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  Schoolnieuws 
Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want Ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je 

ook heen gaat. 
Jozua 1:9 (BGT) 

 
Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je 
helpen, ik zal je sterk maken. 

Jes. 41:10 (BGT) 
 
Een nieuw schooljaar 
Met bovenstaande twee bijbelteksten zijn we vorige week dinsdag met elkaar het nieuwe schooljaar begonnen. 
Het is fijn dat we met elkaar weer een nieuw schooljaar mochten beginnen. Tegelijk is het ook best spannend. 
We hebben het met de kinderen gehad over het feit dat je best tegen dingen op kunt zien. Zo aan het begin van 
het jaar, maar ook gaande het schooljaar. Hoe geweldig is het dan om te weten dat we een God hebben die 
tegen ons zegt. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God! We hebben een God die met ons mee 
gaat. Nu we een nieuw schooljaar ingaan en we niet weten wat een nieuw jaar ons brengen zal. Hij zal er altijd 
bij zijn.  
In de school hangt nu een mooie plaat (gekregen bij het afscheid van groep 8 voor de zomervakantie) waarop 
deze tekst staat. Zo zien we dagelijks dat Hij er zal zijn. Ook als we met een knoop in onze maag de school 
binnen stappen. Hopelijk helpt het kinderen, maar ook u en mij en mijn collegae om in dat vertrouwen iedere 
dag weer met elkaar aan de slag te gaan.  
Onze hoop en onze verwachting is dat onze God ons dit jaar zal zegenen bij alles wat we ondernemen. Ik wens 
iedereen een heel mooi schooljaar.  
 
TSO 
Recent is er een nieuw TSO rooster verschenen. Dit rooster heeft voor wat vragen gezorgd omdat we van 
ouders moeten vragen om frequenter over te blijven. De oorzaak hiervan ligt op twee plekken. Er zijn meer 
ouders die de TSO afkopen. Er zitten minder kinderen in groep 1 terwijl je daar evenveel ouders nodig hebt 
voor het overblijven. Hierdoor moesten er ouders van groep 3 – 8 ingezet worden bij de TSO in die groepen.  
Daarnaast is het ook nog zo dat we iedere week 1 vaste TSO-er tekort komen. Ondanks diverse oproepen 
hebben we ook deze vacature niet kunnen invullen. Ook is het voor bepaalde dagen makkelijker TSO krachten 
te vinden dan voor andere dagen.  
Nu een aantal ouders merken dat ze frequenter moeten komen, denken ook deze ouders na over afkopen. Ik 
begrijp dat dit soms noodzakelijk kan zijn, omdat het nu niet meer te combineren is met het eigen werk.  
Hoewel ik alle begrip heb voor overwegingen van ouders en ook goed begrijp dat ouders er voor kiezen om af 
te kopen. Hoop ik ook dat we met elkaar inzien dat het probleem met de invulling van de TSO ook groter wordt. 
Dit probleem ligt op het bordje van de school, omdat wij verantwoordelijk zijn voor een goede tussenschoolse 
opvang van uw kind. Dat willen wij graag goed regelen, maar zijn in deze tot nu toe wel afhankelijk van ouders 
bij ons op school. Een goede overblijf is daarom ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet voor niets 
heeft de ouder geleding van de MR instemmingsbevoegdheid. In het verleden is er instemming verleend aan 
deze manier van overblijven.  In de schoolgids staat aangegeven dat u voor de overblijf moet rekenen op zo’n 5 
á 6 overblijfbeurten per half jaar. Blijkbaar is dit in het verleden al bedacht, omdat we dit gedeelte van de 
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schoolgids nu niet herschreven hebben. Nieuwe tijden kunnen aanleiding geven om zaken te herzien, omdat 
ons leven er tegenwoordig anders uitziet dan zo’n 10 jaar geleden.  
 
