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30 mei t/m  

2 juni  

Avondvierdaagse 

14 en 15 juni Voortgangsge-
sprekken groep 1 
en 2 

17 en 20 juni Vrij i.v.m. studie-
dag 

21 juni schoonmaakavond 

23 juni Schoolreis 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Huisvesting 

In de raadsvergadering van 23 mei is met unanieme stemming het voorstel 

voor huisvesting van primair onderwijs in Zoetermeer aangenomen. Dit 

houdt voor ons in dat de verhuizing naar Kerkenbos 28 doorgaat! We zijn 

heel blij om dit te horen en nu concreet aan de slag te mogen. Volgende 

week komt de architect met zijn tekeningen en gaan we hierover spreken. 

Vindt u het als ouder leuk om mee te denken met de verbouwing en verhui-

zing, we hebben nog plaats in de commissie Verhuisdoos. 

Koffieochtend 

Het duurt nog even maar  ik wil u van harte uitnodigen voor de koffieoch-

tend op dinsdag 28 juni. Tijdens deze bijeenkomst wil ik met u doorspreken 

over het (bijna) afgelopen schooljaar. Daarnaast wil ik u informeren over het project ouderbetrokken-

heid 3.0 wat we als school met team en ouders willen gaan volgen. De achtergrond van dit project is 

om met elkaar te zoeken naar de gezamenlijke zoektocht om de leerlingen het beste te geven en de 

samenwerking hierin. Zet u deze datum alvast in uw agenda? 

De koffieochtend van 14 juni komt te vervallen. 

Informatieavond nieuwe ouders 

Donderdag 9 juni zijn ouders die hun kind hebben aangemeld of misschien willen aanmelden van har-

te welkom op school. De kleuterjuffen vertellen over de gang van zaken in groep 1 en 2, Francien 

Pronk zal als Intern begeleider iets vertellen over de ondersteuning en ik zal iets vertellen over de al-

gemene zaken. Vanaf half 8 is er inloop, om 8 uur starten we. Kent u nog ouders in uw omgeving die 

mogelijk geïnteresseerd zijn, wilt u deze avond onder hun aandacht brengen? Folders om uit te delen 

liggen op de plank bij de ingang. Neem ze gerust mee! 

Leerlingaantal 

In de afgelopen week heb ik diverse kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders die op een posi-

tieve manier van de Schanskorf hadden gehoord tijdens een verjaardag of sport van hun kinderen.  

Fijn om te merken dat we goed bekend staan en ook goed om te horen bij een rondleiding dat ouders 

de school als warm en veilig ervaren. Om goed in beeld te krijgen welke kinderen in de komende tijd 

(jaren) naar De Schanskorf komen, wil ik u vragen om uw kinderen vroeg (2 of 3 jaar)  in te schrij-

ven.  

BHV 

Op 1 en 8 juni gaan Annet, Jacobien en Marjorie naar de training van BHV (bedrijfshulpverlening). Om 

alle kennis rond ontruimen, brand en EHBO weer up to date te hebben. In de weken erna zal  een 

ontruimingsoefening worden gehouden.  

Aanwezigheid: 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel  

30 mei Schanskorf 6 juni Cursus Utrecht/Schanskorf 

31 mei Cursus Utrecht 7 juni Schanskorf 

1 juni Afwezig 8 juni Schanskorf 

2 juni Schanskorf 9 juni Alphen/Schanskorf 

3 juni Schanskorf/thuiswerken 10 juni Afwezig 



We zitten middenin het thema LENTE, nieuw leven. Eén aardappel in de grond geeft 

soms wel 15 aardappels. Zo ook met de bijbelverhalen, één persoon vertelde het 

door en er kwamen soms weltallen tot geloof. HOE WONDERLIJK! 

 

Alle ruimte die we in de klas hebben is benut.: 

1 Samen met de kinderen is er een dierenhoek in de bouwhoek gecreëerd, hokken 

van schoenendozen met stro. Grote hokken met bouwblokken voor het paard. 

2 Op de bovenverdieping is er een boerderij met dieren van playmobil. 

3 Een bloemenwinkel om bloemen te kopen die zelf gemaakt zijn. 

4 Op het raam in plastic insteekhoezen zitten watten,water en een boon. Het is 

prachtig om de groei te kunnen volgen. 

