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22 september Koffieochtend 

23 september Studiedag,    

kinderen vrij! 

26 september Gebedsgroep 

28 september  Juf Marlinde jarig 

Agenda Schanskorfnieuws  

Wat een zegen om zo lang te genieten van de zomer.  Zonnestralen, buiten-

leven en natuurlijk ook de nodige zweetdruppels. We hebben het soms best 

warm in de school maar het is nog goed te doen. We doen wel alles in een 

lager tempo.  Een tropenrooster zou  fijn zijn maar met het oog op de uren 

die we nog nodig hebben voor de komende verhuizing hebben we besloten 

gewoon door te werken. 

Hoe staat het eigenlijk met de verhuisplannen?  In de vakantie heeft Geert, 

onze architect, een plan ingediend bij de gemeente. Als er geen bezwaren 

komen van omwonenden of de welstandscommissie hopen we eind septem-

ber de vergunning te krijgen om aan de slag te kunnen.  Ondertussen beginnen we met het invullen 

van het plan en proberen we een overzicht te maken van kleuren en materialen die we gaan gebrui-

ken bij het verbouwen.  We hebben een aantal spullen overgenomen van de vorige gebruiker en gaan 

uitzoeken wat we hiervan kunnen gebruiken. Gelukkig hebben we de commissie Verhuisdoos die hier 

met veel plezier mee aan de slag gaat. Voor deze commissie zoeken we nog een ouder die het leuk 

vindt om mee te helpen en denken, heeft u interesse, laat het dan even weten!  Als de verbouwing 

volgens plan verloopt, zal de verhuizing rond de meivakantie kunnen plaatsvinden. 

Op tijd komen                                                                                                                             

Na de zomervakantie zijn we gestart met het bellen om 8:45. De officiële schooltijd begint nog steeds 

om 8:55 maar door eerder te bellen, merken we dat we echt kunnen beginnen met de lessen. Dit is 

ook zoals het hoort.  Toch merken we dat steeds meer leerlingen weer te laat komen. Geregeld komt 

>20% van onze leerlingen te laat op school! Daarom nogmaals het verzoek  om op tijd van huis te 

vertrekken en om 8:45 op het plein te zijn. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Heeft u de vragenlijst al ingevuld voor het project ouderbetrokkenheid? Mocht het nog niet gelukt zijn 

en hebt u hulp nodig bij het invullen dan kunt u donderdag 22 september tijdens de koffieochtend aan 

de slag. Op school kunt u een computer gebruiken en ik kan u helpen met inloggen. U bent van harte 

welkom. Voor een goed beeld hebben we  70% deelnemende ouders nodig.  Doet u mee? 

 

 

 

  

 

Aanwezigheid:   

Maandag 19 september Schanskorf 

Dinsdag 20 september Cursus Alphen 

Woensdag 21 september Afwezig 

Donderdag 22 september Schanskorf; koffieochtend 

Vrijdag 23 september Studiedag team 



Groep 1/2 
 
We zijn gestart met  met ons nieuwe thema; Voor altijd jong & Vertel nog eens, dit is het thema 

van de Kinderboekenweek  & de Christelijke Kinderboekenmaand 2016. Opa's en oma's staan dit the-

ma centraal. 

Samen met de kinderen zijn we gaan kijken wat we al weten en 

wat we willen en kunnen leren. Op dinsdag lagen er op verschil-

lende plekken in de klas zomaar spellen op de grond en toen we 

het samen opgeruimd hadden vonden we een brief van oma Ver-

geetachtig. Ze was in onze klas geweest, want ze was de weg naar 

huis kwijt. Ze had heerlijk in onze klas gespeeld, maar was verge-

ten waar ze de spullen neer moest zetten. Ze was ook vergeten 

waar ze woonde en omdat het al laat was, had ze maar een nacht-

je in onze klas geslapen. Samen met de kinderen hebben we ge-

praat over wat vergeetachtig zijn is en hebben we met een brief 

oma geholpen. Nu weet ze weer wat ze gedaan heeft, maar ze 

was nog steeds de weg naar huis kwijt… 

Door via google te kijken waar oma woonde (het adres waar we 

de brief heen gestuurd hadden) kwamen we er achter dat ze in 

Seghwaert woonde in een bejaardentehuis (toevallig werkt Julia’s 

oma daar ook!). Zo konden we oma helpen met de weg naar huis. 

