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Het was een schooljaar om nooit meer te vergeten en om nooit meer te hoeven meemaken. Het was 
moeilijk voor ons allen. Het steeds in quarantaine moeten van klassen; jullie als ouders die dit keer op 
keer hebben moeten doormaken, thuiswerken, al dan niet testen. Leraren die online kinderen les 
gaven, weektaken, appen, Skype. Het was niet gemakkelijk.  Kinderen, ouders, onderwijsteam, ieder 
heeft op zijn eigen manier geprobeerd er het beste van te maken.  
Tussendoor zijn er ook mooie momenten geweest. Bemoedigende mails van ouders, het hard werken 
van de ouders en kinderen om de lesstof zo goed mogelijk te maken.  
Het was zwaar, maar het licht schijnt en we gaan vol vertrouwen op naar een nieuw schooljaar!  
 
NPO-plan (Nationaal Programma Onderwijs) 
Vanuit de overheid komen er gelden vrij om de eventuele achterstanden die de kinderen hebben 
opgelopen, op een verantwoorde wijze weg te werken. Wij hebben hiervoor een plan gemaakt, NPO –
plan GB Benjamin. 
Begin volgend schooljaar wordt u hier over geïnformeerd. 
 
Formatie schooljaar 2020-2021 
In onderstaande schema’s ziet u de verdeling van de juffen en meesters voor de klassen voor het 
volgend schooljaar. 

 
IB   = internbegeleider,  RT  = remedial teaching, LT   = Leiderschapsteam DIR  = directietaken 
 

  

Leerkracht ma-mo ma-mi di-mo di-mi wo do-mo do-mi vr-mo vr-mi 

Lois Dijkstra 1 1    1 1   

Esther Scheer   1 1 1     

Marleen Luit 2 2 2 2 2 2 2   

Esther de Koning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Daniëlle v.d. Niet LT LT 4 4 4 LT LT 4 4 

Loes Fennema 4 4    4 4 5 5 

Kim Spoelstra 5 5 5 5 5 5 5 studie studie 

Virgily Barendregt      6 6 6 6 

Peter Baan 6 6 6 6 6 LT LT   

Gerte Offeringa DIR DIR 7/8 gym 7 DIR 7 7 DIR DIR 

Diana Migchels 7 7 IB/LT IB 7 IB/LT IB/LT 7 7 

Willem van Enk 8 8 8/ICT 8 8 8 8 8 8 

NIEUWS VAN DE DIRECTIE 
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Jaaropening eerste schooldag 
Maandag 6 september is de eerste schooldag.  De kinderen komen om 8.45 uur eerst gewoon naar de 
klassen. Om 9.00 uur starten wij met een jaaropening op het plein. 
Onder voorbehoud bent u van harte uitgenodigd om op gepaste afstand daarbij aanwezig te zijn.  
Het duurt ongeveer 15 minuten. 
 
Oudergesprekken 
Op dinsdagavond 13 juli en donderdagavond 15 juli hebben we de oudergesprekken. U krijgt hiervoor 
nog een uitnodiging van de leerkrachten. We willen de gesprekken weer zoveel mogelijk fysiek laten 
plaatsvinden op school, maar het kan ook online. Als u online wilt, moet u dat even aangeven bij de 
leerkracht.    
 
Vakantiedata 2021-2022 

Vakanties 

Herfstvakantie  Ma 25 oktober 2021  t/m vrij 29 oktober 2021 

Kerstvakantie Ma  27 december 2021 t/m vrij 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  Ma  28 februari  2022 t/m vrij 4 maart 2022 

Goede Vrijdag Vrij 15 april 2022 

Tweede Paasdag  Ma 18 april 2022 

Meivakantie  Ma  25 april  t/m vrij 6 mei 2022 

Hemelvaart Do 26 mei en vrij 27 mei 2022 

Pinkstermaandag  Ma  6 juni 2022 

Zomervakantie Ma 25 juli 2022 t/m vrij 2 september 2022 

 
Laatste schooldag 
Vrijdag 23 juli is de laatste schooldag. De kinderen hebben om 12.15 uur vrij. Een goede vakantie 
gewenst!  Indien u weg gaat: Ga wijs op reis en een goede reis en weer gezond thuis! 
 
Namens Team Gereformeerde Basisschool Benjamin, 
Gerte Offeringa 
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Aan alle kinderen en ouders!  

Kennen jullie de stichting Blessed Home nog? In 2018 hebben wij presentaties gegeven in alle klassen 

over het werk wat wij in Ghana zouden gaan doen. Inmiddels wonen wij daar alweer 2,5 jaar en is 

het project in volle gang! Tienermoeders en hun kinderen verblijven 2 jaar bij Blessed Home, en 

worden opgeleid tot naaister zodat ze daarna kunnen werken en zichzelf en hun kinderen kunnen 

onderhouden. We hebben verschillende dingen die we nog willen realiseren op het terrein. Eén van 

die dingen is een waterzuiveringssysteem zodat we schoon drinkwater hebben. Dit kost €3000,-. Om 

dit geld bij elkaar te krijgen verkopen we o.a. de onderstaande artikelen die de tienermoeders 

maken. Op Facebook/Instagram @adepam.blessedhomeghana vind je nog meer artikelen die 

gemaakt worden. Vind je het leuk om iets te bestellen? Stuur dan voor 15 juli een mail naar Marina 

schuurmanmarina@hotmail.com. De artikelen worden in verschillende kleurrijke stoffen gemaakt 

dus voorkeur voor een kleuren/geslacht kun je in de mail vermelden. Graag ook in de mail vermelden 

naar welke groep je kind gaat na de zomer. Na de zomervakantie worden de bestelde artikelen 

geleverd in de klas. Wil je niks kopen maar vind je het wel leuk om een financiële bijdrage te leveren? 