Op dit moment is het zo dat u dit (5 of 6 keer per half jaar) aantal keer bent ingeroosterd. We waren gewend in 
de afgelopen jaren dat dit minder frequent was. Daarom begrijp ik ook de vragen die sommige ouders nu 
hebben.  
Omdat we nu in deze situatie zijn beland ben ik in gesprek met de kinderopvang Rijswijk voor professionele 
overblijfkrachten. Ik weet nog niet wat hierin de mogelijkheden zijn, maar hoop zodoende wel meer 
overblijfkrachten te krijgen waardoor de frequentie dat ouders moeten komen naar beneden kan. Uiteraard zit 
hier een kostenplaatje aan vast. Ik zal dat alles bespreken met de oudergeleding van de MR. Een eventuele 
wijziging van de huidige TSO moet altijd de instemming krijgen van de oudergeleding van de MR. U zult 
begrijpen dat ik dit niet morgen heb geregeld. Hoe graag ik dat ook wil. Ik wil aangeven dat ik het signaal van 
ouders die vinden dat ze te frequent moeten komen overblijven heb opgepikt en dat ik aan het zoeken ben naar 
een oplossing hiervoor. Ik doe mijn uiterste best om die oplossing zo snel mogelijk te realiseren. 
Als er ouders zijn die tegen betaling beurten van andere ouders willen overnemen dan kunnen ze zich hiervoor 
bij mij melden. Misschien dat we hiermee op korte termijn al wat verlichting kunnen realiseren.   
 
Parkeren bij de school 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. En daarmee voor de buurt ook weer een hoop meer drukte in de straten 
rond de school. We willen u oproepen om ook in uw parkeergedrag te laten zien dat we een Christelijke 
basissschool zijn. Parkeert u dus alleen op plekken die hiervoor geschikt zijn. Bijvoorbeeld niet voor de garages 
naast de school waardoor bewoners niet hun auto uit of in de garage kunnen halen/zetten. Of op de stoep bij 
doorgangen naar woningen. Soms betekent dat, dat u even iets verder moet lopen. De stoep voor de gymzaal 
(bij de oprit naar de GSR) zijn gereserveerd voor de busjes uit het Westland. Dit zorgt er voor dat deze kinderen 
veilig in en uit kunnen stappen. Het is voor ouders die deze busjes rijden niet te doen om met een groep 
kinderen veilig te lopen naar een busje dat verderop geparkeerd staat..  Laten we daar met elkaar op letten. Dat 
voorkomt irritaties en bevordert de goede naam van onze school in de buurt. 
 

Erik van Pijkeren 

Berichtje vanuit de gymzaal: 
 
Hallo allemaal!  
 
Zoals veel van jullie weten ben ik afgelopen vrijdag 25-08-2017 getrouwd! Het was 
een prachtige dag op het strand. Ronald en ik hebben volop genoten! Door de 
bruiloft en de schoolfotograaf zijn we nog niet echt goed opgestart met de 
gymlessen, donderdag gaan we daar mee beginnen.  
 
Met groep 1 hebben we al wel kennis gemaakt met de gymzaal, voor de 
nieuwkomers was dat best wel spannend. 
 
Denkt u aan passende gymkleding (groep 3 t/m 8) en gymschoenen?!  
 
 
Groetjes Juf Ingeborg (Trel)  
     



 

     ’t Akkertje, pagina 5  

  Groep 1 kikker 

Hoera! We zijn nu toch echt begonnen. Voor sommige kinderen was het best wel even wennen. Maar 
gedurende de dag ging het steeds beter. We beginnen met maar 11 kinderen. Daardoor kunnen we rustig 
wennen en hebben we alle ruimte om te spelen. We verkennen de klas en alle spelletjes die er te doen zijn. 
Vooral de klei en de huishoek zijn erg populair! 
 
In de kring 
In de eerste week hebben we geleerd hoe je goed in de kring zit. Je zit daarbij met je billen op je stoel, je 
steekt je vinger op als je iets wil zeggen, je wacht op je beurt en je zit niet aan elkaar. Dit oefenen we veel in de 
kring en het gaat al heel goed.  
 