Oma wilde graag ook weten welke liedjes wij kenden en samen 

hebben we gezocht naar een ’oud’ liedje, die oma ook wel zou 

kennen. Zoals Berend Botje. Op deze manier komen de kinderen 

er achter dat vroeger anders is dan nu, vandaag hebben we het 

ook over spellen van vroeger en van nu. 

Voor elk thema gebruiken we woordkaarten, zo ook nu. Het doel van woordkaarten is dat de woor-

denschat van de kinderen wordt vergroot, dat ze de woorden consolideren (niet alleen inoefenen van 

het woord maar ook de betekenis ervan leren begrijpen), het bespreken van de kaarten bevordert de 

gespreksvaardigheid van de kinderen,  de kinderen komen in aanraking met letters en woorden 

(beginnende geletterdheid), de woordkaarten brengen de woorden / objecten binnen een thema sa-

men en de kinderen leren verbanden te leggen. 

 De themahoek is ondertussen een kappershoek ge-

worden, want oude mensen hebben vaak in het verzor-

gings- of bejaardentehuis een eigen kapper. Er wordt 

al druk geëxperimenteerd met rollers op een pop, want 

zo krijgen oude mensen die mooie krullen! Via dit the-

ma hebben we het ook over lichaamsdelen en kleuren 

en we tellen heel wat af, want juf Rianne had een spel 

bedacht met het tellen van opa’s en oma’s en het sor-

teren van jonge en oude mensen. Zo leren we er elke 

dag weer wat bij! 

Wat was het fijn u te spreken op de focusavonden. Een focus te leggen samen met u, waar we dit 

jaar met uw kind aan gaan werken. Deze momenten zijn voor ons heel waardevol, omdat we via u 

ook weer een stukje meekrijgen over hoe uw kind het beste leert en hoe wij daar op school het beste 

aandacht aan kunnen geven. Bedankt! 

Volgende week vrijdag (23 september) hebben de juffen een studiedag en zijn de kinderen vrij. Van-

daag is hopelijk de laatste extreem warme dag, maar zelfs dan gaat het leren gewoon door. Denkt u 

wel aan extra drinken en het insmeren van uw kind bij deze warme dagen? 

Alvast bedankt en tot het volgende nieuws! 

Hartelijke groeten, Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne  



Extra groep 1/2 

 

Dit jaar zijn we iets anders gestart met de letters. De lettertas is letter doosjes geworden. 

We maakten wel eerst een woordweb: In het midden van een blad schreef ik de OO en daar zochten 

we nu woorden bij die ook met een oo waren of klonken, zoals bijvoorbeeld: Opa, Oma, oor, oog, 

oogst, oven. Het mochten ook woorden zijn waar een oo in het midden van het woord voorkomt, zo-

als bijvoorbeeld in doos. 

Elke vrijdag krijgen 6 kinderen 1 doosje mee waar ze thuis 1 voorwerp bij mogen zoeken. Het doosje 

en het voorwerp mogen ze dan maandag mee naar school nemen. Deze spulletjes worden besproken 

en op de lettertafel gelegd. Zo wordt het iets meer van de groep. 

 

Zelf probeer ik die vrijdag dan een werkje te bedenken waar deze letter in voorkomt. Bijvoorbeeld: 

 Met een closetrol rondjes stempelen op een blad (de O)en voor de echte lees fans uitgelegd 

waar een streepje aan moest om er ook nog de P van opa van te maken. 

 Rondjes uit knippen en deze op een ijzerdraadje zetten (zodat het een bloem wordt) 

 

Twee weken lang werken we over 1 letter.(de tweede week als de doosjes weer mee gaan nog een 

keer de letter oo maar nu door andere kinderen) Ook groep 1 mag lekker meedoen als ze belangstel-

ling hebben. 