Ook dat kan! Een bijdrage kun je overmaken naar NL82 TRIO 0391 1680 37 t.n.v. Blessed Home ovv 

waterzuiveringssysteem. We hopen op een ontplofte inbox !  

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!  

Groeten, Michael & Marina, Ryan en Nick  

 

Prijzen per stuk zijn als volgt:  

- Knisperdoekje olifant €3,95                         

- Knisperdoekje giraffe €3,95 

- Slabbetje €2,95 

- Etui €6,95  

- Scrunchie €2,50  

 

BLESSED HOME 

mailto:schuurmanmarina@hotmail.com
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We hebben weer een prachtig nieuw zendingsdoel gevonden waar 

we de komende tijd voor gaan sparen. Namelijk voor Living Waters 

Village.  

Zendelingen en humanitaire 

hulpverleners op het eiland BORNEO 

Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay wonen 

al meer dan 16 jaar in de jungle van Borneo. Hij ontmoette haar in 

Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde uitdelen in 

Borneo. Wat begon met 1 kind is nu een opvanghuis voor 600 

verwaarloosde kinderen geworden. 

Ze zijn bezig met de bouw van een kinderdorp waar in totaal 1000 

kinderen opgevangen kunnen worden. Zij krijgen daar verzorging en 

onderwijs en worden bovendien begeleid om te terug te kunnen keren 

naar hun dorpen om daar het evangelie te brengen. 

Visie 

De Heer gaf Ronny & Kay in 1995 een visie om naar Borneo te gaan en de stammen van het Dayak 

volk van Borneo te bereiken met de boodschap van het evangelie van liefde en redding. Ze 

verhuisden in januari 2002 naar de stad Sintang na een aantal jaren in Sanggau te hebben gewerkt en 

huurden er een groot gebouw, zodat ze huisvesting en verzorging konden bieden aan veel kinderen. 

Veel kinderen die bij hun aankomen zijn ondervoed en lijden aan ziekten zoals tuberculose, malaria 

en tyfus. Sommigen zijn wees, terwijl anderen uit gebroken gezinnen komen. 

In december 2002 liet de Heer Ronny duidelijk zien dat hij een 

plek in de jungle moest klaar maken voor 1.000 verwaarloosde 

kinderen en scholen voor 2.000 kinderen. Na een zoektocht van 

10 maanden naar het juiste stuk land, leidde de Heer hen 

uiteindelijk naar een afgelegen gebied. 

Ze hebben 300 hectare land in de jungle gekocht en zijn een 

enorm bouwproject begonnen, dat onderdak kan geven aan 

1000 verwaarloosde kinderen, scholen voor 2000 kinderen van 

basisonderwijs tot hoger onderwijs, accommodatie voor medewerkers en docenten, een 

trainingscentrum, een Praise-en Worship centrum, een polikliniek, een ziekenhuis, een Bijbelschool, 

een bakkerij, een administratiegebouw, een crèche voor de kleinsten, radiostation en naai-atelier. 

Behalve dat de kinderen lichamelijke verzorging krijgen en onderwijs ontvangen, krijgen ze ook 

geestelijke training. Ze begeleiden deze jonge mensen zo, dat ze naar hun dorpen terug kunnen 

keren, om ook in onbereikbare dorpen kerken te beginnen en het evangelie en hulpverlening aan 

hun eigen bevolking te brengen.  

Jaël (groep 6) en Nathanaël (groep 8) hebben in elke klas een korte presentatie over dit project 
gegeven.  
Voor meer informatie maar ook persoonlijke verhalen kijk op http://www.heyboer.org/nl/  
Vlucht boven Living Waters Village: https://vimeo.com/38736875 
  

ZENDINGSDOEL 

http://www.heyboer.org/nl/
https://vimeo.com/38736875
http://www.heyboer.org/wp-content/uploads/heyboer-family.jpg
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Als u dit leest hebben we bijna zomervakantie!! Wat 

hebben we een enerverend jaar gehad met 2 keer 

een lock down en veel thuisonderwijs! Wat fijn dat 

er nu weer wat meer kan en mag! 

Deze laatste schoolweken komen nog een aantal 

kinderen instromen! Al bij ons ingestroomd zijn Elroy, 

Selah, Aron, Evy en Job en morgen komt Yael voor het 

eerst! Van harte welkom bij ons in de groep! We hopen 

dat deze kinderen zich snel zullen thuis voelen bij ons op 

school.  

We gaan morgen weer beginnen aan gezamenlijk buitenspelen met groep 2! Dat zal best weer even 

wennen zijn, want dan mag het speelgoed weer gedeeld worden. Betekent wel dat we ons niet strak 

aan het halve uur hoeven te houden, wat heel fijn is voor deze jonge kinderen. 

