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13 oktober Kijkavond project 

kinderboeken-

maand, vanaf 

18.30 u 

17-21 okto-

ber 

Herfstvakantie 

16 novem-

ber 

Ouderavond 

Agenda Schanskorfnieuws  

Projectavond 

Vanavond sluiten we een periode af waarin we veel hebben geleerd, gedaan 

en gemaakt over vroeger. U hebt hierover via Klasbord of het Schanskorf-

nieuws al veel gezien en gelezen. U bent van harte welkom van 18:30 tot 

20:00.  

Herfstvakantie 

Morgen hebben we gewoon les en daarna kunnen we genieten van een 

week herfstvakantie. Wat zijn de eerste acht weken omgevlogen. Iedereen 

heeft zijn plekje gevonden en er is al veel werk 

verzet. Ook goed om weer even energie bij te tan-

ken. Ik hoop dat u kunt genieten van de natuur 

die weer prachtige kleuren laat zien. Op maandag 

24 oktober starten we weer uitgerust met een 

nieuwe periode. 

Sparen voor de school 

De actie van Jumbo is voorbij. Maar tot 26 oktober 

kunt u de schoolpunten nog invullen. U mag de 

schoolpunten ook aan een leerling meegeven zo-

dat zij ze invoeren. Ik ben benieuwd wat de op-

brengst zal zijn.  Allemaal bedankt voor het mee-

sparen ! 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Om een goed beeld te krijgen van hoe u aankijkt tegen de samenwerking tussen u en het team, wil ik 

u vragen de vragenlijst  in te vullen, als u dit nog niet heeft gedaan. Hebt u de inloggegevens niet 

meer, laat het even weten. Wilt u de vragenlijst liever op school invullen dan kan dat ook. U kunt mij 

aanspreken of mailen om een afspraak te maken. 

Staat deze datum al in uw agenda?  woensdagavond 16 november Ouderavond  

 

Aanwezigheid: 

 

 

 

Hartelijke groet,  

Ellen Stoel  

 

17 oktober Herfstvakantie 24 oktober Schanskorf 

18 oktober Herfstvakantie 25 oktober Schanskorf 

19 oktober Herfstvakantie 26 oktober Afwezig 

20 oktober Herfstvakantie 27 oktober Schanskorf 

21 oktober Herfstvakantie 28 oktober Afwezig 



Groep 1/2 
 

En dan is het vanavond zover, we mogen in het donker naar school met papa en mama en andere 

familie, spannend hoor! En dan natuurlijk laten zien wat we allemaal geleerd hebben over opa en oma 

en de tijd waarin zij leefden… 

We hebben er echt veel over geleerd, zoals wat een familie is, wat de kinderen vinden dat bij hun opa 

en oma past en hoe sommige dingen vroeger gingen. Bijv. een oma of opa die voorleest met een 

boek op rijm. Op die manier komt ook het rijmen naar voren en past het binnen de belevingswereld 

van de kinderen.  Of een opa die niet meer zo goed hoort, als hij je niet verstaat moet je herhalen 

wat hij zegt, zo oefenen we het kritisch luisteren en het auditief 

(gehoor) geheugen. 

We zijn verder gegaan met het kort/lang (rekenactiviteit). In de klas 

had ik draden van verschillende lengte en dan keken we welke draden 

kort en lang waren en legden we de draden van kort naar lang of lang 

naar kort. 

We deden een spelletje met de logeerkoffers die we gemaakt hebben; 

Ik ga logeren bij opa en oma en ik neem mee….. en bovenin de verdie-

ping was het huis van oma, waar gelogeerd kon worden tijdens het 

spelen/werken. Hier stonden allemaal oude spullen die oma gebruikte 

en die we samen bekeken en besproken hebben. 

Ook zijn we op bezoek geweest in een verzorgingstehuis. Het eerst wat 

de kinderen zagen waren de rollators en een scootmobiel en we heb-

ben een opa en een oma op bezoek gehad die ons een boek voorgele-

zen hebben. Wat een leuk en leerzame dingen allemaal! 

Op maandag 24 oktober star-

ten we dan met een nieuw the-

ma; de supermarkt. Maar eerst 

nog 1 dagje school en dan ge-

nieten van een weekje vakantie, heerlijk! 

