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070-3944853 

  Schoolnieuws 
 
 
 

Woensdag 20 september 2017 

Samen met plezier in de Bijbel lezen   
 
Op 20 september geeft het Nederlands Bijbelgenootschap een presentatie over ‘Bijbellezen met kinderen’ bij ons 
op de Akker. Met elkaar ga je aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het Bijbelverhaal centraal stelt. De 
presentatie is gericht op Bijbellezen met kinderen thuis. 
 
Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen ook de 
Psalmen lezen?  
Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de 
verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen 
tussen kinderen?  
 
In deze presentatie:  
•  krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan  
• sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan  
• denk je na over het Bijbellezen met kinderen nu  
• ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel. 
 
‘Bijbellezen is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Het is voor mij een uitdaging om kinderen mee te nemen in de 
beleving van het samen bezig zijn met de Bijbelverhalen. Het gaat mij niet alleen om het overdragen van de 
boodschap van het verhaal, maar ook om de bijzondere interactie die plaatsvindt. Want over de Bijbel praten, 
kinderen nieuwsgierig maken, en samen op zoek gaan naar ‘het bijzondere’ uit de Bijbel; dat is het allermooist!’   
Dat zegt Christel Prins - leerkracht, en actief in kindernevendienst en catechese in haar gemeente 
 
Praktische informatie  
De presentatie begint om 9.00u en duurt tot ongeveer 11.30u 
Omdat het voor de spreker belangrijk is te weten hoe groot de groep wordt, vragen we iedereen zich uiterlijk 
woensdag 13 september aan te melden. Aanmelden kan door: 

- In te schrijven op de lijst in de hal 
- Te mailen naar: mjtange@hotmail.com 
- Een van de leden van de identiteitscommissie aan te spreken: 

 
Anne Koevoet 
Helma Meijer, 
Martine de Vries 
 
We hopen op een goede opkomst! 
 
 
 
 
 
 

mailto:mjtange@hotmail.com
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Berichtje vanuit de gymzaal 
Allereerst bedankt ook namens mijn man Ronald voor alle lieve wensen en cadeaus. De eerste recepten 
zijn al gebruikt, heerlijk!  
 
In groep 1 hebben we een nieuw spel geleerd, smurfen tikkertje, dat is leuk! Iedereen deed gezellig mee.  
 
In groep 2 en 3 zijn we hard aan het oefenen met gooien en vangen. Dat is voor heel veel sporten 
belangrijk, bijvoorbeeld voor handbal of korfbal.  
 
In groep 4 tot en met 8 zijn we bezig met lijnbal. Dit is een spel wat we kunnen uitbouwen tot volleybal. 
Dat gaat steeds beter!  
 
Sportieve groet, 
 
Juf Ingeborg   
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  Groep 1 kikker 

             
 Schoolreisje 
Wat hebben we een leuk schoolreisje gehad! Het was gelukkig de hele dag droog en we kregen soms zelfs nog even 
een zonnetje. We hebben ontzettend veel lol gehad met elkaar. Lekker samen op de schommel, op de trampoline of 
cavia’s aaien. Kijk maar op de foto’s om te zien hoe we genoten hebben! 
 
 

   

   
 
Feestjes 
Deze week vieren we een boel feestjes. Leuke en minder leuke feestjes. Allereerst alle leuke feesten: Rehuël 
en Thijmen zijn deze week jarig en worden 4 jaar! Juliët heeft vorige week een broertje gekregen, Gijs. Alles 
gaat gelukkig goed en Juliët helpt thuis al heel goed mee. Ze heeft zelfs een kraamdiploma gekregen. Super, 
Juliët! 
Dan het minder leuke feestje. We nemen deze week afscheid van Sifra van Keulen. Zij gaat helaas naar een 
andere school. We gaan Sifra heel erg missen bij ons in de klas. Hopelijk komt ze ons nog eens gedag zeggen. 
 
Groepsouderavond  
Aanstaande donderdagavond is de groepsouderavond. U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groeten, 
Mirjam Roggeveen 
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Groep 2 kanga

Van de Kangagroep 

We kijken terug op een geslaagd schoolreisje!! Rond half 10 vertrokken we naar speeltuin “de Kievit”. We 
mochten gelijk lekker gaan spelen en na een poosje brak zelfs de zon een beetje door. We hebben gezellig 
samen gegeten en voor we weggingen kregen we nog een ijsje! Alle begeleiders heel erg bedankt! 

De afgelopen weken zijn de kinderen lekker gewend geraakt aan het nieuwe lokaal en nieuwe juffen, de 
speelhoeken zijn verkend en spelletjes in de kasten zijn ontdekt. Hieronder ziet u daar een aantal foto’s van. 