Wij hebben heerlijk gewerkt de afgelopen weken. Het thema waar we mee bezig zijn gaat over de 

zomer: de ijskraam van Jan en San. Inmiddels hebben we een ijswinkel in de rekenhoek en een 

camping op de bovenverdieping. Daar wordt flink gespeeld! Ook onze taal en rekenactiviteiten zijn 

op het thema toegespitst. We hebben twee nieuwe IPad s in de klas waarop de kinderen tijdens vrij 

kiezen om de beurt op mogen (10 min ) ze doen daar een taal of rekenspel op. Ze zijn erg in trek😊. 

Met de Bijbelverhalen zijn we terug gegaan naar het Oude Testament en zijn begonnen met de 

geboorte van Mozes (lied: klein, klein kindje je 

leven loopt gevaar) en zijn nu bij Jozua die met 

het volk Israël het nieuwe land gaat bewonen.  

Op 13 en 15 juli zullen de oudergesprekken 

plaats vinden en als ik dit schrijf mag dat ook 

weer fysiek! Hoe fijn is dat! U kunt weer een 

kijkje in de klas nemen en we kunnen samen 

praten over uw kind. 

Mocht u een van de dagen niet kunnen dan 

horen we dat graag van te voren, dan kunnen 

we er al rekening mee houden! De kinderen die 

komen instromen kunnen het eerste (start) gesprek verwachten na de zomervakantie. 

Lieve groetjes, 

Juf Esther en juf Lois 

 
 

NIEUWS VAN GROEP 1 
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Dit is alweer de laatste bijdrage voor het Infoblad van dit schooljaar voor groep 2. Nog 3 weken, dan 

begint de zomervakantie. Een mooi, 

maar ook bijzonder schooljaar ligt bijna 

achter ons. Wat is er veel gebeurd! Wat 

hebben we veel plezier gehad met 

elkaar en wat is er veel geleerd. Maar 

ook de lockdown met thuisonderwijs en 

3 keer in quarantaine met de groep. De 

afgelopen weken nog niet een dag met 

de hele klas op school geweest. Ik hoop 

dat we de laatste weken echt met 

elkaar af kunnen sluiten! 

In onze klas kun je zien dat het bijna vakantie is. Er is een echte camping met zwembad en barbecue 

😊 en daar wordt heel veel in gespeeld. Het thema waar we over werken is dan ook “op reis”.  

 

Het is een gezellige camping hoor! Je kunt er ijsjes kopen, er wordt eindeloos van alles op de 

barbecue klaargemaakt. Luchtbedden moeten opgepompt worden en soms is vakantie ook lekker 

chillen. Dan wordt er wat gekletst, zitten op een 

stoeltje en verder niet zo veel. Echt vakantie dus! 

We werken bij een prentenboek dat “op reis” heet 

en een weetboek met de titel “naar de camping”.  

We leren allerlei nieuwe woorden, oefenen veel 

links en rechts, bekijken een plattegrond, oefenen 

letters en klanken, maken van klanken woorden en 

proberen zo veel mogelijk rijmwoorden te 

bedenken bij een woord. Voor ieder woord leggen 

we een dopje op tafel en zonder te tellen gaan we dan 

vergelijken bij welk woord we de meeste rijmwoorden 

kennen. We oefenen getallen, we oefenen ook het “lezen” 

van getallen 

want dat 

vinden 

sommige 

kinderen nog 

wel moeilijk. 

We 

vergelijken de 

lengte van 

verschillende 

zonnebloemen. En natuurlijk nog veel meer! Wat kost het om op de camping te overnachten? Hoe 

betaal je? Met welke briefjes of welke munten? Waarom moet je eigenlijk ergens voor betalen? Dat 

NIEUWS VAN GROEP 2 
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zijn altijd mooie gesprekken.  

We hebben ook een echt rekenwerkboek en daar werken we iedere week een keer in. We kunnen nu 

bijna alle getallen schrijven. Dat is op het plein ook wel te zien, want daar wordt met stoepkrijt lekker 

geschreven en getekend. 

Natuurlijk maken we verschillende werkjes bij het thema. 

We spelen met de camping en het zwembad van Playmobil en dan worden hele verhalen verzonnen 

en uitgespeeld. Dat samen spelen is ook taal en bij het overleggen komen heel wat sociale 

vaardigheden kijken. Daar praten we dan samen over in de kring.  

* Hoe zeg je het als je iets niet zo leuk vindt?  

* Is “nouhouhou” zeggen het handigst als iemand iets pakt of als je iets graag wilt? Of zou je het ook         

    anders kunnen zeggen? De toon waarop je iets vraagt is erg belangrijk. 

* Kijk je iemand aan als je wat tegen hem of haar zegt? En hoe praat je dan? 

* Moet de juf alles voor jou regelen of kun je zelf tegen iemand zeggen wat je niet fijn vindt? 

Het levert heel mooie gesprekken op en gelukkig wordt wat is geleerd vaak toegepast tijdens het 

spelen. 

