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 28 juni Koffieochtend 

30 juni Verklassen 

1 juli Juffendag 

5 juli Musical groep 8 

7 juli Rapport mee 

8 juli  Vakantieviering 

Agenda Schanskorfnieuws  

Koffieochtend 
Dinsdag 28 juni bent u van harte welkom op de koffieochtend. Tijdens deze bij-
eenkomst wil ik met u doorspreken over het afgelopen schooljaar. Daarnaast wil ik u 

informeren over het project ouderbetrokkenheid 3.0 wat we als school met team en 
ouders willen gaan volgen. De achtergrond van dit project is om als ouders en leer-

krachten op 1 lijn te zitten en elkaar aan te vullen en zo de leerlingen het beste te 
geven. Ik hoop u te zien! 

Ouders gezocht voor de oudercommissie 
Liselore en Christel stoppen met hun werk in de oudercommissie. We bedanken hen 
voor alle uurtjes waarin ze activiteiten organiseerden voor de school, super gedaan!! 
We zoeken nog twee nieuwe ouders die het leuk vinden om hun plekje over te ne-
men. Voor informatie en aanmeldingen; laat het weten! 
 

Verklassen 

Donderdag 30 juni gaan alle leerlingen in de middag een uurtje proefdraaien in de groep waar ze na de zomerva-

kantie zullen komen. Voor groep 8 geldt dit niet maar ook voor hen wordt gezorgd. Nieuwe leerlingen krijgen 
persoonlijk een uitnodiging. 

High tea 
Donderdag 30 juni bent u na schooltijd van harte welkom op onze High tea. Als team hebben we ook dit jaar uw 
inzet en betrokkenheid bij de school gemerkt. We willen u daarvoor bedanken.  Daarom nodigen we u uit om kof-

fie en thee te drinken met lekkere hapjes erbij.  

Zomerviering 
Het schooljaar willen we afsluiten met het bedanken van God en Hem blij maken door voor Hem te zingen. We 
doen dit vrijdag 8 juli vanaf 12:00. U bent hierbij van harte welkom. Aansluitend start de zomervakantie. 
 

Aanwezigheid: 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel  

27 juni Schanskorf 4 juli Schanskorf 

28 juni Schanskorf koffieoch-

tend 

5 juli Schanskorf 

29 juni Afwezig 6 juli Afwezig 

30 juni Schanskorf 7 juli Schanskorf High tea 

1 juli Schanskorf juffendag 8 juli Schanskorf  Afsluiting 

Liselore en Christel, 

bedankt voor jullie inzet 

in de oudercommissie 



Groep 1/2 
 

U heeft vast al nieuwe spelletjes op de tafels van groep 2 zien liggen. Want ja, daar zijn ze wel aan 

toe deze kinderen. Ze lijken in gedrag wel wat op de kinderen in groep 8: toe aan een nieuwe uitda-

ging. De spelletjes komen uit de kasten van groep 3. We willen ze een beetje prikkelen en nieuwsgie-

rig maken met dit materiaal. En vervolgens een succeservaring: Ooooh, dat kan ik al !!!!!!      

 

Jammer genoeg gaat Minke Plantinga onze groep verlaten, zij gaat in Zwolle een nieuwe start maken. 

Minke we zullen je missen, een hele fijne tijd daar op je nieuwe school. 

In de andere groep komt er een jongen bij: Dantae Ariza.  Welkom bij ons in de klas, we hopen dat je 

gauw je plekje gevonden hebt. 

  

Groep 1 kan bijna niet wachten om naar groep 2 te gaan! Dan zijn zij de oudste van de groep, mogen 

zij op de grote stoelen zitten. Aan de andere kant zullen ze wel een aantal speelmaten missen. Geluk-

kig zit er maar 1 deur tussen en hebben we gezamenlijke pauze. 

  

In de klas zijn we nog met het thema ‘helden’ bezig. Vooral de bijbelverhalen worden graag nage-

speeld: David tegen Goliath, Simson tegen de leeuw, gelukkig kunnen we geregeld naar buiten! 