Bijbelverhalen 
We hebben het deze eerste twee weken over de schepping. Wat heeft God alles prachtig bedacht en gemaakt! 
De kinderen kunnen al heel goed de scheppingsdagen opnoemen. We leren daarbij ook het lied ‘Zie de zon, zie 
de maan’. God heeft alles zo onvoorstelbaar, wonderlijk gemaakt! Het lied kunt u thuis ook vinden op youtube.  
 
Buiten spelen 
We genieten erg van het heerlijke weer. We spelen veel buiten. In de zandbak, op de 
fietsen, met de karren of van de glijbaan. Het is leuk om te zien dat er buiten ook 
vriendschappen ontstaan en kinderen samen leren spelen. 
 
Klasbord 
Heeft u zich al opgegeven voor Klasbord? Klasbord is een afgeschermde app waar ik 
korte berichtjes en foto’s deel van de klas. Alleen ouders van de klas zullen toegang 
krijgen tot het Klasbord. In de startmail kunt u de toegangscode vinden. De code 
hangt ook op het raam van de klas. 
 
Vragen 
Tot slot nog twee vragen.  

- De eerste weken zijn voor veel kinderen heel spannend. Daardoor wordt er 
regelmatig in broeken geplast. Wilt u voor uw kind een extra setje kleding in 
de luizencape doen? Als u thuis ook nog oude kinderkleding over hebt, dan kunnen we dit goed 
gebruiken! 

- Ik ben nog op zoek naar een klassenouder (vaders mogen ook helpen!) die mij gedurende het jaar af en 
toe kan helpen bij wat praktische dingen, zoals het compleet maken van de portfolio’s en het regelen 
van vervoer voor uitstapjes. Ik hoor het graag als u mij hierbij wilt helpen! 

   
 
 
 
Hartelijke groeten, 
De Kikkerklas en juf 
Mirjam Roggeveen 
m.roggeveen@gpown.nl 
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Groep 2 kanga

We zijn weer gestart! We hebben in de vakantie een mooie nieuwe vloer gekregen! Deze week stond 
in het teken van wennen aan elkaar en elkaar leren kennen. We hebben ook lekker veel gespeeld 
binnen en buiten.  
Dit jaar zijn we de Kanga groep! We hebben er ook 
gelijk 2 vriendjes bij het zijn Kanga en Roe.  Ze mogen 
bij ons allemaal een keertje komen logeren! We hebben 
er een speciaal bakje voor maar daar heeft u vast al iets 
over gehoord! Elke donderdag gaat de tas met iemand 
mee. Op maandag moet de tas weer mee naar school 
en dan lezen we het verhaaltje in het schrift. Op dinsdag 
bekijken we welke spullen uw kind heeft meegenomen 
(er zit een briefje over het hoe en wat in de logeertas) 
en op donderdag maken we een zonnetje waarop we 
complimenten schrijven.  
In deze eerste weken doen we veel sociale 
vaardigheden. We zijn al gestart met het eerste 
kanjerverhaal en met de uitleg van de petten. Ook doen 
we natuurlijk allemaal kennismakingsspelletjes zoals 
deze week met de strandbal.  
Er zijn al veel gymtassen mee naar school genomen. 
Denkt u ook aan een dichte tas met naam? Wilt u ook 
namen op de pakjes en bekers zetten!! 
In de komende weken hebben we startgesprekken! We hopen jullie allemaal te zien en te spreken.  
We hopen er samen een gezellig en leerzaam jaar van te maken! 
Hartelijke groet, 
Marjolein(mar.degelder@gpown.nl) 
Ria  (r.flipse@gpown.nl ) 
 
 
 