De Bijbelverhalen vertel ik uit het Oude Testament. Eerst verhalen over Richters en de afgelopen 

week het verhaal over Ruth. Toen ik vertelde dat Ruth met Boaz trouwde en een zoon kreeg die 

Obed heette, zei een van de kinderen: “Is Ruth een vrouw?! En hij is ook de baas van Nederland!” Eh, 

dat is Rutte en de tijd van Ruth in de Bijbel is al heel lang geleden. We hebben er met elkaar heerlijk 

om gelachen. 

Natuurlijk leren we allerlei liedjes die bij de Bijbelverhalen passen. We leren echt van alles en dat 

maakt het samen zingen zo fijn. 

Meester Sid komt iedere dinsdag de gymles op het plein verzorgen. Dat blijft zo, ondanks de 

versoepelingen. Het is fijn dat de meester iedere week weer zo’n goede gymles bedenkt met de 

beperkte middelen die er zijn. En iedere week weer hoor ik aan het einde van de les “poeh, ik heb 

toch zo’n zweet!” Flink gegymd dus! 

De muzieklessen zijn online. Eerst gaf juf Mirthe de muziekles voor groep 1 en 2. De juf deed het heel 

erg leuk en de kinderen genoten van haar lessen. Blijkbaar werd de juf ziek en is er nu online een 

andere juf, juf Margo. Ook zij geeft leuke lessen, maar is wat ouder. “Ik denk dat juf Margo de oma 

van juf Mirthe is”. 😊 Het inschatten van leeftijden 

is nog wel een dingetje! 

We leren wel heel veel van deze juffen! 

De oudergesprekken zijn op 13 en 15 juli a.s. Dit 

mag weer fysiek op school! Wanneer er wensen 

zijn, bv voorkeur voor een bepaalde avond of toch 

liever online, willen jullie die dan zo spoedig 

mogelijk aan mij doorgeven? Dan kan ik daar 

rekening mee houden als we de avonden gaan 

plannen. Het is fijn om jullie allemaal weer te 

spreken! 

Een goed weekend en tot ziens,  

juf Marleen 
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Binnenkijken 
Hoe ziet het er nu uit in de klas? Dat kunt u o.a. op Klasbord ontdekken. Ik ga mijn best doen vaker 
wat foto’s en filmpjes te plaatsen zodat u kunt zien hoe de klas eruit ziet en waar we mee bezig zijn. 
De laatste weken van het schooljaar mogen we weer samen naar buiten, dat is heel gezellig en ook 
best wel spannend voor groep 3. Na zo lang alleen met groep 3 buiten spelen moeten ze echt 
wennen aan de drukte op het plein. We gaan weer oefenen met heel veel verschillende kinderen 
samen te spelen en dat zal zeker de eerste dagen nog best ingewikkeld zijn.  
 

Dit ben ik: Rembrandt  
We kunnen het haast niet geloven maar we ronden al bijna af 
met de een-na-laatste kern: kern 11. In de klas is er al wat 
veranderd hier en daar om plaats te maken voor nieuwe werk- 
en speelhoeken. We leren dit thema o.a. technieken als clair-
obscur en hoe je een ets moet maken. We sluiten dit jaar 
helaas niet af met een tentoonstelling in de klas, wel krijgt u 
alle werkjes mee naar huis en kunt u ze bewonderen op het 
‘klasbordmuseum’.  
 
 
 
 

 

 

Woordtypen in kern 11 

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn: 

woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk; 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging; 

 samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken; 

 verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, 

bezempje en appeltje; 

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

 woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open 

lettergreep aan het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono); 

 woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie; 

 leenwoorden, zoals: computer 

 
Spelling 

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het 

eind van de kern worden beheerst. 

NIEUWS VAN GROEP 3 
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Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde 

woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift. 

Begrijpend lezen 

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes 

met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de 

kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken 

de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen 

begrijpen te vergroten. 

Rekenen  
Getal & Ruimte Junior – Groep 3 Blok 8  
Dit Blok leert uw kind:  
• structuur van getallen herkennen  

• aftrekken tot 20, zoals 14 − 6  

• optellen en aftrekken tot 20, zoals 
7 + 5 en 13 − 4  

• rekenen met liters  
 
In de klas komt aan de orde:  
• Het beeld van de eierdoos wordt 
gebruikt om de structuur van 
getallen duidelijk te maken. In een 
doos passen 10 eieren dus voor 23 
eieren heb je 2 volle dozen nodig en 
dan heb je nog 10 losse eieren over.  
 
• Ook bij het aftrekken tot 20 over de 10 verdwijnt nu de splitsing. Kinderen maken in 1 keer de 
sprong over de 10.  

 
 
 
 
 

• Kinderen maken kennis met het begrip liter.  

 
 

• Kinderen oefenen met het door elkaar optellen en aftrekken over de 10. De getallenlijn wordt eerst 
nog gebruikt ter ondersteuning maar aan het einde van deze maand oefenen ze met rijtjes opgaves.  
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Tips voor thuis:  
• Oefen met getalstructuur door een raadspelletje: noem een aantal eierdozen en losse eieren, welk 
getal hoort erbij? Bijvoorbeeld: 4 eierdozen en 3 losse eieren, het getal dat erbij hoort is 43.  