In de komende week gaan we starten met ons eerste thema! We gaan de komende tijd werken over “het 
restaurant”. Als u hier thuis materialen, boeken, verkleedkleren voor heeft willen we dat graag lenen. Wilt u het 
dan met een naam erop meegeven naar school? 

We zijn nog op zoek naar iemand (of meerdere personen) die op een aantal dinsdagen met ons mee wil gaan 
naar de bieb. We worden op de volgende data in de bieb verwacht: 3 okt. 28 nov. 13 feb. 10 april en 12 juni. 
We vertrekken op school om 13.30 uur. Wie gaat er mee, we horen het graag! 

Ook zijn we nog op zoek naar luizenmoeders. In de eerste week na een vakantie worden onze haren gecheckt. 
We zoeken hiervoor nog 2 ouders.  

Hartelijke groet, 

Marjolein en Ria 
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Groep 3
Wat gaat de tijd hard en wat doen ze het goed in groep 3! De eerste taal- en rekentoets hebben we zelfs al 
gehad. Tijdens de toetsen moeten we ons heel goed concentreren, daarom halen we na elke bladzijde onze 
wiebelbillen van de stoelen en gaan we even lekker bewegen. 
 

 
 
 
We zijn ook volop bezig met lezen in 
verschillende vormen: vriendjeslezen, 
groepjeslezen, stillezen en “lekker 
lezen”. En omdat we zoveel lezen, 
hebben we mooie boekenleggers 
gemaakt. 
 

 
 
 

 
 
Naast rekenen, taal en lezen zijn we ook nog met de groepsvorming bezig: Wat gaat er allemaal al goed in de 
klas? Hoe gaan we om met spullen en hoe gaan we om met elkaar?  
 
Bijbelverhaal  
Op dit moment gaat het bij ons in de klas over Abraham die de Here God volgt en die een vriend van God wil 
zijn. Mooi om van Abraham te mogen leren! Het liedje ‘Hee, wil jij mijn vriendje zijn’ oefenen we deze week. 
Deze kunt u ook op Youtube vinden (zie Klasbord).  
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Praktisch   
- Zou u een placemat of handdoek/theedoek mee willen geven aan uw kind? Op deze manier blijven de tafels 

van de kinderen schoon en netjes.  
- Ik zoek nog een klassenouder die mij zou willen helpen met praktische zaken, zoals het regelen van vervoer 

bij uitstapjes. Wilt u mij helpen of heeft u hier vragen over? Dan hoor ik het graag!  c.foekens@gpown.nl  
- Denkt u eraan om de leesbladen te oefenen met uw kind? Voorlezen of samenlezen met uw kind helpt ook 

voor de leesontwikkeling. Dus als u tijd over heeft… 😉 

Hopelijk tot op de ouderavond! 
Met vriendelijke groeten, 
Celine 

Groep 4
Even een paar dingetjes uit groep 4. 
 
Wij zijn lekker samen aan het werk en elke dag zijn er zaken die nieuw zijn of anders dan wij gewend waren. 
Dat kost tijd en  energie, maar het gaat ook lukken. 
 
Vorige week fijn een dagje schoolreis gehad. Wij hebben heerlijk kunnen klimmen , klauteren en bouwen met 
elkaar.  Toch leren, maar dan net even anders. 
 
Vanaf deze week staat juf Monique maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Juf Jacoline doet  
woensdag andere zaken voor de groep en zij geeft donderdag en vrijdag gewoon les. 
 
Wij hebben ouders nodig , die op een dinsdag mee willen lopen naar de bibliotheek. Ook  moet er in de 
bibliotheek toezicht gehouden worden op het gedrag en op de keuze van de boeken, die er door de kinderen 
gemaakt gaat worden.  
Het is op de volgende data:  
dinsdag 3 oktober,  
dinsdag 28 november, 
dinsdag 13 februari,  
dinsdag 10 april 
en op dinsdag 12 juni.   
Het tijdstip is van Half twee tot ongeveer kwart over twee/half drie.  Wij horen graag van u.  
m.vbemmelen@gpown.nl  of j.ahrot@gpown.nl  
 
Hopelijk ontmoeten wij elkaar op donderdagavond! 
Met vriendelijke groet; Juf Jacoline en juf Monique. 
 

Groep 5
De eerste weken zitten er al weer op. Een kleine impressie van wat lessen van een dag...: 
We starten drie ochtenden in de week met stillezen, twee leesgroepjes oefenen onder leiding van juf of 
moeder.(We zoeken er nog een..) 
 
