Schools zodat u 

kan delen in de voorpret en ook gezellig de liedjes mee kan zingen. De voorstelling begint om 13.15 en vanaf 
13.00 uur is de zaal open.  

 

Juf Petra zwanger! 

Hoera, juf Petra verwacht een kindje. Petra had het zelf al een berichtje gestuurd maar het is te leuk om niet 

nog een keer te vermelden. Ze is inmiddels 20 weken zwanger en zal in februari gaan bevallen.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

17-10-2022 Kuvo-voorstelling groep 2 X 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

11-11-2022 Musical / Toneel groep 2 X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken 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, Petra en Claire  

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 3 

Groep 3 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 
 

 
 

Wat een feestje was de kinderboekenweek dit jaar. We hebben heel veel gelezen, met als afsluiter lekker ‘lui’ 

lezen in de klas. Het thema Gi-Ga-Groen was natuurlijk ook een thema waar we alle kanten mee op konden. 

We hebben onder andere natuurfilmpjes bekeken, bomen onderzocht, spinnen geknutseld en schitterende 

kameleons getekend. Meester Hans heeft ook een bezoek in de klas gebracht met heel veel informatie vanuit 

Avifauna. We zijn veel te weten gekomen over de pinguïn, de uil en een hele gevaarlijke vogel, de 

helmkasuaris. Het lied van Kinderen voor Kinderen hebben we uiteraard ook gezongen. Wilt uw kind deze nog 

eens lekker meezingen, hij is hier terug te vinden https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
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Lijn3 

Thema 2 is net afgerond en thema 3 is alweer halverwege. We hebben afgelopen weken woorden leren lezen 

met de letters b oo m ee t a ie geleerd en in thema 3 leren we woorden lezen met de letters l u o p oe h ei. 

Vanaf thema 2 wordt ook gekeken welke leerlingen alle klanken al beheersen en kunnen starten op de 3sterren 

lijn.   

 

 
 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Nu alle kinderen gewend zijn aan het ritme in groep 3 en de drukke, maar gezellige periode van Sint en Kerst 

er nog net niet is maken we in groep 3 vooral heel veel kilometers op lees- en rekengebied.  

 

De komende periode staat in het teken van overstappen van hakkend lezen naar rekkend lezen en leestempo 

gaan maken. Uiteraard komen daar ook weer de enige nieuwe klanken bij. Zo komen een aantal 

tweetekenklanken nu ook om de hoek kijken. De eerste hebben we afgelopen week al geleerd, de OE! De 3ster 

kinderen gaan veel aan de slag met het begrijpend lezen. We lezen een tekst twee keer en kunnen dan 

reproduceren wat we gelezen hebben en hier vragen over beantwoorden. Ook bij hen ligt de nadruk verder op 

het leestempo, de teksten en woorden worden steeds een beetje langer en leren ze ook de HOOFDLETTERS 

beter kennen.  

Binnenkort wordt de herfstsignalering afgenomen. De herfstsignalering bestaat uit een aantal toetsen. Hiermee 

wordt vastgesteld hoe de leerling het doet met klankherkenning, letters benoemen, letters schrijven, woordjes 

en zinnetjes lezen. Het is goed om te zien of de leerling de letters en woorden die aangeboden zijn ook 

onthouden heeft. 

 

Met rekenen wordt er de komende tijd veel ingezet op de buurgetallen tot 100 en het splitsen t/m 10. Deze 

splitsingen moeten de kinderen kunnen maken en uiteindelijk gememoriseerd hebben, ze mogen dus niet meer 
na hoeven denken over een splitsing. We starten met het memoriseren van de 10 vriendjes (6 en 4 is samen 

10) en gaan van daaruit verder.  

Leuk om in de herfstvakantie te spelen met elkaar is de Burenbingo. Het is een gewoon bingospel, maar dan 

mag je niet het cijfer dat genoemd wordt afstrepen, maar de buurgetallen van dat cijfer. Dus wordt cijfer 34 

genoemd, dan kijk je of je op jouw bingokaartje 33 of 35 hebt staan en mag je die wegstrepen. In de klas zijn 

we nu gestart tot 20 om het te oefenen, maar we bouwen dit uit tot 100.  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken X 
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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  
Na het thema Waar ben ik? Zijn we begonnen met het tweede thema: Jij en ik! In de komende weken gaan we 

het in de klas hebben over de groei van de mens en over verschillen tussen mensen. We zien er allemaal 

verschillend uit, we komen uit verschillende gezinnen en families met diverse achtergronden, bijvoorbeeld op 

het gebied van geloof en cultuur. Een boeiend thema waarover we veel met elkaar in gesprek gaan! We zullen 

onze thematafel aanpassen aan dit thema. Mocht je thuis nog iets leuks hebben te laten zien: neem het vooral 

mee! 

 

Een aantal kinderen werken in de Vossengroep. Ook zij zijn onlangs begonnen met een nieuw thema binnen 

Lijn 3: dieren! Ook daar valt van alles te leren op het gebied van taal, begrijpend lezen en spelling.. Hoe schrijf 
je leeuw? Of een meeuw die ieuw, ieuw roept? Soms doen we mee aan Alles-in-1 samen met de grote groep.  

 

Rekenen/automatiseren  

In Alles-in-1 komende verschillende onderwerpen aan bod. Optellen en aftrekken boven de 10 bijvoorbeeld. 

Ook krijgen de kinderen veel opdrachten met klokkijken, zowel analoog als digitaal. Kinderen leren klokkijken 

op de ‘gewone’ klok, maar dan moeten ze die ook digitaal kunnen benoemen. Hier oefenen we veel mee en we 

hebben hulpkaartjes gemaakt. 

 

Ook bij de rekenmethode Semsom komt klokkijken aan bod. Verder vooral veel plussommen en aftreksommen 
en rijtjes afmaken. De vossen werken zowel met een werkboek als opgaven via de Chromebook.  

 

Spelling 

Het nieuwe thema van Alles-in-1 start uiteraard ook weer met nieuwe weekwoorden. Zo zijn we afgelopen 

week begonnen met de au-klank. Ook verkleinwoordjes staan binnenkort op de agenda. 

 

Schrijven 

We zijn in de afgelopen weken begonnen met het schrijven van hoofdletters. Grotere letters waarbij we hoger 

beginnen en vaak ook hoger eindigen in het lettertraject. 

 

Gym 
Op maandag hebben de kinderen gym van juf Marloes en woensdag gym van meester Pieter. Er worden vaak 

met circuits gewerkt om in een les afwisseling te hebben. Afgelopen woensdag mochten de kinderen 

acrobatische poses maken.  

 

De les op woensdag duurt tot 14.15 uur. Omkleden en teruglopen kost tijd. Dit betekent dat de mensen die de 

kinderen ophalen langer moeten wachten bij school. Ophalen bij de gymzaal mag ook, maar dan zou de juf 

daarvan op de hoogte moeten zijn. 