• Oefen het optellen en aftrekken door het spelen van bingo: schrijf allebei 6 getallen onder de 20 op 
een blaadje. Bedenk om de beurt opgaves die bij de getallen kunnen horen. Streep de getallen door 
waar de opgave bij hoort. Wie als eerste al zijn getallen heeft doorgestreept wint het spel.  

• Oefen met liters en inhoud door samen uit te proberen hoeveel liter er in een emmer gaat. En 
hoeveel emmers gaan er in het bad of het zwembadje in de tuin?  
 
Verjaardag 
Op donderdag 8 juli ben ik jarig en vier ik mijn verjaardag in de klas. Op die dag mogen de kinderen 
verkleed naar school komen en zorg ik voor het tussendoortje.  
 
Juf Virgily 
Juf Virgily is al een hele tijd niet meer in de klas geweest. We hopen dat juf Virgily weer snel helemaal 
beter is en willen haar daar graag bij helpen. Daarom is ze afgelopen week weer begonnen met af en 
toe een uurtje voor de klas. Het kan dus zijn dat de kinderen in de laatste weken af en toe 2 juffen op 
1 dag hebben.  
 
Oudergesprekken 
Door de versoepelingen kunnen de oudergesprekken dit keer weer op school plaatsvinden. Dinsdag 
13 en donderdag 15 juli worden ze ingepland. Kunnen jullie zo snel mogelijk doorgeven welke dag 
jullie voorkeur heeft en of jullie liever een online of fysiek gesprek willen?  
 
Groetjes, 
Juf Esther de Koning 
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Het schooljaar vliegt voorbij. Heerlijk dat het nu zo goed gaat en er weinig zieken zijn. Het is heel 
prettig om met alle kinderen tegelijk in de klas te zijn. Al merk ik ook dat het sociaal emotioneel 
steeds weer wennen is voor de kinderen. Ze houden van structuur en herkenbaarheid en helaas 
verandert er nogal eens iets. Laten we hopen en bidden dat de laatste weken rustig zullen zijn in 
de klas en we samen het schooljaar fijn kunnen afsluiten.  
 
Zwemmen: Veel ouders vragen hoe het gaat met zwemmen. De kinderen hebben natuurlijk heel wat 
lessen gemist dit schooljaar. Omdat het doel van schoolzwemmen 
vooral beweging is, hebben we dit weer fijn opgepakt. Voor 
sommige kinderen is schoolzwemmen ook echt diplomazwemmen, 
omdat ze nog geen of weinig zwemlessen hebben gehad. 
Binnenkort wordt bekeken of de kinderen misschien in staat zijn om 
nog een diploma extra te behalen. Voor kinderen die nog helemaal 
geen zwemlessen hadden gevolgd was dit schooljaar te kort om een 
diploma te halen. De badmeester adviseert u om deze kinderen op 
zwemles te doen. Ze kunnen nu al zoveel en zullen dan ook spoedig 
hun diploma kunnen halen. 
 
Taal: inmiddels zijn we aangekomen bij het laatste blok. Daarin herhalen we alles wat we geleerd 
hebben en oefenen we het maken van mooie zinnen. Dat doen we niet alleen in ons schrift, maar de 
kinderen oefenen ook het creatief schrijven van verhalen en gedichten.  
 
Spelling: een aantal moeilijke onderwerpen van spelling zijn inmiddels aan de beurt. Iets later dan 
normaal in een schooljaar, ivm de lockdown. Daardoor zijn we nog wel echt flink aan het werk deze 
weken. We oefenen namelijk woorden met open en gesloten lettergrepen. Wij noemen deze jager-
bakker woorden. En om deze ‘trucjes’ te leren oefenen, oefenen, oefenen, oefenen, oefenen we 
veel. 

                
 
Rekenen: We zijn bezig met de laatste 2 blokken van rekenen.  
 Deze maand leert uw kind: 

• Tellen met sprongen van 7 

• Tellen met sprongen van 9 

NIEUWS VAN GROEP 4 
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• Tellen met sprongen van 100 

• Wat een hele draai, een halve draai en een kwart draai is 

• Een tabel invullen 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren de tafel van 7 en 9 

• Kinderen leren optellen en aftrekken tot 100. 

• Kinderen leren hoe voorwerpen eruit zien van verschillende kanten. 

• Kinderen leren tabellen af te lezen 

Tips voor thuis: 
• Oefen de tafels die uw kind nog niet goed kent. Op vrijdag 9 juli hebben ze een tafeltoets van 

de tafel van 6 en 7. Op vrijdag 16 juli hebben ze een tafeltoets van de tafel van 8 en 9.  
In de laatste week van het schooljaar herhalen we alle tafels. De kinderen krijgen een 
tafeltoets mee naar huis over de tafels die ze kennen. Wie lukt het om alle tafels te kennen?  

• Oefen het optellen en aftrekken tot 100 door om en om met een 
dobbelsteen te gooien. Tel het aantal ogen dat gegooid is, op bij 0 en 
schrijf het antwoord op. Het doel is precies op 50 uit te komen, u en uw 
kind mogen dus kiezen of u gaat optellen of aftrekken. Wie als eerste op 
50 uitkomt, heeft gewonnen. 