 

Juf Jacobien 

Groep 3/4 
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Helaas geen tropenrooster deze week, maar gelukkig wel een zonnige woensdagmiddag voor de kin-

deren! Wat was het een hete week deze week.. Gelukkig was er genoeg extra limonade en kregen we 

zelfs ijsjes om toch goed te kunnen werken! Wij laten ons niet kisten en hebben gewoon een taaltoets 

en dictee voor spelling gedaan! 

 

Groep 3 kent nu al de woorden naam, lees, ik, rik, kam, de lip, de kus en wit. De letters n, ee, i, k, a, 

p en u kunnen ze schrijven. Op de poster staan woorden die de kinderen op zich voor u voor kunnen 

lezen. 

Bij het woord kus mochten de kinderen als ze wilden met lippenstift een kus op papier geven en daar 

het woord bijschrijven. Het resultaat hiervan hangt op het raam bij de klas J 



Met rekenen werkt groep 3 nu aan splitssommen. Je hebt 5 zwembanden. Er drijven er 3 op het wa-

ter, hoeveel liggen er op de bodem van het zwembad? 

 

Groep 4 leert de sommen splitsen om ze vervolgens bij elkaar op te tellen. 

Sommen over het tiental, zoals 7+5, leren de kinderen als volgt: eerst 7+3, 

want dan kom je langs 10. Daarna 10+2. 

Ook leren ze in dit blok van rekenen meer over tijden. Ze leren dat er 60 

minuten in een uur zitten, 15 in een kwartier, 30 in een half uur enz. 

 

Met taal zijn we nu bij thema 2. Hier leren de kinderen veel over reizen 

maken. Woorden zoals ‘een serie van een boek uitlezen’ ‘afscheid nemen’ 

‘eb en vloed’ worden besproken. 

De kinderen in groep 4 zijn over het algemeen heel ijverig met hun huiswerk. Fijn, houden zo! Ik heb 

de kinderen wel verteld dat het niet voor buikpijn moet zorgen. De kinderen hebben van dinsdag tot 

maandag de tijd om hun huiswerk te maken, dinsdag komt het nieuwe onderwerp op 

www.nieuwsbegrip.nl , de maandag erop kijk ik het na. De kinderen hoeven dus niet hun huiswerk te 

maken voordat we nieuwsbegrip in de klas doen.. 

 

Volgende week begint het thema van de kinderboekenmaand bij ons in de klas. Het thema heet 

‘vertel nog eens’ en gaat over vroeger. U hoort binnenkort van mij wat wij er in de klas allemaal voor 

leuks mee gaan doen! 

Nu al mogen de kinderen een foto van hun opa en/of oma meenemen naar school, zodat we de klas 

alvast op kunnen leuken voor het thema. 

 

We zijn intussen begonnen met de dit-ben-ik-doos en Matthew heeft al uitgebreid mogen vertellen 

over zijn speelgoed. Komt de kist met u mee naar huis? Dan mag uw kind het de dag erna gevuld 

mee naar school nemen, op de dagen dat juf Marjorie in de klas is. 

 

Als laatst wil ik jullie als ouders erg bedanken voor alle leuke oudergesprekken en handige informatie 

die ik op papier heb gekregen. Samen kunnen we de kinderen dan zo goed mogelijk helpen! 

 

Als allerlaatst nog even belangrijke data: 

 Maandag 19 september heb ik weer een cursusdag en is juf Jacobien in de klas samen met 

juf Didi. 

 Donderdag 22 september werk ik dus weer in onze groep. 

 Vrijdag 23 september is er studiedag en zijn de kinderen vrij. 

 

Als aller állerlaatst stelt Didi zich nog even voor: 
 

Ik wil mij graag even voorstellen… 

 

Mijn naam is Didi van Driel, 19 jaar.  

Ik zit nu in het derde jaar van de PABO opleiding in Zwolle.  

Dit jaar kom ik gezellig stage lopen op De Schanskorf op maandag, dinsdag en 

woensdag. Het eerste half jaar in groep 3/4. 