 

      
 
Kinderboekenweek Giga-groen 

Natuurlijk stond de afgelopen periode in het teken van de Kinderboekenweek, met als thema Giga-groen. We 

hebben lekker gelezen in de klas en ook hebben we het liedje Giga-groen gezongen met elkaar. De opening van 

de Kinderboekenweek op dinsdag 4 oktober was een feest! We hebben samen geluisterd naar 

voorleeskampioen Nathan uit groep HB8, genoten van de Giga-groen dans van groep HB 5/6 en tenslotte het 

toneelstuk 'De Bosfluencer’ van groep HB7. Wat heerlijk om zo te beginnen! De kinderen hebben een boek 
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gekregen van Tosca Menten ‘Oom onkruid’. Als afsluiting krijgen ze vrijdag een les van meester Hans over 

Avifauna. 

 

 
 

Speciale dag Gi-ga-groen 

Juf Nancy heeft maandag 10 oktober een speciale dag georganiseerd in het thema van de Kinderboekenweek. 

Alle dieren en planeten hebben een functie in de giga-groene omgeving. Zelfs de allerkleinste kriebelbeestjes. 

Zo ook de regenworm: de hoofdpersoon van deze dag. We begonnen de dag met gedichten over regenwormen. 
In tweetallen werden ze besproken. Er stonden grapjes in, omschrijvingen, of gekke nieuwe woorden. Daarna 

was het tijd om naar buiten te gaan. We hebben samen gezocht naar wormen. Wat zitten er veel in onze 

moestuin! Ook hebben we aarde en blaadjes verzameld. Waarom? Om een regenwormhotel te maken: hierin 

kunnen we elke dag de wormen aan het werk zien. Ze mengen de zwarte aarde met het lichte zand en trekken 

de blaadjes naar beneden. Een mooi experiment! Ook hebben we buiten rekensommen gemaakt over het 

inschatten hoe hoog een boom is en hoe groot de bloembakken zijn. Handig, want daar ging de rekenles later 

die dag ook over. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kanjertraining 

In de Week tegen het pesten hebben we een speciale les. In het verhaal wilde een leerling een scheetkussen 

neerleggen bij de juf op de stoel. De juf had het door en bedacht een spel waarbij iedereen van stoel moest 

wisselen. Degene die de grap bedacht had ging toen zelf op het kussen zitten. Eerst vond hij het niet leuk, 

maar later kon hij er toch om lachen.  
In de klas hebben we het vaak over het verschil tussen plagen en pesten. Dat is per persoon verschillend. Het 

is goed om aan te geven wat je wel of niet leuk vindt.  

De kinderen hebben een formulier mee naar huis gekregen. Ze kunnen bepalen welk Kanjerdoel en welk 

Werkdoel ze kiezen. Dit is ook een onderdeel van het rapport, dus het moet een juiste keuze zijn om aan te 

werken. 

 

Wat gaan we de komende periode doen? 

Rekenen 

We behandelen tijd van de klok, maar tijden van jaargetijden en maanden. We bekijken een jaarkalender. We 

maken rijtjes van getallen onder de 100 en maken sprongen van 10. Ook maken we kennis met de kilogram en 
andere maten.  

Ook bij Semsom gaan we verder met verschillende rekendoelen. Zo gaan we meer werken met het splitsen in 

tientallen en eenheden, gaan we steeds meer plus- en minsommen maken met behulp van de kleine en grote 

som en gaan we ook werken met meetkundelessen.   

 

Alles-in-1 

Het thema Jij en ik levert veel gespreksstof op. De kinderen zullen aan de hand van hun werkboek steeds meer 

met elkaar in gesprek gaan. Hoe zie ik eruit? En jij? Waar woon jij? Wat is je geloof? Hoe is dat bij mij? Een 

prachtige basis voor onze lessen. 
 

Toneel oefenen 

Na de herfstvakantie zullen we tijd vrijmaken om samen de toneelvoorstelling van 20 januari voor te bereiden. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 



     

Nieuwsbrief 2 17 oktober 2022 

 

04-11-2022 Luizencontrole X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken 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?                                                        
Algemeen 

Wat gaat de tijd toch hard... Het is alweer bijna herfstvakantie! 
De afgelopen periode hebben we weer hard gewerkt. Het werken met een eigen weektaak 

gaat al steeds beter. Ook leren we elkaar steeds beter kennen en worden we steeds meer 

één groep. De afgelopen periode heeft per dag één kind centraal gestaan; ‘Het 

complimentenkind’. We starten de bekendmaking van dit kind altijd met ‘Het complimen-
tenlied', dat gaat over dat iedereen een complimentje waard is en dat het belangrijk is 

om complimen-ten naar elkaar uit te spreken. Aan het einde van de dag krijgt het kind een briefje mee met 

hierop de 5 complimenten die hij/zij het meest waardevol vindt. Misschien is uw kind al thuisgekomen met zo'n 

briefje, anders komt hij/zij uiteraard nog aan de beurt. Leuk om thuis ook eens met elkaar in gesprek te gaan 

over elkaars kwaliteiten/fijne eigenschappen, dit levert vast mooie gesprekken op. 

 

Snaar-blaas-slag 

Inmiddels zijn we ook met elkaar naar de Snaar-Blaas-Slagworkshops geweest in Het Klooster. Als het goed is 

hebben jullie daar al ‘wat’ foto's en filmpjes van ontvangen via Social Schools. Hieronder nog een drietal foto's 
om een indruk te geven van de sfeer. Wat een topdag was dat! Hier hebben we echt met elkaar van genoten. 

 

          
 

Mini-vakkendag 

Tijdens de mini-vakkendag op woensdag wordt HB 4 samengevoegd met een aantal leerlingen van de reguliere 

groep 4. Inmiddels is de mindmap die we over onszelf hebben gemaakt af en als het goed is ook al mee naar 

huis gekomen. Hieronder een aantal voorbeelden van hoe ze zijn geworden.  

Inmiddels hebben we allemaal een informatieboekje uitgezocht naar keuze. Onderwerpen die kinderen hebben 

gekozen zijn bijvoorbeeld: Het Kröller-Müller museum, kastelen, dierendag, enz. In eerste instantie hebben we 

het boekje zelfstandig gelezen en er vragen bij gemaakt. Best lastig nog om het antwoord op de vragen 
helemaal terug te zoeken in het boekje. Hier hebben we ook niet altijd zin in, maar het is wel belangrijk om 

hiermee te oefenen. Inmiddels zijn we begonnen met het maken van een mindmap over ons onderwerp, want 

we weten nu hoe dit moet. De volgende stap wordt het maken van een Powerpoint aan de hand van de 

mindmap. Zou het ons lukken om de informatie aan de hand van onze mindmap zelf na te vertellen?  
Zodra we klaar zijn met onze mindmaps laten we ze uiteraard weer aan jullie zien! 
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Kinderboekenweek – Gi Ga Groen 

Na een spetterende opening in de hal, begon bij ons op school op dinsdagmiddag 4 oktober de 

kinderboekenweek met het thema: Gi-Ga-Groen. We hebben extra gelezen in ons eigen boek, de juf heeft extra 

voorgelezen en soms mochten we zelfs tussendoor lekker naar een sprookje luisteren van Hans Christian 

Andersen. We hebben heerlijk ontspannen gelegen in de klas met onze kussentjes en dekentjes. 