5 Op de kast voor het raam de gepote bollen en het gezaaide zaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Schanskorf houden we 2x per jaar een toets week, in januari en in juni. In de jaarkalender 

staan de data aangegeven. In deze toetsweek nemen we de LOVS (Leerling Onderwijs Volg Systeem) 

toetsen van CITO. Wilt u in deze weken geen afspraken met dokter/ tandarts e.d. plannen? Als een 

kind ziek is in de toetsweek is dat overmacht en wordt de toets later ingehaald. Verder is het belang-

rijk dat de kinderen fit op school komen en voldoende slaap hebben gehad. Maak het niet spannend, 

dat is niet nodig. Goed je best doen is genoeg. In de week voorafgaande aan de toetsweek worden 

individuele toetsen normaal afgenomen. In verband met de avondvierdaagse zijn deze toetsen dit 

keer een week eerder. De kleutertoetsen (primo) vinden plaats van 6-10 juni. 

De LOVS toetsen zijn landelijke toetsen die op veel basisscholen in Nederland door worden gemaakt. 

De normering is landelijk vastgesteld. Hiermee volgen we de vorderingen van uw kind. Deze toetsen 

horen niet bij een methode en toetsen elk half jaar de opgedane kennis. De uitslag wordt uitgedrukt 

in een score A goed, B boven gemiddeld, C onder gemiddeld, D-E onvoldoende 

We gebruiken de grafieken die volgen uit de toetsen ook om de kinderen inzicht te geven in hun re-

sultaten. Met de kinderen van groep 4-8 worden leerling gesprekken gehouden. Kinderen weten waar 

hun focus op moet liggen en welk (huis)werk extra belangrijk is. 

Vanaf 26 mei is het ouderportaal van Parnassys gesloten en zijn de oude resultaten niet in te zien. 

Ouders kunnen vanaf 17 juni individuele  resultaten in parnassys zien. De toetsen worden ook op 

groepsniveau geanalyseerd. De leerkracht kan zien welke onderdelen van de leerstof onvoldoende 

worden beheerst. De leerstof en het onderwijs worden daarop aangepast. Op schoolniveau bekijken 

we de totale opbrengst van het onderwijs. 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk-Intern Begeleider 

Toetsweek 6 - 10 juni 2016 
 

Groep 1/2 
 



Op maandag en dinsdag lag het accent wat meer bij de dieren: 

Wol van een schaap, melk van de koe, vlees...kwast....vioolsnaar.... 

schaap-lam ,koe-kalfje ,paard-veulen enz  

Op donderdag en vrijdag meer over bollen en knollen via het boek Koe en Tulpie 

We hebben een bol en knol doorgesneden, de verschillen bekeken, geroken en gevoeld. 

En met juf Marjorie ook nog echte bloemen gekocht via het pinapparaat. 

 

We hebben en liedje geleerd over koe en tulpie. Daarin werden de verschillende seizoenen verwerkt. 

Ook leerden we kinderopwekking nr 2: Het ballonnen lied. ‘onze lofprijs stijgt omhoog’ 

En via de weektaakkaarten is het een bedrijvigheid !!!! Prachtig dat ze elkaar zo aansteken om alles 

wat erop staat te doen .(Titia heeft het er maar druk mee, zij maakt de kaarten) Volgende 

week  (3juni) willen we dit thema afsluiten met een ‘blote voeten pad’. 

Hiervoor zoeken we nog speciale materialen denk bv aan aarde ,vers gemaaid gras, stro, steentjes, 

takjes, mais, ........ 

Misschien vind u het leuk om met uw kind iets te verzinnen en voor vrijdag of op die vrijdag mee te 

nemen? 

Het kan in grote schoenendoos met deksel . 

 

Groeten van alle kinderen uit gr 0,1 en 2  met hun juffen Titia, Debbie en Jacobien  

 

De voortgang/overgangsgesprekken voor groep 1 en 2 staan gepland voor 14 en 15 juni. Het is een 

mooie gelegenheid om door te spreken over het welzijn en de leerontwikkeling van uw kind en even-

tuele vragen over de overgang. Dit zijn verplichte gesprekken, dus nodigen we u van harte uit om op 

een tijd in te schrijven. Mocht u niet ingeschreven zijn, dan delen wij u in op een tijdstip. Deze ge-

sprekken duren 15 minuten per kind. Op het raam van de klas zullen vanaf maandag 30 mei  in-

schrijflijsten gehangen worden, zodat u zelf kunt aangeven (of laten aangeven) welk tijdstip u het 

beste uitkomt. Mocht het u echt niet lukken in die week, dan kunt u met ons een andere afspraak ma-

ken. Wilt u dat a.u.b. wel op tijd aangeven, want het is nog maar een korte periode tot aan de zomer-

vakantie. 

Beste ouders,  

We zijn aangekomen in de laatste weken van dit schooljaar. Op het bord staan het aantal streepjes 

van de weken die we nog naar school gaan, voordat we allemaal een groep omhoog gaan! Spannend! 