 

Fijne dagen en tot maandag 24 oktober! 

Hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne 

Belangrijke data: 

 13 oktober: afsluiting project 

 17 t/m 21 oktober: herfstva-

kantie 

 11 november: Nationaal 

Schoolontbijt 

 15 november: oversteekles-

sen van School op Seef 

Een opa en een oma die kwamen 

voorlezen, gezellig!! -> 

Met juf Rianne hebben we meer ge-

leerd over hoe we eruit zien: 
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Beste ouders, 

 

De tijd gaat supersnel, nog een paar dagen en de herfstvakantie begint alweer! Intussen zie ik steeds 

meer kinderen moe worden… Ze hebben zich ook zo hard ingezet de afgelopen weken! 

 

Zeker de laatste drie weken. Wij hebben veel gewerkt in het thema van ‘vertel nog eens’. Met als re-

sultaat: Veel kennis over ouderwetse materialen, woordjes die vroeger op school werden geleerd, kle-

derdracht van vroeger én een eigen CD! Mijn moeder is samen met mijn broertje op school gekomen 

met keyboard en opname apparatuur om allerlei oudhollandse liedjes op te nemen. Aanstaande don-

derdag verkopen we deze CD’s tijdens de projectavond. De winst hiervan bewaren we voor leuke ex-

traatjes in het nieuwe schoolgebouw  

De projectavond is aanstaande donder-

dag vanaf 18.30 tot 20.00 uur. Er 

wordt in elke klas iets leuks gedaan en er 

is in heel de school van alles te zien in het 

thema ‘vertel nog eens’.  Erg leuk om te 

komen kijken!! Er staan ook verschillende 

kraampjes waar leuke dingen verkocht 

worden. 

Bij de CD’s wil ik kinderen uit groep 3/4 

laten verkopen. Ik sta er natuurlijk bij om 

een oogje in het zijl te houden… 

 

Tussen het project door zijn we ook nog 

druk met het volgen van de gewone les-

methodes. In groep 3 zijn de kinderen 

met taal bij thema 4, de dooshut. Onder-

staande woordjes leren de kinderen in dit 

thema. 

Met rekenen leerden de kinderen klokkijken met hele en halve uren (minuten komt pas in groep 4!!) 

Omdat deze groep 3 al zo ver is met rekenen, was het leren van plus en minsommen helemaal niet 

meer nodig bij hen en konden veel kinderen al gelijk plussommen tussen 10 en 20 oplossen! Knap! 

 

Groep 4 leert met spelling woorden met z en s, v en f (hierbij laat ik de kinderen bij de hals voelen of 

ze het voelen trillen, zo ja dan is een woord met een z of v, zo niet, dan is een woord met een s of f). 

 

Met rekenen leren de kinderen nu echt analoog klokkijken met minuten. Veel kinderen vinden het nog 

erg lastig om bijvoorbeeld 10 voor half en 10 over half juist van de klok te lezen. Wilt u weten hoe we 

dit in de klas aanleren? Kom gerust even langs, ik leg het u graag uit! 

 

Voor nu wens ik u alvast een heel fijne vakantie toe! En tot daarna! 

 

Ook namens Jacobien, 

Marjorie 



Groep 5/6 
 

Groep 7/8 
 

Levend Water 

 

We zijn aangekomen bij de verhalen over Jozef. Wat bijzonder om te horen hoe Jozef door zijn eigen 

broers in de put werd gegooid, verkocht werd als slaaf in Egypte, in de gevangenis terecht kwam en 

vervolgend onderkoning werd in Egypte. Wat is onze God een machtige God. Hij heeft altijd een plan 

met alles in ons leven. Dat kunnen we leren van de verhalen over Jozef. Uiteindelijk zal door zijn plan 

het hele volk gered worden van de hongersnood. Wij mogen weten dat God ook een plan heeft met 

ons leven. 

 

Project.. 