Op dinsdag 11 oktober zijn we ook gezellig samen met HB 5/6 naar de Brediusspeeltuin geweest. Het was best 

een eindje lopen, maar gelukkig zijn we nog jong en fit en zat het weer ontzettend mee. We hebben ongeremd 

en vrij gespeeld, wat ook de bedoeling was van de dag. Wij hebben geen speelgoed nodig hoor! Een aantal 
kinderen waren wel kleddernat, maar dit mocht de pret niet drukken. Gelukkig hadden we ook droge kleding bij 

ons.  
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Wat gaan we de aankomende periode doen? 

De komende week worden de groepjes weer gewisseld en na de herfstvakantie krijgen we er gezellig nog een 

nieuwe leerling bij. 

Bij rekenen gaan we met de kinderen gerichter werken aan het behalen van hun persoonlijke doelen op 

Snappet.  
Ook gaan we na de herfstvakantie met de leerlingen in gesprek over de persoonlijke doelen waar zij zich na de 

vakantie op willen gaan richten. Willen ze netter werken? Beter leren om minder leuke taken te aanvaarden? 

Beter voor zichzelf leren opkomen? Hun werktempo verhogen? Of misschien een heel ander doel... 
Mochten de gesprekken met de kinderen hierover hebben plaatsgevonden, dan brengen wij jullie als ouders 

hier natuurlijk van op de hoogte, zodat jullie ook weten waar jullie kind mee bezig is. Misschien goed om hier 

thuis alvast eens met de kinderen over in gesprek te gaan. 

Straks eerst maar eens lekker de herfstvakantie in en daarna weer fris en fruitig aan de slag. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

11-11-2022 Musical / Toneel groep 2 X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken 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, Hester en Mirjam  
 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 5 

Groep 5 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 
Alles in 1 

We hebben de afgelopen 5 weken het thema Nederland behandeld met Alles in 1. We hebben niet alleen allerlei 

interessante dingen geleerd over Nederland, we hebben ook geleerd hoe je met een atlas moet werken. Van 

het opzoeken van een plaats tot gebruikmaken van een legenda.  

 

Rekenen 

De onderwerpen die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen zijn: 

• 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  

 

Kanjertraining 

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met kern 2, Jezelf voorstellen. De volgende onderwerpen zijn 

langsgekomen: 

• Mening vormen, geven, delen.  
• Maatschappelijke betrokkenheid, welke feesten zijn er in verschillende culturen.  
• Jezelf voorstellen en verschillende manieren van voorstellen.  
• Omgangsvormen met elkaar. Situaties uitspelen waarbij het belangrijk is je eigen gevoel weer te 

geven.  
• Elkaar helpen. Hoe kun je erbij horen (en waarbij dan)?  
• Motor en benzinepomp 
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Toneel 

Vrijdag 7 oktober hadden we eindelijk ons toneelstuk. Wat was het leuk om te doen en mooi om te zien dat er 

zoveel van jullie waren komen kijken. Hopelijk hebben jullie genoten.  

 

Snaar Blaas Slag 

Maandag 26 september zijn we met de klas naar het Klooster geweest in Woerden. Hier hebben we Snaar Blaas 

en Slag gevolgd. Een mooie kennismaking met de verschillende snaar, blaas en slaginstrumenten. De kinderen 

hebben erg genoten en mochten op veel instrumenten spelen. Uiteindelijk is er nog een mooi eindoptreden 
geweest, waar het Snaar Blaas Slag lied is gezongen.  

 

 
 

Kinderboekenweek 

4 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Er werd hier voorgelezen, een toneelstuk opgevoerd en 

natuurlijk het Kinderboekenweeklied gezongen. Erg leuk. De afgelopen 1,5 week hebben we verschillende 

Kinderboekenweekactiviteiten gedaan. Daarnaast zijn we ook bezig met samen lezen in het laatste boek van 

Tosca Menten, Oom Onkruid.  
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Wat gaan we de aankomende periode doen? 

Alles apart/Alles in 1 

We zijn weer begonnen met alles apart. Drie weken lang gaan we weer hameren op verschillende 

spellingscategorieën. De volgende categorieën komen langs:  

• Klankgroepen 

• Eindstukken: -ig, -lijk, -heid 

• Fopklanken: -aai, -ooi, -oei 
• Weetwoorden: ei, ou 

 

Na alles apart duiken we weer in een nieuw thema van alles in 1, namelijk Kleding en Sport. De volgende 

onderwerpen komen hierin terug: 

• Sport 

• Welke kleren dragen we? 

• Waar wordt kleding gemaakt? 

• In de mode 

• Kleding uit andere landen en andere tijden 
 

Rekenen 

Bij rekenen gaan we de komende weken werken aan de volgende onderwerpen: 

• De gram leren 

• Maatbeker aflezen 

• Kalender en agenda aflezen 

• Klokkijken (digitaal en analoog) 

• De tafels 

• Meten in meters en centimeters 
• De kilometer leren 

• Getallenlijn 

 

Kanjertraining 

Bij kern 3, Zeg eens iets aardigs, komen de volgende onderdelen langs: 

• Zeg eens iets aardigs, complimenten geven aan elkaar. 

• Tafelmanieren: weet jij hoe jij je moet gedragen aan tafel? 

• Omschrijven/tekenen wat je goed kunt. 

• Kinderen oefenen in het tegen hun verlies kunnen in een spel (omgangsvormen). 
• Situaties uitspelen: hoe doe ik met de witte pet? 

 

Topo toetsen 

We gaan natuurlijk gewoon door met topo toetsen. Deze toetsen hebben we de komende periode: 

• 4 november--> Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

• 18 november--> Afrika 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

4-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken 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?  
Rijksmuseum:  
Ons eerste uitje was zeer geslaagd.  
We zijn met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest.  
 Bij het Rijksmuseum kregen we een gids toegewezen. Zij nam ons mee naar een rustig plekje in het museum 

om zich voor te stellen en hier konden ook de kinderen zich voorstellen aan de gids. Na een korte 
kennismakingsronde zijn we op pad gegaan.  
De gids heeft ons een rondleiding gegeven langs de verschillende hoogtepunten van het Rijksmuseum. We zijn 

begonnen bij het VOC verleden van Nederland. Zij haalde een mooie landkaart tevoorschijn, zodat we goed 
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konden zien waar de kruiden en specerijen vroeger vandaan kwamen. De kinderen mochten hierbij ook raden 

om welke kruiden/specerijen het ging.  
Ook hebben we stilgestaan bij het maken van verf in die tijd en hoeveel tijd het kostte om een schilderij te 

kunnen schilderen.  
Natuurlijk zijn de leerlingen ook op de foto geweest voor ‘de Nachtwacht'.   
Tineke, Ramona en Marielle, bedankt voor de begeleiding. Op naar een volgend uitje! 
 