 
 

mailto:mar.degelder@gpown.nl
mailto:r.flipse@gpown.nl
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Groep 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aller-allereerste week in groep 3! Dat was even spannend... Voor de kinderen, de ouders én de juf. Voor het 
eerst achter een tafel zitten, voor het eerst in een werkboek werken, voor het eerst op vrijdag naar school en 
nog veel meer! Gelukkig kunnen we terugkijken op een gezellige en leerzame week. We hebben veel 
kennismakingsspelletjes gedaan om elkaar (nog) wat beter te leren kennen. Daarnaast hebben we stilgestaan 
bij samenwerken in groep. Op het schoolplein probeerden we bijvoorbeeld met elkaar de vorm van een 3 te 
maken. Dat was best even puzzelen met de hele klas, maar er werd goed samengewerkt. De eerste woorden 
‘naam’ en ‘lees’ hebben we al geleerd en de kinderen zijn zelfs al begonnen om te lezen in een eigen 
leesboekje die ze in hun la mogen bewaren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig hoeven we niet alleen maar in een werkboek of schrift te werken, maar doen we ook veel spelletjes 
waarvan we kunnen leren. Zoals de rekenbingo met dobbelstenen.  
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Ein-de-lijk mogen we op het grote schoolplein en mogen we voetballen in de pauzes. ’s Middags gaan we vaak 
even naar buiten om al onze energie kwijt te kunnen. Daar genieten we erg van met dit lekkere weer 😊 Op de 
vrijdagmiddagen mogen we ook nog lekker in de kleuterhoeken spelen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze weken gaan we dieper in op het thema ‘dit ben ik’. Spullen die hiermee te maken hebben (boeken over 
het lichaam, oude fototoestel, spiegel, etc.) mag meegeven aan uw kind. Bedankt! 
 
Hartelijke groeten, 
Juf Celine 

Groep 4
Groep 4 
Wauw, wat vloog de allereerste week snel voorbij! Het was weer even wennen, maar we hebben het allemaal 
naar ons zin gehad! We hebben al heel hard gewerkt, maar ook veel spelletjes gedaan om kennis met elkaar te 
maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een groepswerk gemaakt, want ook al zijn we allemaal anders, wij zijn 
samen groep 4. Ook hebben we al een beginnetje gemaakt aan de verjaardagskalender.  
Wat de kinderen vooral ook erg leuk vinden, zijn de snappets. Hierop maken we bijvoorbeeld rekenen. Op 
snappets werken is leuk, maar soms ook nog best lastig!  
Praktische punten 
Het is handig als uw kind een placemat in de klas heeft. Dan kunnen ze hun 
boterham boven de placemat opeten. Wilt u een placemat aan uw kind 
meegeven? Deze kunnen dan gewoon op school blijven liggen.  
Ook is het handig voor uw kind om een koptelefoon/oortjes op school te 
hebben. Want dan kunnen ze deze gebruiken als ze op de snappet werken of 
achter de computer zitten. Het is handig als deze oortjes dan makkelijk op te 
bergen zijn in de laatjes van uw kind, dus denk bijvoorbeeld aan een klein 
etuitje of bijvoorbeeld het omhulsel van een tic-tac doosje o.i.d. waar ze de 
oortjes in kunnen bewaren. 
Startgesprekken 
Wij kijken uit naar de startgesprekken die deze week en volgende week gaan plaatsvinden. Als u hier nog 
vragen over heeft, mag u uiteraard contact opnemen!  
De Bijbelverhalen gaan deze weken over Samuël en de ark bij de Filistijnen.  
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Met vriendelijke groet, 
Monique en Jacoline 