Heldenmaskers worden gemaakt en ook de kanjer training kunnen we er bij aansluiten. Wanneer ben 

je een held? Bijvoorbeeld door voor iemand op te komen, maar hoe doe je dat? Door iemand te hel-

pen, maar wil die ander dat wel? Vraag het dus maar eerst. 

Altijd weer vertederend hoe ze dat gelijk in praktijk kunnen brengen als ze buitenspelen. 

 

Afgelopen dinsdagavond zijn we gestart met de laatste schoonmaak voor de vakantie, bij een kleuter-

klas is dat toch een heel ander verhaal dan in de rest van de school. AL het speelgoed (en dat is best 

veel) moet door een sopje. Nog niet alles is klaar. Wij hebben uw hulp nodig. 

HOE KUNT U ONS HELPEN? 

 

 Een uurtje helpen een kast aan te pakken. We rijden de kast naar de 

aula en daar kunt u op uw gemak, met eventueel een kind erbij, in 

uw tijd aan de gang. 

 Een zak speelgoed mee naar huis nemen, daar schoonmaken en 

weer naar school brengen. 

 

We starten volgende week, helpt u mee? 

 

Nu eerst op schoolreis HOERAAAAAAAAA.  

 

Fijne dag allemaal. 

 

groet juf Titia en juf Jacobien  

Beste ouders, 

De CITO toetsen van juni zijn ingevoerd in Parnassys. U kunt de resultaten bekijken via het ouderpor-

taal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen 

Mocht u de inlogcode kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe code opvragen door een mail te sturen naar: 

gbsdeschanskorf@gpown.nl 

Een overzicht van de toetsresultaten zal ook op papier bij het rapport worden gevoegd. 

We analyseren de toetsen en kijken wat de kinderen hebben geleerd. Doelen die nog niet zijn behaald 

komen terug in het plan voor volgend schooljaar. We kijken ook welke kinderen extra ondersteuning 

nodig hebben. In september tijdens de focusgesprekken zullen we hier met u over spreken. 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk (Intern Begeleider) 

Ouderportaal 
 

mailto:gbsdeschanskorf@gpown.nl


Groep 3/4 
 

Beste ouders, 

We zitten in de laatste paar weken voor de zomervakantie. Gelukkig is het niet elke dag ontzettend 

warm en staat het weer het dus toe om in de klas nog goed te kunnen concentreren en werken. So-

wieso zitten er alleen maar harde werkers in groep 3/4 , wij hebben namelijk intussen de rekenme-

thode in beide klassen uit! Ook taal en spelling in groep 4 is helemaal afgerond. De laatste weken zul-

len we veel herhalingslessen en verrijkingslessen maken en alvast wat nieuwe dingen leren voor in 

het nieuwe jaar…. Leuk! 

Tussen al het werken in zijn er deze laatste weken ook veel leuke dingen! Zo gaan we deze week op 

schoolreisje, kijken we volgende week dinsdag met alle kinderen naar de musical van groep 8, vieren 

we volgende week vrijdag de verjaardagen van alle juffen en mogen we in de laatste week zelf kiezen 

naast wie we zitten in de klas. 

We werken tussendoor ook nog even aan het thema superhelden! We leren over het Guinness book of 

records en wat voor bizarre records daar allemaal instaan. Met elkaar maken we een Schanskorf book 

of records, waar elk kind met een foto in komt te staan met wat hij/zij goed kan. Hier maken we een 

boekje van wat ieder kind mee krijgt! Nu hebben de kinderen al in stripvorm een superheld van zich-

zelf getekend, erg leuk! Wees welkom om het te bewonderen in de klas J 

Door alle vrije dagen en gezellige tussendoortjes in de klas, zijn we in groep 3 met taal nog steeds in 

thema 15 bezig. Thema verhuizen, waarin we woorden met “–lijk, -ig en ver-“ leren. Volgend jaar in 

groep 4 worden deze woorden opnieuw besproken en geleerd. 

U heeft waarschijnlijk in een eerdere mail de nieuwe formatie gezien. Ik ben heel erg blij dat ik vol-

gend jaar 4 dagen in de week voor groep 3/4 mag blijven werken! Samen met duocollega Jacobien 

hopen we er een super gezellig en leerzaam jaar van maken! Okee, ik kijk uit naar de zomervakantie, 

maar nu ik op de Schanskorf mag blijven werken, kijk ik ook erg uit naar het komende schooljaar! 