Alles in 1: 
Het eerste project van het jaar is inmiddels achter de rug. Tijdens dit vijf weken durende avontuur zijn we 

langs alle provincies van Nederland gegaan. We ontdekte dat elke provincie uniek was ten opzichte van de 

ander. De kinderen zijn in tweetallen aan het werk gegaan met een werkstuk. In de week voor de vakantie 

worden de muurkranten in elkaar gezet. Tijdens de Alles Apart weken zullen de muurkranten worden 

gepresenteerd. De planning voor de presentaties ziet er als volgt uit:  
Woensdag 2 november: Amin & Adam, Kenzie & Bram, Nout & Jayden, Aria & Vienna 
Woensdag 8 november: Bibi & Zina &Karlijn, Thijs & Florian, Christo & Mikail, Emma & Warin  
 
Rekenen  
De eerste weken zitten er alweer op.  
We hebben de afgelopen periode gewerkt aan de volgende doelen: 

- 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.   

  
KUVO Dramatraining: 
De leerlingen hebben de eerste dramatraining vanuit het Klooster gehad. 
De groep is verdeeld in tweeën en hebben opdrachten uitgevoerd. 
De lessen worden gegeven door meester Niek (ook bekend van vakkendag).  
  
Nieuwsbegrip: 
In de afgelopen weken stond de leesstrategie ’ophelderen van onduidelijkheden’ centraal. Zo werd er tijdens dit 

blok in les twee en vier expliciet aandacht besteed aan deze leesstrategie. In de andere lessen van dit blok 

gebeurde dit impliciet. Er werden zes verschillende handvaten aangeboden: 
-Lees een stukje terug of lees een stukje verder. Misschien wordt daar uitgelegd wat het woord betekent.  
-Kijk naar de foto’s of illustraties bij de tekst. Misschien hebben die wat te maken met het woord.  
-Kijk goed naar het woord zelf. Soms ken je al een stukje van het woord. Dat kan je helpen om te bedenken 
wat het woord betekent.  
-Denk zelf goed na en gebruik je eigen kennis.  
-Vraag het aan iemand anders. 
-Zoek het woord op in een woordenboek.  
Verder zijn we aan de slag gegaan met het actief lezen en daarbij verbanden leggen. Verwijswoorden kwamen 

in deze les naar voren. Ook hebben we geoefend met toets vragen tijdens het actief lezen. We hebben 

antwoorden weggestreept die sowieso niet goed waren en met teruglezen vonden we snel het juiste antwoord.  
  
Kinderboekenweek  
De afgelopen anderhalve week stond in het teken van de Gi-Ga-Groene 

Kinderboekenweek. In de klas deden wij verschillende Kinderboekenweekactiviteiten. 

Ook kregen de kinderen het boek Oom Onkruid van Tosca Menten mee naar huis.  
 

Wat gaan we aankomende periode doen? 
Alles Apart: 
We starten op 17 oktober met week 4,5 en 6 van Alles Apart. 
Tijdens deze weken staan de volgende categorieën centraal: 

- Klankgroepen ie/i 

- Hoofdletters en tekens: apostrof (Marga’s jas) 

- Fopklanken: elen /eren/ stomme e/ kleefletters  

- Weetwoorden v/f 

- Moeilijke woorden c=[s] c=[k] 

- Klankgroepen alles  
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Werkwoorden: 
- Leerlingen oefenen met het voltooid deelwoord  

- Vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd met behulp van het pijlenschema 

- Vervoegen van werkwoorden in de verleden tijd met behulp van het pijlenschema  

  
Alles-In-1 

Na drie weken Alles Apart starten we op 14 november met ons nieuwe project: Kleding en sport. Meer 

informatie over dit project volgt. Wij willen u wel alvast op de hoogte brengen van de categorieën waar de 

nadruk op zal liggen tijdens dit project: 
Week 1: eindstukken d/t, leenwoorden en het juiste lidwoord toepassen bij de weekwoorden 
Week 2: beginstukken (be-, ge-, ver-, ont-) 
Week 3: samengestelde woorden (-s/ -en/e) 
Week 4: samengestelde woorden en hoofdletters 
Week 5: herhaling van de voorgaande categorieën samengestelde woorden en hoofdletters   
  
Tijdens het project komen in de even weken de volgende werkwoorden extra aan bod: 
Week 2: sterke van zwakke werkwoorden kunnen onderscheiden en gebiedende zinnen kunnen herkennen en 

weten dat de persoonsvorm in gebiedende zinnen in de ik- vorm staat. 
Week 4: persoonsvorm, voltooid deelwoord en het hele werkwoord van elkaar kunnen onderscheiden en juist 

schrijven.  
  
Rekenen: 
Aankomende periode gaan werken aan de volgende doelen: 

- Moeilijkere staafdiagrammen aflezen 

- Het verschil tussen voor-, zij- en bovenaanzicht leren 

- Een plattegrond van een kamer of tuin aflezen 

- Een cirkel of strook in gelijk stukken verdelen en de breuk erbij benoemen 
- Schattend optellen en aftrekken tot 100 

- Getallen tot 10.000 op volgorde zetten 

- Deelsommen als 52:4 uitrekenen door te splitsen 

- Deelsommen als 372:6 uitrekenen door te splitsen 

- De betekenis van een breuk: 3/5 als 3 van de 5 stukjes leren 

- Uitrekenen hoelang iets duurt -5 minuten (analoog) 

- Aftreksommen met 2 tekorten uitrekenen  

- Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 

  
Toneel: 
Ons toneelstuk staat gepland op vrijdag 2 december 2022. 
We hebben ervoor gekozen om ‘Belle en het beest’’ uit te voeren.  
Op het moment bekijken wij de film, kunnen leerlingen 3/4 rollen aangeven die zij graag willen spelen en gaan 

wij aan de slag met de liedjes en het decor. 
We zullen waarschijnlijk niet in staat zijn om iedereen zijn/ haar gewenste rol te kunnen geven, maar doen ons 

best hiervoor.  
We zullen in de week voor de herfstvakantie de rollen bekend maken en het script met u en de leerlingen 

delen.  
  
 Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  
21-10-2022  Kuvo dramatraining   X  
24-10-2022  Herfstvakantie t/m 28-10-2022  X  
26-10-2022  Koeiemart  X  
04-11-2022  Luizencontrole  X  
04-11-2022  Kuvo dramatraining    
11-11-2022  Kuvo dramatraining    
15-11-2022  Voortgangsgesprekken  X  
17-11-2022  Voortgangsgesprekken  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 
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Hb 5-6 

Hb 5-6 
 

 

 

Welkom juf Anouk! 