Zelf kom ik uit Alphen aan den Rijn.  

Ik heb heel veel zin in het komende stage jaar! 

Eén van mijn doelen dit jaar is om niet alleen de kinderen iets te leren, maar ook 

heel veel zelf van de kinderen te leren. 

Mocht u nog vragen hebben voor mij, kunt u mij altijd aanspreken.  

 

Met vriendelijke groet,  

Didi van Driel 



Groep 5/6 
 
Levend Water 

We horen deze weken de verhalen over Abraham en Saraï. God belooft Abraham tot een groot volk te 

maken. Abraham is blij en dankbaar. Helaas vertrouwen ze er niet op dat God ook weet hoe dat gaat 

gebeuren en bedenken ze het plan om Abraham met Hagar te laten trouwen. Later kwam God op-

nieuw naar Abraham toe om hem en Saraï te vertellen dat zij samen een kind zullen krijgen. En dat 

terwijl Saraï al zo oud was. Wat een groot wonder! Ook hoorden we van de verwoesting van Sodom 

en hoe Lot met zijn kinderen kon vluchten. Helaas luisterde zijn vrouw niet naar de opdracht om niet 

om te kijken. Wat kwamen er mooie gesprekken op gang over wat er toen gebeurde. Zo vroeg 1 van 

de kinderen: “Juf, als ze niet om mochten kijken, hoe weten ze dan dat zijn vrouw veranderde in een 

zoutpilaar?“ Wij kunnen er nu ook nog van leren dat God altijd doet wat hij belooft en dat we op Hem 

mogen vertrouwen bij alles wat we doen. 

 

In de klas… 

Wat wordt er hard gewerkt in de klas. Het is opvallend hoe rustig de kinderen kunnen werken! Zelfs 

met de warmte in het lokaal. Petje af! Ook zijn de eerste reken- en taaltoetsen afgenomen. De resul-

taten zijn over het algemeen best heel goed.. we leren dus al veel met elkaar. Groep 6 kan niet 

wachten tot de breuken komen. Nog even geduld… 

Met geschiedenis hebben we geleerd over de Romeinen en hun enorm grote rijk, hun machtige leger 

en alles wat we vandaag de dag nog aan het te danken hebben. Vraag uw kind er maar naar want ze 

kunnen vast een hoop vertellen. 

 

Met crea werken we nu in kleinere groepjes. Hierdoor kunnen we wat meer uitpakken met de werk-

jes. De kinderen vinden het heel leuk en er hangt al een hoop moois in de klas. Zo hangen er al 

mooie ecoline werkjes in de klas, vormen van ijzerdraad met wol, dieren van wc-rollen en tekeningen 

van regenboog dieren. We hebben nog wc rollen nodig! En mocht u oude kranten hebben? Die zijn 

ook meer dan welkom… over een aantal weken gaan we met papier mache aan de slag. 

 

Focusgesprekken.. 

Afgelopen maandag waren er weer focusgesprekken! Allereerst fijn dat er zoveel ouders waren. Het 

waren fijne gesprekken waarin ik de kinderen weer beter kon leren kennen. Voor de ouders die niet 

konden of die het vergeten waren… kom gerust langs voor een afspraak op een ander moment! 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrij 16/9 Levend Water overhoring H4 

Di 20/9 Nieuwsbegrip over de paralympische spelen. 

              Gr5 woordenschat Gr 6 woordenschat +andere tekstsoort. 

Woe 21/9 juf Marlinde afwezig ivm rekencoördinator dag! Juf Francien Pronk voor de klas. 

Vrij 23/9 Kinderen vrij i.v.m. studiedag. 

Di 27/9 Nieuwsbegrip huiswerk. 

Woe 28/9 Juf Marlinde jarig.. Ik zal die dag trakteren dus de kinderen hoeven geen pauzehap mee.  

Wel brood. 

 

Groetjes van groep 5/6! 

Groep 7/8 
 
Het is heerlijk warm en toch gaan we gewoon door met alles. We zijn echte bikkels met elkaar! 

