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Algemene informatie: 

 

Theaterdag 2018. 

 Ga met ons mee aan de gele ballon. 
In regen of sneeuw of in stralende zon. 
Of je nu bruin bent, of rood bent of wit, 
Dat is toch iets waar echt niemand mee zit. 

Pak snel je spullen we gaan op reis!   
 
Wat was het een superleuke dag! Donderdag was het één en al theater bij ons op school. Met alleen 
een plaat (uit het boek  ‘De gele ballon’) van een gebied als hulpmiddel moesten de kinderen zelf een 
verhaal bedenken en in groepjes deze zelfverzonnen scenes instuderen. Met de hulp van de 
enthousiaste docenten ging dat prima. Dat was te zien in de Tweesprong, waar elke groep liet zien 
wat na al dat oefenen het resultaat was geworden. Er werd o.a. gedanst, creatief gewerkt met 
objecten (met een bal onder je shirt ben je ineens een dromedaris of de kerstman) en er was slapstick 
te zien. 
Tot slot zongen en dansten alle kinderen het lied van de Gele Ballon. Super gedaan allemaal en 
natuurlijk willen wij ook het publiek bedanken voor hun komst! 
 
21st. Century Skills: Digitale Geletterdheid. 
Deze laatste periode stond de skill ‘Digitale Geletterdheid’ centraal. Dat komt goed uit want we zijn 
immers in alle klassen aan het werk met de nieuwe Chromebooks en I-pads. 
Bij de kleuters wordt gewerkt met I-pads. Er zijn er 6 per klas beschikbaar. In de kleine kring wordt 
daarmee gewerkt aan allerlei uiteenlopende opdrachtjes. Van kleuren, tellen en rijmen tot aan 
muziek maken. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt met Chromebooks gewerkt. (kleine laptopjes). De verwerking van taal, 
spelling en rekenen doen we daar onder andere al op. Zo kan ieder kind op zijn eigen niveau werken 
en in zijn eigen tempo.  
We hebben deze laatste skill dus zoveel mogelijk in ons lesprogramma geïntegreerd en hebben er 
geen apart projectje van gemaakt. Dit is tevens de wijze waarop we volgend schooljaar met de 21st. 
century skills zullen gaan werken.  
 
Met de auto naar school. 
Soms kan het niet anders, maar ik zou iedereen wel willen vragen de verkeersveiligheidsregels in acht 
te nemen. Regelmatig worden kinderen op het zebrapad uit de auto gelaten, wordt er dubbel 
geparkeerd, te hard langs de scholen gereden en soms zelfs tussen een overstekende groep kinderen 
door gereden! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
 

maandag  18-06 De schoolbibliotheek wordt ingericht. 

dinsdag  19-06 * 

woensdag  20-06 Schoolreizen groepen 1 t/m 7. 

donderdag  21-06 Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 

vrijdag  22-06 Verzending nieuwsbrief nummer 37. 

 
                                                                                                                         

Groeps- en taakverdeling schooljaar 2018-2019. 
 

groep: reguliere leerkrachten: werkdagen: 
1/2A Carla Loonstra Maandag, dinsdag en een aantal woensdagen. 
 Marja Speek Donderdag en vrijdag en een aantal woensdagen. 
1/2B Annemiek Hoogeveen De gehele week, om de week op maandag vrij. 
 Dyonne van Amsterdam Om de week op maandag. 
1/2C Demi van As 

Dyonne van Amsterdam 
De gehele week, om de week op maandag vrij. 
Om de week op maandag. 

3 Aukje Aardema Maandag t/m woensdag. 
 Carla Loonstra Donderdag en vrijdag. 
4 Danny Jansen Maandag t/m woensdag. 
 Dyonne van Amsterdam Donderdag en vrijdag. 
5A Ester Hartgers Maandag t/m woensdag. 
 Nelleke Koeleman 

 
Donderdag en vrijdag. 
Dit zijn de kinderen van de huidige groep 4B. 

5B Yvonne van Klink Maandag en dinsdag. 
 Raoul Struijk Woensdag t/m vrijdag. 

Dit zijn de kinderen van de huidige groep 4A. 
6 José Enthoven(of haar 

vervanger) 
Maandag en dinsdag. 

 Douwina Vrijburg Woensdag t/m vrijdag. 
7 Marian van Klink Maandag en dinsdag, om de week op woensdag. 
 Marja Gribnau Donderdag en vrijdag, om de week op woensdag. 