Groep 5
       De kop is eraf. Groep 4 is groep 5 geworden, een echte bovenbouwgroep. Letterlijk en figuurlijk, want we 
zitten in het lokaal bóven het lokaal van vorig jaar. Dat is wel even wennen voor de kinderen, maar ze vinden 
het ook wel heel stoer. Omdat we zoveel ramen hebben, hebben we het eerste raam veranderd in een  
“onderwaterprikbord”. Dat is prachtig geworden. Komt u maar snel kijken. Tegelijkertijd hebben we hierdoor 
beter zicht op het digibord. 
De eerste week stond in het teken van het weer wennen aan school en het weer samen een groep vormen. Dat 
laatste is elk jaar weer opnieuw belangrijk, zeker als er ook 
nieuwe gezichten zijn. We hebben allerlei kennismakingsspelletjes 
gedaan, zoals … zoek iemand die…. Op voetbal zit, iemand die van 
spruitjes houdt (die was lastig te vinden trouwens), of iemand die 
een broertje en een zusje heeft. Dit deden we op het plein, en je 
mocht niet 2x dezelfde naam invullen.  
Op vrijdagochtend doen we spelletjes. Ook een hele mooie 
manier om elkaar beter en anders te leren kennen. Deze spelletjes 
hebben allerlei doelen, waarbij ze bijvoorbeeld samen een stift 
moeten vasthouden om iets te tekenen, of zich een mening 
moeten vormen over pesten. (foto’s die ik ge-appt heb) 
Ook de Kanjerafspraken worden weer opgefrist. Een grapje is 
bijvoorbeeld pas leuk als iedereen het goed vindt, dus behalve 
jijzelf ook de ander, de juf en je ouders. (foto dit doen we 
wel/niet)En binnenkort gaan we klassenvergaderingen houden 
over hoe we met elkaar een fijne klas kunnen zijn, en welke 
afspraken hiervoor handig zijn.  
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Er zijn best veel nieuwe vakken in groep 5: Bliksem (de begrijpend 
lees-methode, waarbij er 9 strategieën worden aangeleerd die de 
kinderen altijd kunnen gebruiken, zowel bij gewone leesboeken als 
boeken voor bijvoorbeeld aardrijkskunde). Geschiedenis en 
aardrijkskunde. Sommige kinderen vroegen ook al naar huiswerk… 
Daar horen ze binnenkort meer over. 
Een ander speerpunt is het leesonderwijs. We zijn blij dat zich al 
één ouder gemeld heeft om met een groepje kinderen te lezen. We 
zijn op zoek naar nog 2 ouders die aan het begin- of eventueel aan 
het eind van de dag- zou willen lezen met een groepje die dit echt 

nodig heeft.  
We kijken uit naar de startgesprekken. Het is nodig dat uw kind ook meekomt, omdat we zijn/haar inbreng 
belangrijk vinden. Ook wij zullen aangeven waar  we op in willen steken, en willen graag met u in overleg over 
hoe we samen uw kind tot bloei kunnen brengen. Tot gauw. 
 
Vriendelijke groeten, Loes, Elly en Renske  
 
 

Groep 6
 
Groep 7
  De eerste week staat altijd weer in het teken van het herhalen van regels in de klas en op school. Hoe kunnen 
we fijn werken met elkaar. Hoe komen we met elkaar tot een gezellige klas, waarin we rekening houden met 
elkaar en behulpzaam zijn? En natuurlijk ook: hoe komen we zo snel mogelijk over de drempel heen om weer in 
het ritme te komen van het ‘o zo heerlijke en strakke schoolleven’  Toch is dat aardig gelukt. De sfeer is goed! 
 
Wilt u uw kind meegeven: 

- Een flesje water Citaat uit een onderzoek: ‘Te weinig water drinken kan leiden tot: vermoeidheid, hoofd- 
en rugpijn, pijnlijke gewrichten, infecties, slechte weerstand, trage denkprocessen, stress, 
gewichtstoename en concentratiestoornissen.’ Meerdere keren per les kleine hoeveelheden water te 
drinken geeft de meest effectieve werking. Zie voor meer info hierover: 
http://www.sprankle.info/imagescms/Advertorial%20Help%20water%20in%20de%20klas%20nov%20
06.pdf (wellicht ingekleurd door adverteerder, maar toch…) 
http://www.nu.nl/gezondheid/2790809/water-drinken-verbetert-schoolprestaties.html 

- Placemat (als dit nog niet is gebeurd) Fijn als kinderen meer hygiënisch eten van een placemat i.p.v. een 
met lijm o.i.d. besmeurde tafel… 

- Agenda. Vanaf groep 7 is een agenda verplicht voor iedereen. Niet iedereen heeft nog een agenda. Wilt 
u dit aanschaffen voor en met uw kind?  