Vooral ’s morgens is het ook nog prima te doen. In de middag wordt het wat warmer, maar dan 

doen we ietsje relaxter aan. 

 

We hebben onze eerste toetsen al weer achter de rug: Topo (met die duidelijke kaart van Euro-

pa….), A’kunde, rekenen, taal, spelling en Engels. We zitten echt goed in het ritme. Er wordt heel 

hard gewerkt en met 3 tellen zitten we strak in de houding en kijken we de juf aan! Echt top. 

Fijn dat ik bijna alle ouders heb kunnen spreken tijdens de focusgesprekken. 

 

Met rekenen zijn we begonnen aan het 2e blok. Groep 7 leert getallenstelsel tot en met een miljard 



en groep 8 is bezig met keersommen met kommagetallen (0,9 X 4,2) en ook met verhoudingen en 

breuken. 

Met Levend Water hebben we heftige verhalen gehoord over koning Abimelech die zijn 70 broers 

doodde en over Jeftha die zijn dochter moest afstaan aan God na een domme belofte. Deze week ging 

het over Simson. Simson die er eigenlijk maar op lost leeft en zijn Nazireeër schap niet echt serieus 

neemt, maar God gebruikt hem! 

 

Volgende week dinsdag gaan we met elkaar naar Prinsjesdag. We vertrekken rond 8.45 van school, 

zodat we om 9.30 een mooie plek hebben langs de route. Ik regel groepskaarten voor de Randsta-

drail. De kinderen moeten gewoon hun eten, drinken enzovoort meenemen. Ook mogen ze hun tele-

foon meenemen en een spelletje of een boek om te lezen. We moeten namelijk best lang wachten! 

 

In groep 7/8 zijn er vaker gastlessen en uitjes. Vlak voor de herfstvakantie krijgen we nog een gast-

les over de Dode Hoek bij grote voertuigen. Waarschijnlijk gaan we later in het jaar naar het Neder-

lands Danstheater in Den Haag en natuurlijk het voetbaltoernooi. Voor al die dingen zou ik graag een 

klassenouder willen hebben. Wat doet een klassenouder: 

De belangrijkste taak is het werven van ouders die helpen bij een klassikale activiteit. Dit kan zijn 

voor vervoer, begeleiding van een groepje tijdens een excursie of een speelleermoment op school. 

Andere voorbeelden van taken zijn: afscheurkaartjes voor eten/drinken ophangen voor een klassikale 

lunch, het regelen van ouders voor hulp bij een juffendag, ouders vragen voor het zetten van koffie 

en thee op bijzondere momenten, etc. 

Wie maakt/ wie maken mij blij en gelukkig?? We zijn echt een hele leuke klas om klassenouder van te 

zijn!!! 

 

Vanaf 26 september werken we over de Kinderboekenmaand (Vertel nog eens). Deze periode hebben 

we ook boekbesprekingen. De kinderen hebben daar een brief voor mee gekregen en zij kunnen hun 

naam op een lijst invullen. 

Tijdens het thema gaan we terug in de tijd: wat weten wij over onze voorouders, We gaan een stam-

boom maken…… dus dat wordt puzzelen…. (Ik ben benieuwd wie het verst terug kan in de tijd!!!) En 

wat hebben onze voorouders ons nog te vertellen. 

 

Belangrijke data en huiswerk 

Vrijdag 16 september: LW toets les 1 (memo!!!) en 2 en 3 

Maandag 19 september 

Dinsdag 20 september: Nieuwsbegrip paralympische spelen en Prinsjesdag 

Woensdag 21 september 

Donderdag 22 september: TOPO (België/ Luxemburg en de Wereld) 

Vrijdag 23 september: kinderen vrij ivm studiedag 

Maandag 26 september: start kinderboekenmaand 

Dinsdag 27 september: Nieuwsbegrip 

Woensdag 28 september: Engels alle woordjes voorkant 

Donderdag 29 september: 

Vrijdag 30 september: 

 

Dit was het voor nu!!!! 

 

Tot de volgende keer. Kom gerust langs voor een praatje! 

 

Namens alle kinderen en juf Debbie 

 

Juf Francien 