Om de week begeleidt Marian onze TOP-klas op woensdag. 
8 Henriëtte van Buuren Maandag t/m woensdag. 
 Joukje de Vries Donderdag en vrijdag. 
   
 Speciale taken:  
 Ton Kuiters Directeur. 
 Erwin Lebbink Intern Begeleider/Zorgcoördinator. 
 Danny Jansen: groep 1 t/m 4 

Joukje de Vries: groep 5 t/m 8  
Bouwcoördinatoren. 

 Ester Hartgers Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen. Master SEN. 
 Aukje Aardema Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling. Master SEN. 
 Henriëtte van Buuren Coördinator anti-pestgedrag.  
 Marian van Klink Coördinator begaafde leerlingen (TOP). 

Interne cultuurcoördinator. 
 Annemiek Hoogeveen Onderwijskundig ICT-er. 
 Marjan Lauwers Administratieve ondersteuning directie. 
 Noortje van Haestregt en 

Femke Vermeij 
 

Gymdocenten. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Inmiddels zijn wij een eind op weg met ons thema "Piraten". De kinderen weten inmiddels al heel 
veel over piraten en kunnen mooie schatkaarten maken.  
De theater challenge was een gezellige en uitdagende ervaring. Wij zijn deze dag op reis gegaan 
met de gele ballon. Met als afsluiting een spectaculaire voorstelling. 
De letter van de week is de g van gum.  
Op woensdag 20 juni gaan wij op schoolreisje naar het Linneaushof, wij starten om 8.30 uur in de 
groep en zijn rond 15.30 uur weer terug op school. De kinderen krijgen op school hun schoolshirt 
aan en gaan aan het einde van de dag eerst mee de klas in om het shirt in te leveren.  
De kinderen hebben wel eten/drinken nodig voor het 10-uurtje,maar voor de lunch wordt gezorgd. 
Indien het weer het toelaat, gaan wij na de lunch lekker spetteren en afkoelen in het waterpark. 
Geef uw kind daarom handdoek en zwemkleding mee. 
Donderdag 21 juni hebben wij een studiedag. De kinderen hebben deze dag geen les. 
Skill ICT 
Wij hebben een aantal interessante digibordlessen over piraten gedaan. 
 
Fijn weekend, 
De kleuterjuffen 

 

Groep 3: 
Afgelopen donderdag hebben wij genoten van een top theaterdag met als thema “De gele 
luchtballon”. We hebben ons helemaal ingeleefd in ons eigen fantasieland en er een leuke dag van 
gemaakt. 
Ook afgelopen week hebben de kinderen weer goed gewerkt. De Cito-toetsen zijn, op wat 
inhaalmomentjes na, afgerond. Volgende week ronden wij ook de AVI toetsen af. Zie verderop in de 
nieuwsbrief ook het stukje over de zomerdip en het Zomerlezen. Gelukkig was er ook weer 
voldoende tijd voor ontspanning. Maandag hebben we lekker buiten gegymd. Ook hebben de 
kinderen verder gewerkt aan hun “speciale knutsel” en gespeeld.  
Door de goede verzorging zijn al onze vlinders inmiddels uitgevlogen. Het was erg leuk om de 
ontwikkeling van eitje tot vlinder van zo dichtbij mee te maken.  
Onze stagiaire Willemijn was deze week gezellig drie dagen in de groep. Volgende week dinsdag is 
zij helaas alweer voor het laatst.  
Wilt u de meegegeven bladen voor het vriendenboekje voor juf Willemijn maandag weer inleveren? 
Alvast bedankt! 
 
Let op! Er is wederom een wijziging in het gymrooster.  
Vanaf komende week heeft groep 3 weer op donderdag les van de eigen juf.  
En dan gaat het volgende week eindelijk gebeuren... De schoolreis! U heeft hiervoor een aparte 
mail ontvangen met de laatste informatie. Dat wordt gezellig! De dag erna kunnen de kinderen een 
dagje nagenieten vanwege de studiedag van de leerkrachten. Op donderdag zijn de kinderen VRIJ. 
 
Fijn weekend allemaal en veel plezier zondag! Juf Aukje en juf Carla 
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Zomerleesboekjes groep 3 en 4. 
Over een aantal weken is het alweer zomervakantie! Tijdens de zomervakantie zijn niet veel 
kinderen met schoolwerk bezig. Toch is het voor (alle) kinderen wel belangrijk om lekker te blijven 
lezen, zodat zij niet terugvallen in hun leesontwikkeling. 
 