Verder wil ik de ouders die hebben geholpen op de schoonmaakavond heel erg bedanken voor hun 

hulp!! We kunnen weer door onze ramen kijken, onze discolamp is weer vervangen met nieuwe tl-

buis, al onze tafels en stoelen zijn geschrobd, ons keukentje is weer netjes en zelfs onder de kasten is 

schoongemaakt!  Wat rook het de volgende ochtend heerlijk in de klas… Nu aan de kinderen en mij de 

taak om het zo netjes te houden tot aan de zomervakantie…. 

Belangrijke data: 

 29 juni nemen we afscheid van Julia in de klas, zij gaat voor een jaar op Curaçao wonen. We 

wensen Julia, Iris en Coen en Gerrinda heel veel sterkte, plezier en vooral Gods zegen toe bij 

dit spannende avontuur! 

 Donderdagmiddag 30 juni gaan we verklassen. Groep 4 zal een uurtje meedraaien in groep 

5/6 en groep 3 zal zich een uurtje mogen gedragen als groep 4, om alvast even te voelen 

hoe het volgend jaar zal zijn. 

 Vrijdag 1 juli is het juffendag!! Het belooft een feest te worden met vossenjacht, cakejes 

versieren, zingen en nog veel meer vrolijkheid. Er zijn gelukkig genoeg vossen voor het spel! 

Bedankt voor het meedenken hiervoor! De kinderen hoeven deze dag GEEN eigen eten 

en drinken mee te nemen!!  

 Dinsdag 5 juli kijken de leerlingen onder schooltijd de musical van groep 8. Niet echt een 

gewone lesdag dus..  ’s Avonds zal groep 8 de musical voor ouders en juffen optreden. 

 Donderdag 7 juli maken wij als leerkrachten een heerlijke high tea klaar als dank voor al jul-

lie werk en inzet van het afgelopen jaar!! En dat meen ik serieus, ik heb mij ONTZETTEND 

gesteund en gewaardeerd gevoeld door jullie als ouders en dat maakt het werken op de 

Schanskorf nog leuker! Dus ik zal extra mijn best doen op een lekkere appeltaart J. Vanaf 

15.15uur bent u welkom in de teamkamer om te proeven J 

 Donderdag 7 juli krijgt uw kind zijn/haar rapport mee naar huis!! 

 Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag en zullen we de klas opruimen, onze luizencape, gymtas 

en werkjes mee naar huis nemen. Ook nemen we deze dag afscheid van Niël, die in de zo-

mer gaat verhuizen naar Zwolle. We wensen Niël, Laura, Minke en Wytze en Ingrid ook heel 

veel sterkte en Gods zegen toe en een heel fijne toekomst in Zwolle! 



Groep 5/6 
 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

 

 

Top schoolreisje! 

Levend Water 

Het werkboek is zo goed als uit. De kinderen hebben vanaf nu dan ook geen huiswerk meer voor Le-

vend Water. Wel horen ze nog een aantal Bijbelverhalen. Zo hoorden we deze week hoe Jezus onder-

richt gaf in de tempel. Ook wij kunnen nu nog veel leren uit die verhalen voor ons leven. Het is mooi 

om daar samen met de kinderen over te praten. 

Ook leerden we gezang 158! De kinderen kunnen hem uit volle borst meezingen. 

 

Schoonmaakavond.. 

 

Wat was het fijn dat er zoveel ouders zijn komen schoonmaken deze week! De klas is weer heerlijk 

schoon en fris. Met elkaar proberen we dat nu zo te houden. Nogmaals heel erg bedankt. 

 

Schooltuinen 

 

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt hebben de kinderen ook deze week weer flink geoogst. Echt 

stoer dat de kinderen in de regenbui en de modder slakken hebben verwijderd, andijvie hebben ge-

oogst en onkruid hebben getrokken. Ook de komende 2 weken verwachten we nog flink wat mee te 

kunnen nemen. Wilt u uw kind daarom 2 grote vuilniszakken meegeven?? Alvast bedankt! 