Hallo allemaal, 

Vanaf deze week mag ik gaan werken bij jullie in de klas, leuk! Na zo'n tien jaar werken 

op een school in mijn woonplaats was ik toe aan iets anders, maar ik wist niet zo goed 

wat. Tijdens mijn werk als invaller heb ik de afgelopen 1,5 jaar heel veel verschillende 
scholen gezien en denk ik dat ik nu gevonden heb wat ik zocht! 

  

De dagen dat ik niet aan het werk ben, breng ik door met mijn gezin. Ik ben getrouwd 

met Frank, heb een zoon van 5 jaar en een dochter van 10 maanden. Samen met onze 

kat wonen wij in Bodegraven. In mijn vrije tijd houd ik erg van lezen of een filmpje 

kijken, maar het liefst ga ik met vriendinnen op pad. 

 

Ik heb heel veel zin om jullie beter te leren kennen, tot snel!  

Groetjes juf Anouk 
 

 

 

Mini juf Petra on the way! 

Juf Petra is in verwachting! Op dit moment is zij 20 weken zwanger en zij is rond 

eind februari uitgerekend. Lieve (juf) Petra, wij zijn super blij voor jou! 

 

Rijksmuseum 

23 september was het eerste uitje van HB 5/6 een feit. En wat voor uitje… We zijn 
met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. 

Bij het Rijksmuseum kregen we een gids toegewezen. Hij nam ons mee naar een 

rustig plekje in het museum om zich voor te stellen en hier konden ook de kinderen 

zich voorstellen aan de gids. Na een korte kennismakingsronde zijn we op pad 

gegaan. 

De gids heeft ons een rondleiding gegeven langs de verschillende hoogtepunten van 

het Rijksmuseum. We zijn begonnen bij het VOC verleden van Nederland. Hij haalde 

een mooie landkaart tevoorschijn, zodat we goed konden zien waar de kruiden en 

specerijen vroeger vandaan kwamen. De kinderen mochten hierbij ook raden om 

welke kruiden/specerijen het ging. 
De leerlingen van HB6 hebben het bij Staal (taalmethode) gehad over Amsterdam en 

daarbij kwam het poppenhuis van Petronella voorbij en dit poppenhuis hebben we 

nu ook in het Rijksmuseum mogen bewonderen. En natuurlijk mocht een bezoekje 

aan de Nachtwacht en het Melkmeisje niet ontbreken. Kortom een heel geslaagd 

uitje! 

 

Gi-Ga-Groene avonturen. 

De kinderboekenweek is in volle gang. Na een thuis voorbereidde boekendate in de 

klas, een spetterend optreden tijdens de opening en heel wat leesuurtjes, zijn we 
deze week op pad geweest naar het Bredius bos.  

De kinderen hebben genoten, zijn lekker vies geworden en hebben samen heel veel 

plezier gehad!  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

21-10-2022 Dramales  

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

04-11-2022 Dramales  

11-11-2022 Dramales  

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken 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 Anouk 

naar Inhoudsopgave 
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Groep 7 

Groep 7 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Biebactiviteit – Jij op de stoel van de jury 
Op 29 september en op 6 oktober hebben we bezoek gehad van een juf van de 

bibliotheek. De les die we kregen heette “Jij op de stoel van de jury”. De 

voorleeswedstrijd komt er binnenkort ook weer aan, dus we hebben besproken 
waar de jury allemaal op let. Denk aan stemgebruik, houding, volume, in het 

publiek kijken, etc. In groepjes hebben we hier samen mee geoefend.  

 

Kinderboekenweek 
Gi-Ga-Groen! Op 4 oktober hebben wij met zijn alle de Kinderboekenweek 

geopend. De voorleeskampioen van vorig jaar, Nathan uit HB 8 heeft een stuk 

voorgelezen. De leerlingen van HB7 hebben een leuk toneelstukje opgevoerd en 

natuurlijk hebben we met zijn alle gedanst op het liedje van de Kinderen voor 

Kinderen: Gi-Ga-Groen! 
De leerlingen hebben ook het boek ‘Oom Onkruid’ van Tosca Menten gekregen. Dit 

boek gaan we eerst in de klas gebruiken met gezamenlijk lezen.  
Op vrijdag 14 oktober was de afsluiting alweer. We hebben dit afgesloten met 

verschillende workshops, passend bij het Gi-Ga-Groene thema van de Kinderboekenweek.  

 

Kanjertraining 

Met kanjertraining hebben we hoofdstuk 1 erop zitten en zijn we begonnen met hoofdstuk 

2. Als afsluiting van hoofdstuk 1 moesten de leerlingen allemaal een item meenemen die 

kenmerkend is voor hunzelf. Leuk om te zien welke items de kinderen gekozen hadden en 
hoe ze vertelden dat deze items kenmerkend waren. Sommige waren erg moeilijk te 

raden.  

  

 

Alles in 1 – Nederland afsluiting 

We hebben het eerste project van het schooljaar er weer opzitten. We hebben veel geleerd over de 

verschillende provincies van Nederland. Zo hebben we bijvoorbeeld een film gezien over de Oosterschelde. Zijn 

we flink aan de slag gegaan met de atlas en hebben we ook ‘Korenmolen de Windhond’ opgezocht. Vanuit de 

molen hadden we mooi uitzicht over het centrum van Woerden en in de verte zagen we zelfs Utrecht liggen!  
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Sjaal voor de ‘Koe’ 

Vanuit de organisatie van de Koeiemart, welke valt in de ‘Snertweek’ (in de herfstvakantie) is 

gevraagd of wij een sjaal willen maken voor de koe op het pleintje bij de bibliotheek in de 

stad. Want het wordt natuurlijk steeds kouder en kouder. We kregen een rode, gebreide 

colsjaal van de organisatie, welke wij hebben versierd. Aan de wollen colsjaal hebben wij 

allemaal strookjes van kleine dunne sjaaltjes geknoopt.  

Als het goed is, worden alle ingeleverde sjaals aan elkaar genaaid, om zo een hele grote lange 

sjaal te maken voor de koe. Volgens mij krijgt die koe het niet koud meer!  
 

 

Jubileumproject ‘De Boogmaker’ 

Vrijdag 14 oktober hebben we het jubileumproject 

gehad. We hebben super goed met de liedjes 

geoefend en het ging ook erg goed. De foto’s en 

video’s volgen via Social Schools of Teams. Hierover 

wordt nog een mail gestuurd.  