Ook dit jaar heeft Zwijsen weer twee Zomerleesboekjes ontwikkeld voor groep 3 en 4. Deze boekjes 
staan vol met verhalen, raadsels, prijsvragen en op leesbevordering gerichte spelletjes. Leuk voor 
onderweg, op vakantie of gewoon lekker thuis! U kunt een boekje bestellen (€ 3,50 per stuk) voor 
niveau E3 of niveau E4. Heeft u interesse? U kunt het Zomerleesboekje bestellen via 
https://www.zwijsen.nl/zomerlezen?utm_source=lvlmei2018 
 
De boekjes zijn o.a. ook te koop bij boekhandel Veenerick. Al kunnen zij voldoende beschikbaarheid 
van de boekjes niet garanderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De leerkrachten van groep 3 en 4. 
 

 

Groep 4A en 4B: 
Wat hebben we gisteren een geweldig leuke Theater Challenge gehad! We hebben verschillende 
scènes bedacht en gespeeld. Het was bijzonder om te zien hoe de kinderen uiteindelijk tot een 
prachtige voorstelling kwamen. Super gedaan allemaal! 
Volgende week woensdag gaan we op SCHOOLREIS! Leest u even het algemene stukje aan het 
begin van de nieuwsbrief? 
De dag erna, donderdag, kan iedereen uitslapen, want dan zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten 
hebben een studiedag. 
Alle vlinders zijn inmiddels uitgevlogen! 
Het was interessant om het proces van eitje tot vlinder te volgen.  
In groep 4A heeft Abby dinsdag haar boekenbeurt. Zij is de laatste !  
In groep 4B zijn er volgende week geen boekenbeurten. 
Woensdag 27 juni vieren juf Danny en juf Dyonne hun verjaardag! Op woensdag 4 juli is de 
juffenverjaardag in groep 4A! 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De juffen. 
 

 

Groep 5: 
Alle Cito-toetsen zijn gemaakt. Er zijn alleen nog een paar AVI-toetsen die moeten worden gedaan. 
Na een spetterende theaterdag staan er volgende week weer veel bijzondere dagen op het 
programma: 
Maandagmiddag komt ‘Liefde voor Harmonie’ een aantal instrumentale muzieklessen verzorgen. 
Op woensdag gaan wij naar Drievliet.  
Donderdag zijn alle kinderen vrij in verband met de studiedag van de leerkrachten. 
Sanne, Dana en Britt zijn aan de beurt om spontaan te vertellen. 
 
Juf Yvonne, 
Meester Raoul 
 

 
 
 
 
  

https://www.zwijsen.nl/zomerlezen?utm_source=lvlmei2018
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Groep 6: 
Deze week hebben wij de Citotoets van spelling gemaakt. We zijn ook bijna klaar met het lezen van 
Avi en DMT. 
Donderdag hadden we "Theaterdag". We hebben op school allerlei workshops gehad, bijvoorbeeld 
een "slapstick" maken. We mochten ook een eigen vlag ontwerpen en we leerden een liedje. Op 
school hebben we eerst de toneelvoorstelling voorbereid en die middag mochten wij het in de 
sporthal ten tonele brengen. Er kwamen gelukkig ook veel mensen kijken. Goed gedaan allemaal! 
Volgende week woensdag 20 juni gaan we op schoolreisje naar Drievliet. Lees hierover het bericht 
via de mail en ook in deze nieuwsbrief. We hopen natuurlijk op mooi weer. Donderdag 21 juni zijn 
jullie vrij. Lekker uitrusten na schoolreisje! 
De volgende kinderen zijn nog aan de beurt voor hun spreekbeurt: Fatima (18/6), Lennard 19/9 en 
Abel (22/6). 
Huiswerk: stencil spelling. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Schoolreisje Drievliet woensdag 20 juni. 
Iedereen komt deze ochtend gewoon om 8.30 uur op school in de groep. Voordat we vertrekken om 
9.30 uur trekken we allemaal ons schoolshirt aan. Er wordt gezorgd voor de lunch. Iedereen krijgt 
een patatje en aan het eind van de middag een ijsje. Neem zelf voldoende drinken en een 
tussendoortje mee. En als het een zonnige dag wordt, is het verstandig om ingesmeerd met 
zonnebrandcrème naar school te komen! Mobiele telefoons en geld blijven thuis. Die hebben we 
helemaal niet nodig! 
Wij verwachten rond 16.30 uur weer op school terug te zijn. Alle kinderen gaan eerst terug naar de 
klas om de schoolshirts uit te trekken. Daarna lekker naar huis. 
We hopen natuurlijk op mooi weer en veel plezier in Drievliet! 