• Oefen de zichtbaarheid van voorwerpen door tegenover elkaar te gaan 
zitten met elk 8 blokjes. Plaats een boek tussen jullie in, zodat jullie 
elkaars werk niet kunnen zien. Laat uw kind een bouwsel maken van de 8 
blokjes met een maximale lengte en breedte van 3 blokjes. Op 
ruitjespapier tekent hij/zij een plattegrond van dit bouwsel en geeft deze 
aan u. Kunt u het blokkenbouwsel nabouwen op basis van het 
plattegrond? Vergelijk daarna elkaars bouwsels. Draai de beurt om. 

 

Nog een paar dingen over de laatste weken: 

 Ik hoop u te zien op de oudergesprekken. Live het liefst. Of anders via beeldbellen. Heeft u 

een voorkeur voor een datum? Of dinsdag 13 juli, of donderdag 15 juli 

 De laatste weken werken we over landen in de klas. We gaan met boeken, filmpjes en lessen 

op reis over de hele wereld. 

 We hebben iedere week weer ‘gewoon’ gymles in de gymzaal. Denkt u aan de gymspullen?  

Groetjes, 
Juf Danielle  
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Dit is alweer het laatste infoblad van dit schooljaar! Ik kijk terug op weer een bijzonder jaar, dat niet 
altijd even gemakkelijk was gezien alle maatregelen. Maar ook op een fijn jaar met deze klas. De 
kinderen die je weer ziet groeien en steeds zelfstandiger ziet worden, onderwerpen die eerst lastig 
waren maar nu beheerst worden en dan straks het afscheid naar groep 6.  
Ik zie uit naar de laatste gesprekken en wil jullie alvast bedanken voor de fijne samenwerking! 
 
Verkeer 
Door het jaar heen hebben we geen reguliere verkeerslessen maar we hebben, in groep 5, een 
project. Dit project van verkeer zal 5 weken duren. Gedurende deze vijf weken zullen we de volgende 
opdrachten doen: 

- De kinderen leren de betekenissen van de verschillende 
verkeersborden door middel van spelletjes zoals kwartet, 
domino, quiz of een puzzel. 

- De kinderen maken zelf een verkeersbord voor in de klas of 
ergens in en rond school.  

- De kinderen leren een reis plannen via internet naar een 
bekende plaats in Nederland. 

- De kinderen oefenen online met alle gevaren in en rondom 
het treinverkeer. 

- De kinderen werken aan diverse werkbladen die te maken hebben met verkeer.  
Als afsluiter maken we een werkstuk of lopen we een verkeersspeurtocht.  
 

Aardrijkskunde 
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de indeling van Nederland. In 
de klas hebben we een klein werkstuk gemaakt over een van de twaalf 
provincies. Deze hangen nu op de gang.  

Oudergesprekken  
Op dinsdag 13 juli en donderdag 15 juli zijn de oudergesprekken. We zullen de gesprekken zowel 
online via Skype als fysiek op school voeren. Mocht u een voorkeur hebben qua dag maar ook qua 
tijd, laat het me dan zo snel mogelijk weten dan kan ik hier rekening mee houden. We zullen 
bespreken hoe het met uw kind gaat. Zowel sociaal-emotioneel als op de zaakvakken, wat er volgend 
jaar nodig of belangrijk is om mee te geven aan de volgende leerkracht en ronden samen het 
schooljaar af.  
 
Spreekbeurten  
Alle spreekbeurten zitten er weer op! Wat was het leuk om te zien en te horen hoe alle kinderen zo 
goed hun best hebben gedaan. We hebben allemaal veel geleerd over de onderwerpen. Ook bedankt 
voor jullie als ouders voor het helpen! 
 
CITO-eindtoetsen 
De Cito eindtoetsen van groep 5 zijn afgenomen en de kinderen hebben hard gewerkt. Vanuit deze 
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toetsen zullen we analyseren wat er nodig is volgend jaar om weer een stukje te groeien. Ik ben in 
ieder geval trots op hun inzet!! 
 
Vogeltjes papier manche  
Momenteel zijn we druk bezig met een kliederopdracht. We zijn vogeltjes aan het maken van papier 
maché. Scheuren van kranten, dompelen in de lijm en kliederen maar! De vogeltjes hebben al een 
echte vorm. Binnenkort zullen we ze verven.  

 
  
Zendingsgeld 
Wij zamelen de komende periode geld in voor Living Waters Village van Ronny Heyboer. De kinderen 
hebben hier een presentatie over gekregen van een leerling uit groep 8 en leerling uit groep 6 die 
hier een presentatie en een werkstuk over hebben gemaakt. In de klas staat een spaarpotje waar we 
elke maandag (maar een andere dag mag ook) het zendingsgeld in verzamelen. Meer info? Zie: 
http://www.heyboer.org/nl/ 
 
Muziekles  
Normaal gesproken krijgen we elke donderdag muziekles van meester Ron. Deze lessen worden 
verzorgd vanuit het SMK. Gezien de maatregelen hebben we de afgelopen weken online les gehad 
van juf Marjolein en juf Leonne. Het was digitaal maar de kinderen, en ook de juffen, hebben ervan 
genoten! 
 