Daarna oefenen we het lied van de week, soms met de gitaar en ook nog met de cajon, en luisteren we 
naar een verhaal uit de Bijbel.  

mailto:c.foekens@gpown.nl
mailto:m.vbemmelen@gpown.nl
mailto:j.ahrot@gpown.nl
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Aan de slag met Rekenen en automatiseren op de snappet. Oefent u thuis mee met de tafel van 6? Na de 
pauze meestal Taal en spelling. We oefenen met woorden die je anders schrijft dan je hoort. Bijvoorbeeld, 
oma, nu, ver-driet, ge-bak. 
 Met muziek hebben we vorige week plezier gemaakt met het lied over kippen die voor het EERST op stok 
gingen. We leerden er ook een ritme bij, we deden dat met ritmestokjes. En wat kunnen ze dat goed. 
Alle kinderen hebben vorige week een maatje gekregen, daar kan je heengaan als het even niet lukt om 
iets of iemand te stoppen. We oefenen zo op allerlei manieren hoe je om kunt gaan met lastige situaties. 
Het is onderdeel van de Kanjertraining. 
Vandaag hebben we met de tekenles nieuwe materialen en technieken ontdekt. Enthousiast ervaarden de 
kinderen dat als je een kwal maakt met pastelkrijt hij echt een beetje doorschijnend kan worden. 
Komt u donderdagavond de werkstukken bekijken en verder horen hoe het gaat in onze groep 5?  
Van harte welkom! 
 
Deze week is Janoah van Keulen voor het laatst bij ons op school. Hij gaat verder leren op een andere 
school. We wensen hem daar alle goeds toe. 
 
Groeten van de juffen, Renske, Elly en Loes 
 

    

Groep 6
De vorige keer was er geen berichtje uit groep 6, nu gelukkig wel. We zijn goed met elkaar gestart de eerste 
weken. Het is gezellig in de klas en we kunnen goed met elkaar werken. Lysandra heeft haar plekje in de klas 
gevonden en heeft het naar haar zin.  
 
De meeste routines zijn de eerste weken geoefend en nu bekend. Zo werken we nu met een taakkaart. Daarop 
staan alle lessen van de week aangegeven en kan elk kind zien wat hij/zij moet doen. Daarbij hoeft er niets 
steeds gevraagd te worden wat er gedaan moet worden als er een opdracht klaar is, want dat staat op de 
taakkaart. Een veelgehoorde reactie op vragen van kinderen was de afgelopen twee weken; “kijk maar op je 
taakkaart”. Best even wennen, maar het gaat al heel erg goed.  
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Afgelopen donderdag zijn we op schoolreisje geweest naar de Speeldernis 
in Rotterdam. Daar heeft iedereen uit de klas een leuke dag gehad. Er kon 
gespeeld worden in bosjes, geklommen worden in bomen en er was 
water om lekker nat te worden. Verstoppertje spelen met de juf was 
natuurlijk het hoogtepunt, iedereen vinden was onmogelijk.  
 
De startgesprekken zijn bijna allemaal achter de rug. Fijn dat u er met uw 
kind was. De gesprekken waren goed en veel dingen zijn besproken. 
Mocht u vragen hebben, spreek Margit of mij aan na schooltijd of stuur ons een email.  
 
Voor de komende weken staan er alweer een aantal leuke uitjes op de planning. Soms is daarvoor begeleiding 
nodig, houdt u uw mail in de gaten?  
 
Huiswerk 
Over het huiswerk is afgelopen week een email gestuurd. Hieronder nog een keer de verschillende 
huiswerkitems. Zie de email met meer informatie over wat er geleerd moet worden.  
13-9: Tafel van 2, 5  
14-9: Toets Levend water hoofdstuk 2  
18-9: Test jezelf geschiedenis nakijken  
20-9: Tafel van 3,10  
22-9: Toets Topo 1  
26-9: Toets geschiedenis hoofdstuk 1  
27-9: Tafel van 4 
 
 

Groep 7
Dit keer een zeer beperkt stukje. Alleen het huiswerk. 
 
Huiswerk 
13-9 Topo ‘Landen van Europa’ 
14-9 Huiswerk Engels 
15-9 Toets LW Hs 1 + werkboek maken 
 
Hartelijk groet van juf Marjan en meester Christiaan 
 

Groep 8
Wij zijn hard aan het werk in groep 8 en de eerste weken zitten er al weer op!  
Vorige week hebben we onze eerste bloktoets van rekenen gemaakt. Bij veel kinderen is deze ruim 
voldoende tot goed gemaakt en bij een aantal kinderen moest er op 1 of 2 onderdelen geremedieerd 
worden. Mooi om te zien dat veel kinderen bij de evaluatie van de toets heel goed kunnen aangeven hoe  
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een bepaalde fout is ontstaan  (te snel gelezen, slordigheid, het tussenantwoord is als eindantwoord 
ingevuld, plus gedaan in plaats van min) en hierbij ook zelf weten waar ze de volgende keer op gaan letten. 
 