 
Even voorstellen: Juf Naomi 

Hoi, Ik ben juf Naomi. Ik ben op de dinsdag stagair in groep 7 bij juf Valeska 

en zal tot en met januari in de klas zijn. Ik doe de academische pabo op de 

hogeschool en universiteit Leiden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

lezen, te sporten, films te kijken en met vrienden af te spreken. Daarnaast zit 

ik, als algemeen adjunct, in het bestuur van de CJV Woerden en werk ik als 

verzorger en begeleider bij Uwassistent. 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 
Alles Apart 

Vanaf maandag 17 oktober staat er weer drie weken Alles Apart op de planning. Wat komt er in deze 

hoofdstukken aan bod:  

H4: klankgroepen: alles 

H4: eindstukken: ig-lijk-heid-iing-sch--tie-teit 

H5: moeilijke woorden -|sj|=ch 

H5: moeilijke woorden - |s|=c |k|=c 

H6: moeilijke woorden: |zj|=g 

H6: klankgroepen: alles 
 

Rekenen 

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

- Aflezen van grafieken 

- Berekeningen maken aan de hand van grafieken 

- Kale breuken vereenvoudigen 

- Meerdere kommagetallen optellen 

- Breuken anders schrijven (1/5 = 2/10) 

- Lijngrafiek maken 
- De waarde van een cijfer in een kommagetal leren 

- Kommagetallen op volgorde zetten 

- Een verhoudingstabel maken 

- Sommen met grote getallen uitrekenen 

- Het totaal berekenen op basis van een deel 

- Cijferend keersommen uitrekenen (35x68) 

- Rekenen met een honderdste van een seconde 

 

Basketbaltoernooi 
Het basketbaltoernooi vindt op vrijdag 18 november plaats in de gymzaal van de Regenboog. Hierover volgt 

t.z.t. meer informatie.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

18-11-2022 Basketbaltoernooi 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 
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Hb 7 

Hb 7 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Kinderboekenweek  

Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Gi-Ga-Groen’ en HB7 mocht deze week openen met de minimusical 

‘Bosfluencers’. Ondanks – of misschien wel dankzij – de korte voorbereidingstijd, kenden de kinderen in mum 

van tijd hun tekst uit hun hoofd, werden kostuums en attributen geregeld en zetten ze een super voorstelling 

neer! Het was leuk om te doen en de rest van de school heeft ervan genoten! 

Op maandag 10 oktober waren we ‘Gi-Ga-Groen’ uitgenodigd om in de natuurspeeltuin in het Bredius te komen 

spelen. Slepen met takken, bomen klimmen, de sloot oversteken, op zoek naar beestjes en paddenstoelen: wat 

een heerlijke ochtend was dit! 

     

Maar het lezen staat natuurlijk centraal tijdens de KBW. Zo zijn de kinderen bezig geweest met een online 

survivaltocht. In een kort avontuur – gebaseerd op de boekenreeks RobotOorlog – moesten de leerlingen 

samen met Tilia een gevaarlijke cyborg proberen te vangen. Ook zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een 

Samenleesverhaal. Daarbij wordt eerst het begin van het verhaal voorgelezen, waarna de kinderen zelf 1 van 

de 3 middenstuk-vervolgverhalen mogen kiezen. In de volgende les lezen ze dan in duo’s het gekozen 

middendeel en bespreken we met elkaar de 3 verschillende verhaallijnen. Daarna lezen we weer gezamenlijk 

het eindstuk waar de 3 verhaallijnen weer samenkomen… 

 

We sloten de KBW af met een aantal workshops, die groepsdoorbroken gegeven werden. We kijken terug op 

een hele geslaagde kinderboekenweek! Benieuwd naar wat al jullie kinderen zoal lezen? Kijk eens op de 
Bookflix-muur!  
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Workshop ‘Jij op de stoel van de jury’ 

Deze workshop is gegeven om goed voorbereid mee te kunnen doen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. De 

kinderen geven elkaar feedback en letten op dezelfde zaken als waar de jury van de Voorleeswedstrijd op let.  

In deze workshop zaten de leerlingen op de stoel van de jury en leerden ze o.a. feedback geven. Afwisselend 

zaten ze op ‘het podium’ en lezen ze voor om daarna de rol van jury op zich te nemen. Wanneer is iets eigenlijk 

goed voorgelezen? Wanneer neem je je publiek mee? Samen met de docent bestudeerden ze de tekst en 

oefenden ze met stemgebruik, dynamisch voorlezen, overbrengen van emoties, tempowisselingen en interactie 

met het luisterend publiek. Zo leerden ze écht goed luisteren én beter voorlezen. 
 

 
 

DaVinci thema Inheemse Amerikanen 

     
 

De ene helft totempalen kleien; de andere helft naammonsters maken: 

 

     
 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

DaVinci thema Vikingen 

De Vikingen hebben grote delen van Europa en de wereld bezocht en kwamen ook vaak in Nederland. In 

Nederland zijn dan de Middeleeuwen aan de gang. De Vikingen kunnen als de eerste Europese 

ontdekkingsreizigers worden gezien. Ze hebben vele (plunder-)tochten gemaakt waardoor we een goed beeld 

krijgen van Nederland en Europa in de Middeleeuwen. Ook zijn er overeenkomsten tussen de Noorse 

mythologie en die van Nederland voordat het Christendom zijn intrede deed. Verder gaan we deze periode 

dieper in op de natuurlijke plantengroei in Scandinavië, met daarbij het naaldbos. Ook vergelijken we het 

dagelijkse leven in Scandinavië nu met dat van Nederland. 

Geïnteresseerd in wat jullie samen over de Vikingen kunnen ontdekken? Kijk eens op: Vikingen - DaVinci voor thuis. 

 

 

 

https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/vikingen/
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Staal Taal 

Het tweede thema van dit jaar is ‘Familie’. De woordenschat wordt uitgebreid met woorden als: harmonieus, 

de nazaat, roemrucht, de pleegzorg en erven. Tijdens de lessen taal verkennen leren de kinderen wat 

spreekwoorden en gezegden zijn en waarom ze gebruikt worden. Ze krijgen zo meer inzicht in het verschil 

tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Ook leren ze de herkomst van veel Nederlandse achternamen te 

herleiden. Tijdens spreken en luisteren beschrijven de kinderen hun familie en praten ze aan de hand van 

gegeven situaties in tweetallen over conflicten binnen families en achterhalen ze de oorzaak en bespreken 

mogelijke oplossingen. Bij het onderdeel schrijven verdiepen ze zich in familietradities en gaat het om het 
beschrijven daarvan aan de hand van wh-vragen. Ook oefenen ze zich in het schrijven van bijschriften bij foto’s 

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

het schrijven van een waargebeurd verhaal over de eigen familie. Ze verzamelen daarvoor informatie, 

bedenken een passend begin, middenstuk en eind. Ook moet de sfeer die uit het verhaal spreekt passen bij de 

gebeurtenis. 

 

Staal Spelling 

Met spelling zijn we gestart met het tweede blok van dit schooljaar. In dit blok leren de kinderen 10 nieuwe 

woorden zonder t, maar mét ch: chemie, chloor, chorizo, christelijk, chronisch, chrysant, archeoloog, archief, 

giechelen en richel. Daarnaast wordt de regel ‘ik-vorm+t’ herhaald en de persoonsvorm en het onderwerp.  