                     
 
Huiswerk 
Dit schooljaar geen huiswerk meer! Dat zullen de kinderen wel fijn vinden. Volgend schooljaar zal het 
huiswerk een stuk meer en regelmatiger zijn dan het afgelopen schooljaar. Maar daar zijn ze nu al 
een stuk beter op voorbereid! 
 
Groetjes, 
Juf Kim 
 
 
 

http://www.heyboer.org/nl/
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Het einde van groep 6 is in zicht. Nog slechts drie weken en dan is het zomervakantie. Het jaar begon 
gelukkig ‘normaal’, maar is halverwege jammer genoeg een paar keer onderbroken door ziekte, 
lockdowns, thuisonderwijs, quarantaine-plicht enz. Hierdoor lukte het niet altijd om alles op de juiste 
manier aan te bieden of te organiseren zoals het in een 
normaal cursusjaar gaat (denk aan: verlengde instructie-
momenten, huiswerk, gymlessen, excursies, schoolreisje 
enz.). Heel vervelend, maar het was niet anders.  
In het Chinees heeft het woord crisis twee betekenissen: 
kans en bedreiging. Hopelijk kunnen we over een tijdje 
vaststellen dat de hele corona-crisis ons en onze kinderen 
veel heeft geleerd over wat wel /niet echt belangrijk is in het 
leven..  
 
De onderlinge band en vriendschap in groep 6 is in elk geval bij de meeste kinderen er niet minder op 
geworden. Met de vertelmomenten aan het begin van de dag horen we dat veel kinderen met elkaar 
speelafspraakjes maken. In de pauzes hebben ze veel met elkaar gespeeld (zonder andere groepen 
op het plein) en dat is wel ten goede gekomen van de sfeer. Natuurlijk zijn er nog steeds wel eens 
ruzietjes of onenigheid, maar over het algemeen valt het ons op dat de groep het goed met elkaar 
kan vinden. Ons is het opgevallen dat deze groep liever met elkaar spelletjes doet of gezellig wil 
kletsen, dan dat men met elkaar naar een film kijkt. Dat is bij andere groepen nog wel eens anders.   
 
Cito-toetsen en oudergesprekken 
We hebben de afgelopen dagen Cito-toetsen gemaakt. Niet voor iedereen zijn deze toetsen 
gemakkelijk. Een hoog resultaat is ook niet het belangrijkst. Ik heb wel gemerkt dat de kinderen zich 

dit keer beter konden concentreren dan bij de toetsen van midden 
groep 6. Er was rust en stilte in de klas tijdens het maken van de toetsen. 
We moeten, als school, nog gaan analyseren wat het effect van de 
corona-crisis is op de resultaten van de toetsen. Vanuit de overheid 
hebben we extra geld gekregen om volgend jaar meer hulp te bieden 
aan de kinderen. Klassenbreed en sommige kinderen ook individueel. In 
latere Info-bladen zal er vast meer informatie over komen te staan.  
In het oudergesprek binnenkort zullen we bespreken hoe uw kind de 
toetsen heeft gemaakt en wat ons de afgelopen tijd is opgevallen aan 
uw kind. Ook bespreken we dan waar uw kind nog in kan groeien en in 
de zomervakantie nog wat extra mee kan oefenen.   
De oudergesprekken zijn op 13 en 15 juli. Het liefs t fysiek, maar als het 
echt niet anders kan, kunnen we op dat moment ook beeldbellen. 

 
Vakantie 
We willen u op deze plaats heel hartelijk dank voor de samenwerking en het vertrouwen in het 
afgelopen jaar. Ik denk dat we allemaal wel toe zijn aan 6 weken rust en vakantie. Een hele fijne 
vakantie toegewenst, samen met uw kind(eren) en Gods zegen en vrede in alle opzichten toegewenst. 
 
Huiswerk 
De laatste weken zijn er geen grote toetsen meer die de kinderen moeten leren, wel leren we nog elke 
week een nieuw lied aan en blijven we oefenen met de Engelse woordjes. Nog een paar kinderen 
moeten hun spreekbeurt doen. Dat kan nog in deze laatste 3 weken.  
 
Hartelijke groet, 
Juf Loes en Meester Peter 
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Het allerlaatste Infoblad van dit schooljaar en wat een onwerkelijk en bijzonder jaar is het geweest. 
Het was niet altijd makkelijk, we waren blij toen we de klas weer compleet hadden. We waarderen 
het zeer dat we steeds weer van u steun, hulp en positiviteit mochten ervaren en we voelden aan dat 
we dit samen deden. De kinderen hebben heel hard gewerkt en aan de methodetoetsen kunnen we 
zien dat ze ook in de thuiswerktijd goed doorgegroeid zijn, we zijn heel erg trots op eenieder van 
hen! We willen u daarom bedanken voor de hele fijne samenwerking die we hebben mogen 
ervaren!!! 
 