 

Wat hebben we veel gewerkt over het thema van de kinderboekenmaand. En wat was het leuk. Iede-

re dag lazen we op een andere manier door onze leesbingo kaart. Zo hebben we onder de tafel, met 

voeten op tafel, in het Engels, achterstevoren en hardop gelezen en ga zo maar door. Iedere dag be-

gonnen we daarmee. Ook hebben we veel geknutseld over dit thema… u kunt het op de kijkavond 

komen bekijken. Verder hebben we veel geleerd van de opa van Lara en de opa van Lieke die kwa-

men vertellen over vroeger. We kregen een gastles van het standsmuseum in Zoetermeer en er 

kwam iemand van de Zoa vertellen over de kruidnotenactie. Er worden al volop kruidnoten verkocht. 

In de week na de vakantie kunnen de kinderen hun brieven inleveren en dan ga ik de kruidnoten be-

stellen. Vervolgens kunnen die worden uitgedeeld aan de kopers. Het geld is voor vluchtelingen. Dat 

sluit mooi aan bij het boek dat we hebben gekregen voor de kinderboekenmaand. Dit gaat over een 

vluchtelingen gezin uit Syrië. Best indrukwekkend, spannend en leerzaam. Ook hierover hebben we 

gewerkt. Zo hebben we gebeden geschreven voor vluchtelingen tijdens taal, een informatieposter ge-

maakt over Syrië en nog veel meer andere dingen gedaan. 

Kortom het ware leuke, drukke maar vooral leerzame weken. We hopen jullie allemaal te zien op don-

derdagavond op de kijkavond! Foto’s van het project zullen op de beamer te zien zijn in de klas. 

 

Nu eerst een lekker weekje vakantie…… 

De eerste periode van het jaar zit er alweer op. Er is hard gewerkt, veel geleerd en de kinderen zijn 

zichtbaar gegroeid. Ik geniet van de klas en de sfeer in de groep. Natuurlijk is er wel eens wat maar 

dat lossen we met elkaar op. Gaaf om te zien hoe de kinderen een band opbouwen met elkaar en met 

mij. Een welverdiende week van rust is nu aangebroken! Geniet er lekker van. Na de vakantie zitten 

de kinderen op een ander plekje in de klas.. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

Ma 17- vrij 21 okt Herfstvakantie 

In de week na de herfstvakantie zal er geen huiswerk zijn. Alleen de Levend Water toets wordt afge-

nomen. Dat is H11 op vrijdag 28 oktober. 

De eerste periode zit er al weer op. Het is voorbij gevlogen! We zijn weer aan elkaar gewend. Er is 

een hele fijne, gezellige sfeer in de groep. We zijn betrokken op elkaar en willen elkaar helpen. Er is 

ook wel eens wat ruzie, maar dat wordt goed opgelost. Ik kan wel zeggen dat ik erg trots ben op deze 

groep!! De foto’s zijn binnen, dus ik hang met veel geluk de klassenfoto op de deur. Dan kan iedereen 

zien welke kanjers er in groep 7/8 zitten. 

 

Met het project zijn we hard aan het werk. We hebben onze stambomen uitgeplozen. Echt leuk dat 

verschillende kinderen met hele boekwerken naar school kwamen. Een aantal kinderen heeft ook een 

opa of oma geïnterviewd, we hebben een verhaal geschreven dat zich afspeelt in ‘Het woud der on-

genade’ en we hebben een verhaal van lang geleden uitgespeeld. Ook hebben we opa’s en oma’s ge-

knutseld en oud Hollands snoepgoed gemaakt. 

De kinderen waren erg enthousiast. Kom dus allen naar de projectavond van 13 oktober van 18.30-

19.00 uur! 

 



Met Levend Water zijn we beland in de tijd van de koningen. We hebben verhalen gehoord over ko-

ning Jerobeam en Achab. 

 

Volgende week gaan we heerlijk genieten van een welverdiende vakantie, zodat we na de vakantie 

weer fris en fruitig kunnen beginnen. 

 

Belangrijke data en huiswerk 

Vrijdag 14 oktober: LW toets les 7 en 8 

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober: vakantie 

Donderdag 27 oktober: TOPO: Verenigd Koninkrijk/ Zuid Amerika 

 

Dat was het voor deze keer! 

 

Tot vanavond en alvast een fijne vakantie 

 

Groetjes van groep 7/8 en juf Debbie en juf Francien 