Rekenen 
De komende periode gaan we aan de slag met de volgende rekendoelen:  

- Aflezen van grafieken 

- Berekeningen maken aan de hand van grafieken 

- Kale breuken vereenvoudigen 

- Meerdere kommagetallen optellen 

- Breuken anders schrijven (1/5 = 2/10) 

- Lijngrafiek maken 

- De waarde van een cijfer in een kommagetal leren 

- Kommagetallen op volgorde zetten 
- Een verhoudingstabel maken 

- Sommen met grote getallen uitrekenen 

- Het totaal berekenen op basis van een deel 

- Cijferend keersommen uitrekenen (35x68) 

- Rekenen met een honderdste van een seconde  

 

Open dagen VO 

Van een aantal ouders kregen wij de vraag of ze al konden gaan kijken op VO-scholen. Dat is zeker een goed 

idee. De open dagen zijn altijd in een korte periode, meestal in november, en het is best handig om vast een 

paar scholen gezien te hebben. Op de websites van de scholen staan de open dagen meestal wel aangekondigd. 
Het is voor ons lastig om hier een overzicht van te maken omdat de kinderen uit zo’n breed gebied komen, 

voor de scholen in Woerden staan bij het stukje van groep 8 de open dagen. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Basketbaltoernooi HB7 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, Charlot, Marlous en Mariëlle  

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 8 

Groep 8 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Bezoek aan de molen, afsluiting project Nederland (door Jorg en Yuna) 

Op zeven oktober gingen we met de klas naar de molen: De Windhond. We hebben de enige echte molenwagen 

van Nederland gezien. We zijn helemaal naar het balkon geklommen. De meester heeft cake mix gekocht, we 
gaan later nog de cake maken. 
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Kunstlab 

Stop-motion (door Jasmijn) 
We gingen met de fiets/auto naar het Kalsbeek. We werden in 2 groepen verdeeld. De ene groep ging stop 

motion maken en de andere ging tekenmachines maken. Ik en mijn vriendin gingen samen een stop motion 

maken. Onze stop motion ging erover dat een eikel verliefd werd op een knoflook. Later gingen zij trouwen. 

 

 
 

Tekenrobot (door Sen) 

We begonnen met naar het Kalsbeek te fietsen. De fietstocht duurde rond de 15 minuten. Bij het Kalsbeek 

hebben we een tekenmachine gemaakt. We kregen uitleg om een tekenmachine te maken: 

• Stap 1 maak een ontwerp op een wit papiertje.  

• Stap 2 maak de tekenmachine.   

• Stap 3 maak het motoortje.   

• Stap 4 zet het motoortje in de tekenmachine.   

• Stap 5 kijk of de tekenmachine werkt.  
• En de laatste stap is laat de tekenmachine op een groot vel tekenen.  

Daarna moesten we opruimen en gingen terug naar de school.  

 

 
 

Video's van beide activiteiten zijn hier te bekijken: 

https://1drv.ms/u/s!AhOErLa0sinUdtnL8MgKJmg1uAg?e=G5tr9T 

 

https://1drv.ms/u/s!AhOErLa0sinUdtnL8MgKJmg1uAg?e=G5tr9T
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Rekenen  

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

• Getallen met een gelijk aantal cijfers achter de komma optellen en aftrekken 

• Getallen met een verschillend aantal cijfers achter de komma optellen en aftrekken 

• Percentages berekenen met behulp van de 1%-regel 

• Rekenen met procenten op de rekenmachine 

• Helen uit een breuk halen 

• Een som als 35 x 67 cijferend uitrekenen 
• Een som als 56 x 847 cijferend uitrekenen 

• Een kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal 

• Breuken als gemengd getal schrijven 

• Gelijknamige breuken groter dan 1 optellen en aftrekken 

• Zelf een verhoudingstabel maken 

• De belangrijkste oppervlaktematen omrekenen 

• Alle oppervlaktematen omrekenen 

• Rekenen met (verhoudingen zoals) snelheid in km/u en m/s 

 
Alles-in-1 
We hebben het project Nederland afgerond. Naast alle informatie rondom wereldoriëntatie, hebben we ook 

onze atlasvaardigheden getraind. Daarnaast herhalen we altijd diverse taalonderdelen en spellingcategorieën. 

Onderstaande onderdelen zijn aan bod gekomen: 

Spelling: 

• Fopklanken 

• Hoofdletters en tekens 

• Klankgroepen 

• Laatste letter 
• Werkwoordspelling 

 

Taal: 

• Alfabetiseren 

• Interpunctie 

• Woordenschat 

• Woordsoorten 

• Uitdrukkingen/spreekwoorden 

• Zinsontleding 
• Taalbeschouwing 

 

Tim Burton 

We hebben een tekening gemaakt in de stijl van Tim Burton. Timothy Walter Burton is filmregisseur en 

studeerde animatie. Na zijn studie is hij als animator gaan werken bij Disney. We hebben gekeken naar zijn 

stijl: grote ogen, horror achtig, strakke gezichtsvorm en lichaamsverhouding niet in proportie.  

 

     
 

 
Even voorstellen… 

Hoi! Mijn naam is Eline en ik ben 18 jaar. Ik zit in mijn eerste jaar van de Academische 

Pabo aan de hogeschool en universiteit van Leiden. Komend half jaar loop ik elke dinsdag 

stage in groep 8 bij meester Niels. Ik heb er zin in! 
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Voortgezet onderwijs 
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Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

03-11-2022 Bezoek Yuverta  

04-11-2022 Luizencontrole X 

14-11-2022 Leer zinderend speechen groep 8 en hb 8 X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

 

De groepen 8 doen in week 47 en 48 de CITO B8, dit is net na de voortgangsgesprekken. Mochten er 

bijzonderheden uit deze CITO’s komen maken we uiteraard even een individuele afspraak. 

 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groet, Niels 

naar Inhoudsopgave 

Hb 8 

Hb 8 
 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Chatten met Bruggers  

Op 10 oktober stond er een chatsessie met brugklassers van het Minkema gepland. Helaas is dit niet 

doorgegaan, maar gelukkig is er voor 17 oktober een nieuwe afspraak gemaakt. De kinderen  

Kunstlab Kalsbeek   

Op 11 oktober zijn we naar het Kalsbeek college geweest. De kinderen hebben twee leuke kunstworkshops 

gevolgd. De ene ging over het maken van een machine, wat is een machine? Waar zijn er allemaal machines 

voor? En aan de hand van het voorbeeld van een Oostenrijkse kunstenaar hebben de kinderen een 

tekenmachine gebouwd. De andere workshop ging over stop-motion animatie. De kinderen hebben in 2D een 
stop-motion filmpje gemakt aan de hand van een zelfbedacht script. Het was ook leuk om te zien dat de 

kinderen ook echt wel aan het kijken waren hoe het zou zijn als ze zelf op een middelbare school zouden 

rondlopen. 