Bijbelverhalen 
We zijn bezig met de zendingsreizen van Paulus. Wat een enorme afstanden heeft hij afgelegd. Aan 
het eind van zijn tweede zendingsreis bezoekt Paulus Korinte en Efeze. 
Van hieruit vertrekt hij naar Jeruzalem, maar hij belooft de leden van 
die gemeente snel terug te zullen komen. 
De derde zendingsreis begint in Antiochië. Paulus maakt zijn belofte aan 
Efeze waar en bezoekt eerst deze gemeente. Daarna maakt hij een 
rondreis langs de gemeenten in Macedonië en Griekenland. 
Van de 3e zendingsreis wordt in deze week alleen het bezoek aan Efeze 
behandeld. Paulus is hier drie jaar gebleven. Hij preekt eerst in de 
synagoge en later in de school van Tyrannus. Hij doet hier ook veel 
wonderen. Het oproer van de zilversmeden onder leiding van Demetrius 
doet hem besluiten Efeze te verlaten. Paulus merkt steeds meer tegenwerking van de Joden. Hij moet 
Korinte ook voortijdig verlaten, omdat de Joden een aanslag op zijn leven beramen. Ondanks alle 
tegenslagen houdt Paulus niet op zijn medebroeders te bemoedigen. 
 
CITO-eindtoetsen 
De Cito eindtoetsen van groep 7 zijn afgenomen en de kinderen hebben hard gewerkt. Vanuit deze 
toetsen zullen we analyseren wat er nodig is volgend jaar om weer een stukje te groeien, maar we 
kunnen wel zeggen dat we trots zijn op onze groep. 
 
Oudergesprekken 
We willen u vragen dinsdag 13 juli en donderdag 15 juli vrij te houden voor de ouderavonden. U kunt 
via de mail uw voorkeur aangeven voor 1 van deze 2 avonden. We willen graag aan u de keus laten of 
u ons liever fysiek in de klas ontmoet of via Skype spreekt. U kunt ons mailen of appen om uw voorkeur 
door te geven, dan zullen we hier rekening mee houden op de desbetreffende avond. We zullen 
bespreken hoe het gaat met uw kind, zowel sociaal-emotioneel als op de zaakvakken en ronden zo 
samen het schooljaar af. 
 
Rapporten 
Enkele leerlingen hebben hun rapportboekje nog niet ingeleverd. Zou u hierop willen toezien zodat we 
voor het einde van het jaar alles compleet hebben om weer uit te delen met het nieuwe rapport? 
 
Kunstmenu 

Helaas konden we door corona dit jaar niet naar het theater of het 
museum met het, door de gemeente georganiseerde, kunstmenu. 
Daarom hebben ze voor elke leerling in groep 7 een tasje gemaakt met 
daarin alle benodigdheden om een “Cranky Box” te maken. De cranky 
box les is een beeldende les. De kinderen gaan kennis maken met een 
oude theatervorm. Door het draaien aan de kokers gaat er een 
panorama draaien en kan er een passend verhaal bij verteld worden. 
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Huiswerk/belangrijke data: 
Maandag 5 juli 2021  Laatste psalmversje Psalm 100:1 (Liedboek voor Kerken) 
Vrijdag 9 juli 2021  Kerkgeschiedenis Overhoring les 15 (ook de laatste…) 
Maandag 12 juli 2021  Engels   TEST CHAPTER 4 (alles leren) 
Dinsdag 13 juli 2021  Oudergesprekken 
Donderdag 15 juli 2021  Oudergesprekken 
Vrijdag 23 juli 2021  Laatste schooldag, rapporten, 12.15 uur zomervakantie!  

 
Met vriendelijke groet,  
juf Gerte en juf Diana 
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En zo zijn we aangekomen bij het laatste stukje infoblad van dit jaar. Wat is het een vreemd jaar 
geworden. Met weer een lock-down en verschillende quarantaine periodes. Het jaar is desalniettemin 
omgevlogen. En we zijn nu druk bezig met de laatste loodjes. Vanaf volgend jaar gaan de kinderen naar 
het voortgezet onderwijs. Voor velen een spannende 
stap, maar ook een stap waar naar uitgekeken wordt.  
 
Kamp 
We kunnen terugkijken op geslaagde 
kampactiviteiten op de hei in het klimpark en op de 
fiets. En ’s avonds gezellig samen Nederland kijken. 
Al met al ondanks de magere versie een geslaagd 
‘kamp’. 
 
Corona en afscheidsavond en musical 
Zoals u weet zijn we druk bezig met het instuderen 
van de musical. De uitvoering zal zijn op 22 juli 
gebeuren. De kinderen moeten om 18:00 op school zijn voor schmink etc. de avond zelf begint om 
19:00. Ook hier krijgt u nog apart bericht van. 

Toch zijn er bij de musical restricties. Alleen de ouders kunnen komen, geen 
opa’s en oma’s of ooms en tantes broers, zussen of anderen. Dit heeft te maken 
met de anderhalve meter regels die nog gelden. Ook mogen de oud-leerlingen 
en broers en zussen niet komen op de woensdag voor de afscheidsavond. 
Aangezien zij niet op het schoolplein mogen komen. Ik snap dat dit erg vervelend 
is. Maar we maken een opname van de avond en die kunt u dan aan de anderen 
laten zien. Hiervoor heb ik per leerling een USB-stick van minimaal 16 Gigabyte 
nodig. Zodat ik de film daarop kan zetten. 

 
 
Huiswerk 
Het huiswerk is oefenen voor de musical. 
 
Meesterlijke groet, 
Meester Willem 
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