 

Groep 7: 
Afgelopen week was stagejuf Sharon de hele week bij ons in de klas en zij heeft heel veel lessen 
gegeven. Ook zijn alle Cito-toetsen klaar! Goed gedaan allemaal! 
Donderdag was de theaterdag en hebben wij laten zien waar de gele ballon bij ons overheen 
zweefde; De Sahara! En wat hebben jullie in korte tijd een geweldige presentatie neergezet. Knap 
gedaan!  
Volgende week wordt een bijzondere week! 
- Maandag gaan wij keihard werken! (en inleverdag huiswerk) 
- Dinsdag komt 'Consulting Kids' bij ons in de groep. Zie hieronder wat zij gaan doen met ons. 
- Woensdag gaan we op schoolreisje naar Drievliet! Zie het algemene stukje. 
- Donderdag hebben jullie vrij; studiedag! 
- Vrijdag weer keihard werken ;-). 
Na het weekend nog maar 4 weken te gaan in groep 7, time flies when you're having fun! 
 
Allemaal een fijn weekend (vooral de vaders) Juf Marja en juf Marian. 
 
ConsultingKids in het kort… 
ConsultingKids maakt het mogelijk om kinderen mee te laten denken over complexe organisatie- en 
maatschappelijke vraagstukken.  
We benutten de onbevangenheid, andere manier van denken en eerlijkheid van kinderen om te 
komen tot verfrissend leuke ideeën die organisaties & maatschappij verder helpen.  
Daarnaast bezorgt ConsultingKids kinderen een onvergetelijke dag, waarin ze met elkaar maximaal 
hun creativiteit kunnen ontplooien en leren problemen aan te pakken. Dat doen ze door methoden 
en technieken van gerenommeerde adviesbureaus in te zetten en te vertalen naar de 
belevingswereld van kinderen.   
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Thema’s voor vraagstukken variëren van “bedrijfsstrategieën“, “armoedebestrijding” tot 
“productontwikkeling”. Bepaald geen kinderachtige vraagstukken dus! 
 

 

Groep 8: 
Druk, druk, druk. Veel oefenen voor de musical. Echt zonder boekje nu. Het gaat er al op lijken 
hoor! Het zou fijn zijn als iedereen de juiste kleding en decorstukken op tijd bij zich heeft, dat maakt 
het spelen een stuk makkelijker. Ook zoeken we nog een stuk kunstgras voor onze ‘camping’. 
Op de theaterdag, met als thema “De gele ballon” konden we ook onze creatieve vaardigheden 
laten zien. Het was een gezellige dag. Ook de afsluiting in de Tweesprong was een succes. 
De uitnodigingen voor de klassenfeesten stromen nu ook binnen. Leuk hoor! 
 
Fijn weekend! De juffen 
 

 

De jarige(en): 
19-6 Sepp van Goozen (2013) 1/2A 

20 Jari Loos (2011) 3 

21 Maryana Abdi Said (2012) 1/2B 

21 Mayda Abdi Said (2012) 1/2A 

22 Emma Volwater (2013) 1/2C 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden berichten: 
Watersport Vereniging Braassemermeer bestaat dit jaar 100 jaar. Aankomend weekend wordt dit 
groots gevierd met een aantal festiviteiten in- en rond de haven. Zo is er ook een speciaal 
kinderprogramma samengesteld, waaronder: 
 - Bootjes bouwen en daarna een wedstrijdje varen 
- Suppen 
- Waterballen 
- Voetbalspelen 
- Schminken 
- Springkussens 
- Grote zwemband in het water 
- Onder begeleiding zeilen in een Optimist  
of grotere wedstrijdboot. 
- Food Festival 
- Muziek 
 Graag nodigen we alle ouders en  
kinderen uit om zaterdag deel  
te nemen aan de festiviteiten.  
 
Namens het Lustrum Comité 
John Verhoek 
 

 

 

 