Video's van beide activiteiten zijn hier te bekijken: 

https://1drv.ms/u/s!AhOErLa0sinUdtnL8MgKJmg1uAg?e=G5tr9T 

 

 
Rekenen  

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen: 

• Getallen met een gelijk aantal cijfers achter de komma optellen en aftrekken 

• Getallen met een verschillend aantal cijfers achter de komma optellen en aftrekken 

• Percentages berekenen met behulp van de 1%-regel 

• Rekenen met procenten op de rekenmachine 

• Helen uit een breuk halen 

• Een som als 35 x 67 cijferend uitrekenen 

• Een som als 56 x 847 cijferend uitrekenen 
• Een kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal 

• Breuken als gemengd getal schrijven 

• Gelijknamige breuken groter dan 1 optellen en aftrekken 

https://1drv.ms/u/s!AhOErLa0sinUdtnL8MgKJmg1uAg?e=G5tr9T
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• Zelf een verhoudingstabel maken 

• De belangrijkste oppervlaktematen omrekenen 

• Alle oppervlaktematen omrekenen 

• Rekenen met (verhoudingen zoals) snelheid in km/u en m/s 

 

Open dagen VO  

In de herhaling!       

 
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. 

 

Wat gaan we de aankomende periode doen? 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

24-10-2022 Herfstvakantie t/m 28-10-2022 X 

26-10-2022 Koeiemart X 

04-11-2022 Luizencontrole X 

14-11-2022 Leer zinderend speechen groep 8 en hb 8 X 

15-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

17-11-2022 Voortgangsgesprekken X 

 

De groepen 8 doen in week 47 en 48 de CITO B8, dit is net na de voortgangsgesprekken. Mochten er 

bijzonderheden uit deze CITO’s komen maken we uiteraard even een individuele afspraak. 

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

een afspraak maken via de mail.     

Hartelijke groeten, Mirjam en Niels 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Alles in 1 

Alles in 1 - Project Nederland 
De reguliere groepen 5 t/m 8 werken 5 weken lang aan een project. De afgelopen 

weken stond het project Nederland centraal om te ontdekken. Voor mooie 

landschappen hoeven we geen verre reizen te maken. Veel moois is in ons eigen land 

te bewonderen. Alle provincies, de grote steden en veel meer interessante plaatsen, 

rivieren en fraaie natuurgebieden. Als je de kans krijgt moet je dat ook in het echt gaan 

bekijken.  

 

Week 1  Nederland 
Met een filmpje over typisch Nederlandse dingen gingen we 

start. Al snel sloegen we onze atlas open. Waar ligt Nederland in de wereld? 

Hoe heten de 12 provincies en hun hoofdsteden? Oefenen maar. Ruim 16 

miljoen mensen leven hier. Amsterdam is de hoofdstad, maar de regering 

vind je in Den Haag. Water was altijd een probleem in ons lage land. Met 

dijken en duinen proberen we droge voeten te houden. In het verhaal 

hebben we gelezen over Hans Brinker, beroemd in binnen- en buitenland. De 

jongen zou in z’n eentje een overstroming hebben voorkomen.  

 
Week 2: Groningen Friesland Drenthe 

Even wat geschiedenis ophalen. De Friese meren en hunebedden in Drenthe zijn 

overgebleven van de ijstijd van 200.000 jaar geleden. Toen er nog geen dijken 

waren woonden de mensen op terpen of wierden. Veengrond is ooit ontstaan uit 

resten van planten. De Waddenzee is een uniek natuurgebied, waar we bij laag 

water kunnen wadlopen. We zijn ook best een tijdje zoet met de Topo van de 

drie provincies. Bij Friese Elfstedentocht hoeven de schaatsers maar één rondje. 

Maar wel eentje van 200 km!  

 
Week 3:  Overijssel Gelderland Flevoland 

https://www.devogids.nl/open-dagen-planner
https://www.devogids.nl/open-dagen-planner
http://www.learndutch.org/HansBrinker/hansbig/index.html
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Zeg je Nederland, zeg je polders. Flevoland is bijna helemaal polder. De film liet zien hoe van een meer een 

polder wordt gemaakt. Ingenieur Lely bedacht plannen voor de IJsselmeerpolders en de Afsluitdijk, de 

bekendste dijk van Nederland. In ons boek lazen we over dijken en 

uiterwaarden. Prachtige dieren leven in het nationale park De Hoge Veluwe.  

 

Week 4:  Zeeland Noord-Brabant Limburg 

Wat deze week allemaal hebben geleerd, is behoorlijk wat! De grote 

watersnoodramp van 1953 en het Deltaplan hebben alles met elkaar te 
maken. We bekeken de film. We leerden verschillen tussen kei, zand, hoog- 

en laagveen. Wist je dat er zoveel verschillende soorten industrie zijn? 

Een oude mijnwerker vertelt over vroeger toen hij in de Limburgse mijnen 

werkte.  

 

Week 5: Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht 

Luchthaven, beetje vreemd woord. 

Er zijn geen schepen, maar 

vliegtuigen. Maar de luchthaven heet wel Schiphol. Het werk gaat er 
dag en nacht door, net als in de Rotterdamse haven. In de Randstad 

zijn veel grote steden. De verschillen tussen zo’n stad en een dorp zijn 

groot.  

 

 

 

 
 
naar Inhoudsopgave 

Vertrouwenspersonen 

Vertrouwenspersonen 
 

Beste ouders, 

 
Afgelopen weken zijn wij in de groepen langs geweest om aan de kinderen te vertellen over onze rol als interne 

vertrouwenspersoon op de Andersenschool.  

Als vertrouwenspersoon hebben wij vier taken, die wij vertrouwelijk en zorgvuldig uitvoeren: 

1. Opvang, ondersteuning, verwijzing van de melder 

2. Begeleiding 

3. Voorlichting & preventie 

4. Advisering 

Wij zijn er voor de kinderen op school, maar ook voor u als ouder. Wij gaan ervan uit dat de leerkracht het 

eerste aanspreekpunt is voor u (en voor de kinderen). Mocht u zich hier niet prettig bij voelen, dan kunt u (net 

als de kinderen) ook bij ons terecht.  

Wij luisteren naar alle problemen en klachten. Als vertrouwenspersoon lossen wij niet zelf het probleem van de 

melder op, maar begeleiden wij de melder en zorgen we dat de problemen op de juiste plek belegd worden. Wij 
kijken aan de hand van een aantal vragen of u bij ons aan het juiste adres bent: 

• Is de melder een leerling, ouder, medewerker of externe partner die diensten verricht voor de school 

van de school? 

• Betreft de melding maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, 

onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie? 

• Is degene tegen wie de melding is gericht een leerling, ouder of medewerker van de school? 

Als het antwoord op deze drie vragen ‘ja’ is, dan is de melder bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres. 

Mocht het nodig zijn kunnen we u ook in contact brengen met onze externe vertrouwenspersoon.  

 
Mocht u met een van ons een afspraak willen maken, dan kunt u ons bereiken via  m.debeer@stichtingklasse.nl 

of n.meesters@stichtingklasse.nl  

 

Met vriendelijk groet 

Marlous de Beer (ma,di,woe) en Niels Meesters (ma, do,vr) 

 

     
 

naar Inhoudsopgave 

mailto:m.debeer@stichtingklasse.nl
mailto:n.meesters@stichtingklasse.nl
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