- Oortjes  voor gebruik van Snappet en pc. 

http://www.sprankle.info/imagescms/Advertorial%20Help%20water%20in%20de%20klas%20nov%2006.pdf
http://www.sprankle.info/imagescms/Advertorial%20Help%20water%20in%20de%20klas%20nov%2006.pdf
http://www.nu.nl/gezondheid/2790809/water-drinken-verbetert-schoolprestaties.html
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Ten slotte: 

- Wanneer u dit nog niet heeft gedaan: wilt u het rapport en portfolio meegeven naar school? 
- En we zijn nog op zoek naar een klassenmoeder/vader die ons wilt helpen met allerlei hand en 

spandiensten rond vervoer bij uitjes regelen, evt meedenken met thema’s. Natuurlijk heeft u dan als 
eerste de primeur bij een uitje  

- Leesmoeder/vader om 1 of 2x per week individueel te lezen met 4 kinderen. In overleg in te plannen. 
 
Huiswerk 
1-9 Levend Water Hoofdstuk 28 gemaakt in werkboek. Samenvatting + memootje geleerd voor toets. Dit 

toetscijfer wordt gevormd door de toets van dit hoofdstuk + het gemaakte werk. 
13-9 Topo ‘Landen van Europa’ (kaart moet nog op school ingevuld worden) 
 
Hartelijk groet van juf Marjan en meester Christiaan 
 
 

Schoolactiviteiten 
7 september  

 
Schoolreis groep 1 t/m 7 

 
Circuit 

groep 5 tot en met 8     
 
Twee blokken per jaar organiseren we op de Akker op vrijdagmiddag een circuit. Hierin bieden we de kinderen 
een gevarieerd aanbod aan creatieve mogelijkheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan figuurzagen, toneel, 
EHBO, schilderen, handletteren, koken of werken met textiel. De kinderen van groep 5 tot en met 8 mogen dan 
een periode van 3 weken achter elkaar werken aan één van deze vaardigheden.  
Dit kunnen we echter niet zonder uw hulp. Als we een kleine 100 kinderen willen verdelen over ongeveer 10 
groepen, hebben we dus minimaal 6 ouders nodig. Vandaar onze oproep: Wie vindt het leuk om een groepje 
kinderen te begeleiden? U mag zelf aangeven wat u zou willen doen. Of als u liever alleen wilt ondersteunen 
kan dit ook. Hebt u nog een kleuter of een kleintje thuis? Geen probleem, wij kunnen kinderopvang regelen. 
Het gaat om de volgende data: 
Blok 1: vrijdag 29 sept, 6 okt en 13 okt 
Blok 2: vrijdag 9 feb, 23 feb en 9 mrt 
 
Hebt u nog vragen, stel ze gerust. Vriendelijke groeten, Mirjan, Marjan, Lionne en Renske. 
U kunt zich aanmelden bij r.smit@gpown.nl 
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 TSO-rooster   
Datum Gr 1 Gr 2 Plein 1 Plein 2 Plein 3  Vaste tso 

Donderdag 31-8  Lieze 

Geelhoed 

Loes de Vries Nathaniel 

Ababio 

Jerine Meijer Sophie 

Tange 

Lena Borst 

Vrijdag 1-9   Lente Hendriks Sari vd Molen Nneka 

Emeh 

Koen de Jong 

Maandag 4-9 Rehuël 

Noordoven 

Eva Lanser Jonathan Buis Willemijn 

Lugtenburg 

Levi 

Noppers 

Marlies Douma 

Dinsdag 5-9 Tim den 

Arend  

Esther Smit Simone Beiejrs Joshua 

Middelkamp 

Roos 

Verwoerd  

Arthur Grashuis 

Donderdag 7-9 Schoolreis Schoolreis Schoolreis Schoolreis Schoolreis schoolreis 

Vrijdag 8-9   Lois Joosse Jasmine Tettey Lucas 

Hendriks 

Eva de Vries 

 

We hebben nog gaten in het rooster ik voeg het hele rooster nog even bij dan kunt u daar nog naar kijken. 

Er is wel het een en ander veranderd willen jullie nog even goed kijken? 

Alvast bedankt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