Bij taal werken we bij woord- en zinsbouw met zinsdelen. We hebben uitgelegd gekregen waarom het 
handig is om een zin in zinsdelen te kunnen verdelen; om persoonsvorm, onderwerp, deelwoord etc. te 
herkennen en te weten hoe je deze woorden moet schrijven. Dit komt goed uit, want bij de 
werkwoordspelling staan we stil bij voltooid deelwoorden. We hebben geleerd dat je deze werkwoorden 
aan het einde met een 'd', een 't' of 'en' kunt schrijven. Als je hem langer maakt hoor je het vaak. Hoor je 
het niet, dan gebruiken we de regel van 't ex kofschip.  
 
Bij geschiedenis staan we stil bij 'De Gouden Eeuw'. We praten hier in de klas over, maken opdrachten, 
luisteren naar verhalen en kijken filmpjes. Daarnaast kunnen we ook nog creatief aan de slag met onze 
eigen 'Kies Je Taak'-opdracht. De één maakt een spel over de VOC, de ander een zelfportret of we kiezen 
uit het schrijven van een verslag over de ontsnapping van Hugo de Groot.  

 
 
Op de foto zijn kinderen heel hard aan het werken aan de knikkerbaan. In groepjes maken we deze 
allemaal op onze eigen manier. Gaan we voor de stevigste constructie, voor het origineelste ontwerp, voor 
technisch, voor mooi en hoe lang is de knikker eigenlijk onderweg? Kosteloos materiaal in de vorm van 
bijvoorbeeld wc-rolletjes is meer dan welkom!  
 
Belangrijke data: 
Donderdag 14-9: huiswerk Engels (maken); 
Vrijdag 15-9: Levend Watertoets hfst. 3, maken en leren. Hoe dit moet worden geleerd, is in de klas 
uitgelegd; 
Donderdag 21-9: woordjestoets Engels unit 5; 
Vrijdag 16-9: Levend Watertoets hfst. 4, maken en leren; 
Donderdag 28-9: Unittoets Engels, unit 5; 
Elke woensdagochtend: Bloon gedaan; beide woordpakketten 2 keer; 
De data voor de monologen is rondgemaild; 
 
Hartelijke groeten van groep 8 en Marjan en Mirjan. 
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 TSO-rooster   
Tso is van 12.15 uur – 13.15 uur. Groep 1 en 2 is eten. Groep 3 t/m 8 is pleinwacht lopen in deze tijd. Het zou 
fijn zijn als u voor de bel van 12.15 al op school aanwezig bent. 

Datum Gr 1 Gr 2 Plein 1 Plein 2 Plein 3  Vaste tso 

Donderdag 14-9  Nienke Bos Joël Osaji Jamie v 

Doornik 

Lieve v 

Renssen 

Sarah vd Lugt Lena Borst 

Vrijdag 15-9   Pieter de Jonge Sander 

Triemstra 

Manon Weijts Casper v Til 

Maandag 18-9 Jolijn 

Klapwijk vsto 

Bastiaan 

Koevoet 

Feline Hakvoort Ryan Kaptijn Ariel Ngabo Masees Baziel 

Dinsdag 19-9 Sem 

Genderen 

Daniel 

Christian 

Thiago Amaral Marte Bultman Kerelos 

Tadros 

Arthur Grashuis 

Donderdag 21-9 Mirjam v 

Leeuwen 

Joost 

Buchner 

Nathanaiël 

Ababio 

Seilmon 
Gebretnsae 

Daleen Baziel Maria Attia 

Vrijdag 22-9   Dima 

Woestenenk 

Loïs Bakker Jasper v Dijk Eva de Vries 

Maandag 25-9 Tabita Hollaar Giorgino 

Girgis 

Sophia Peursen Tom Lucas Daan Noordzij Twan 

Alderliesten 

Dinsdag 26-9 Rubin Tsjin 

Asjoe 

Jayson 

Flake 

Marte Bultman Robin Martens Gino Plug Esther v 

Leeuwen 

Donderdag 28-9 Jayden de 

Vries 

Emilio 

Khawam 

Tobias vd Deijl Jerine Meijer Christina 

Boiten 

Lena Borst 

Vrijdag 29-9   Lente Hendriks Sari vd Molen Nneka Emeh Koen de Jong 

Maandag 2-10 Rehuël 

Noordoven 

Eva Lanser Dylan Martinez Willemijn 

Lugtenburg 

Levi Noppers Marlies Douma 

Dinsdag 3-10 Tim den 

Arend 

Chris 

Meijboom 

Simone Beijers Joshua 

Middelkamp 

Roos 

Verwoerd 

Arthur Grashuis 

 
 
 
 
 