 

Afronding van het schooljaar en klassenlunch! 

 

De laatste twee weken gaan nu bijna beginnen. Wat is het jaar omgevlogen en wat hebben we een 

hoop geleerd en gedaan. Ik kijk terug op een heel erg leuk jaar. Ik heb van alle kinderen genoten en 

zij ook van elkaar! De komende weken gaan we nog even hard aan de slag en dan hopen we het jaar 

met elkaar goed af te sluiten! De kinderen wilden nog een klassenlunch organiseren. Nu was mijn 

voorstel om dat op de juffendag te doen. Zou iedereen iets willen maken en dat vrijdag 1 juli meege-

ven aan uw kind? Dan kunnen we met elkaar lekker lunchen. Zou u vooraf bij mij willen aangeven 

wat u wilt maken met uw kind? En de aantallen? Dan kan ik eventueel nog aanvullen of aangeven dat 

iets er al genoeg is. U bent uiteraard niet verplicht als u het niet ziet zitten! 

 

U kunt denken aan: 

 

-drinken 

-worstenbroodjes 

-sandwiches 

-fruitspiesjes 

-pannenkoeken 

-etc. 

 



Belangrijke data: 

 

Do 23/6 schoolreisje naar Naturalis! 

Vrij 1/7 Juffendag! à Klassenlunch 

Di 5/7 Afscheidsmusical groep 8 

Vrij 8/7 Laatste schooldag 

Groep 7/8 
 
Dit is al weer het een na laatste Schanskorfnieuws van groep 7/8…. Ik kan mij bijna de eerste nog 

herinneren. 

Het jaar is voorbij gevlogen. Ik weet nog de gesprekken die ik heb gehouden met de groep 8 kinde-

ren, waarin we bespraken waar onze focus op zou liggen en nu…….gaan ze allemaal met een hoop 

bagage onze school verlaten. 

Of de gesprekken met de ouders van groep 7. Een groep nieuwe kinderen en nu….. weten we niet 

eens beter en gaan de groep 7 kinderen naar groep 8. 

Het kamp aan het begin van het jaar,  het werken over de evolutie en schepping, de Kerstviering bui-

ten. Er is een hoop gebeurd. 

Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. Zo tegen het einde van het jaar merk ik altijd dat ik echt 

op hakken moet lopen om er nog een beetje bovenuit te steken. 

 

We hebben de laatste weken genoten van de bijbelverhalen die groep 8 had uitgekozen. Sommige 

waren lekker lang en spannend. Volgende week zijn er nog 2: het dochtertje van Jaïrus en de Kruisi-

ging. 

 

We doen niet meer aan huiswerk, behalve nog 1 keertje nieuwsbegrip maken. 

Vandaag zitten we in Leiden bij Naturalis, volgende week vrijdag hebben we juffenfeest en dinsdag 5 

juli is het afscheid van groep 8. 

In de tussentijd werken we gewoon nog… Net zolang tot de boeken uit zijn en de tablets geen som-

men en opdrachten meer voor ons hebben…..  :) 

 

Wat betreft de afscheidsavond: de OC verzorgt altijd de catering. Wie van de ouders van groep 7 ziet 

het zitten om te helpen (al is het een uurtje) koffie zetten, inschenken, hapjes klaar te zetten en li-

monade, sap, bier en wijn te serveren. Zo kunnen jullie als ouders ook eens zien hoe dat gaat met 

zo’n afscheidsavond. 

 

We nemen afscheid van Iris. Iris gaat naar Curaçao voor een jaar en dat betekent dat ze niet bij ons 

groep 8 kan doen. Helaas….. We gaan je missen lieve Iris. We wensen je veel plezier op Curaçao. 

Denk aan ons terwijl je in die heerlijke zee zwemt, op kamp gaat naar Bonaire, geniet van de warmte. 

 

Dit was het al weer! 

Dinsdag 28 juni: Nieuwsbegrip Wikipedia maken 

Vrijdag 1 juli: juffendag 

Dinsdag 5 juli: afscheid groep 8 

Vrijdag 8 juli laatste schooldag 

 

 

 

Het was erg leuk in Naturalis! 