Volgende week staan er nog maar 6 streepjes op het bord!  

Het meest van deze 6 weken wordt nog weldegelijk besteed aan het behalen van de doelen van groep 

¾. Zo hebben we deze week getoetst wat de AVI leesniveaus van de kinderen zijn. Ik heb nog niet 

alle uitslagen, maar dat wat ik gehoord heb, was erg positief!  

Volgende week lopen veel kinderen de avondvierdaagse, waardoor genoeg slaap lastig wordt! Geen 

CITO toetsen dus… De week erna toetsen we het rekenniveau, spelling, begrijpend lezen, leestempo 

en rekentempo. Tip: zorg ervoor dat uw kind genoeg rust heeft gehad om fit en wel de toetsen te ma-

ken! 

In de methodes van taal en rekenen van beide groepen wordt het geleerde van het afgelopen jaar in 

de komende weken veel herhaald.  

In groep 4 oefenen we nog hard om alle tafels t/m 10 ook zo snel mogelijk te kennen. We gaan voor 

het beste leerresultaat aan het eind van het jaar!!  

Verder werken we niet alleen aan taal en rekenen. Omdat de schrijfletters in groep 4 (voornamelijk 

de hoofdletters) nog goed geoefend moesten worden, hebben we de afgelopen week onze tafels be-

smeerd met scheerschuim en alle letters met de vinger nog even goed geoefend… Wat rook het heer-

lijk!  

Toen het vorige week zulk ontzettend mooi weer was, hebben we van papier en halve knijpers ijsjes 

geknutseld… Heerlijk! De knutselexperts in onze klas maakten er zelfs ijsjes memory van.. Wel jam-

Groep 3/4 
 



Groep 5/6 
 

mer dat we de week erna de ijsjes moesten af knutselen terwijl het buiten stroomde van de regen… 

Maar ook daar hadden we een oplossing voor: nu smelten ze niet als we ze op het raam plakken J  

 

 Belangrijke data zijn: 

 25 mei, 1 juni en 8 juni ben ik ivm mijn BHV cursus niet op school. Juf Monique zal op deze 

dagen de hele klas lesgeven. 

 De week van 30 mei is de avondvierdaagse week. Ik hoop dat ik één van de dagen ook weer 

de 5 km kan meelopen…  

 De week van 6 juni maken de kinderen weer de befaamde CITO toetsen.. Uitgeslapen herse-

nen zorgen voor het beste resultaat ! 

 Vrijdag 17 juni zijn we vrij. De maandag erna – 20 juni – hebben wij studiedag en zijn de 

kinderen dus ook vrij. 

 Dinsdag 21 juni is er schoonmaakavond! Hoe meer ouders er komen, hoe sneller de school 

schoon is! 

 Donderdag 23 juni gaan we op schoolreis naar Naturalis! 

 Vrijdag 1 juli vieren we de juffendag. 

 Dinsdag 5 juli neemt groep 8 afscheid van de Schanskorf. 

 Donderdag 7 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

 Vrijdag 8 juli is er een vakantieviering om 9.00 uur en de dag erna hebben we zomervakan-

tie! 

Hartelijke groet,  

Marjorie   

Levend Water 

We hebben het deze week gehad over de taken die mensen kunnen hebben in de kerk. We hebben 

niet veel verhalen gehoord maar vooral veel samen nagedacht en gepraat over waarom die verschil-

lende taken er zijn en hoe wij belangrijk kunnen zijn in de kerk en om ons heen. 

We hoorden waarom er diakenen werden aangesteld en wat zij precies deden. Ook vertelde de kinde-

ren dat muzikanten, crècheleiders, ouderlingen, diakenen, dominees etc. allemaal even belangrijk 

zijn. We hebben nagedacht over hoe we zelf iets belangrijks kunnen doen voor de mensen om ons 

heen. De kinderen mogen nu aan de slag met een van de opdrachten op bladzijde 73 van het werk-

boek. 

 

Wat hebben we gedaan en geleerd…. 

 

Maandag was er een gastles van de orde-

handhaving. We leerden van alles over 

zwerfafval. Zo leerden we bijvoorbeeld dat 

een cola blikje wel 50 jaar blijft liggen als 

je het zomaar op de grond gooit. Kauw-

gom wel 20 jaar! Na de presentatie gingen 

we zelf de straat op om zwerfafval op te 

ruimen. De kinderen mochten het zelf in 

de vuilcontainer gooien! Het was heel leuk 

maar ook super leerzaam.  

 

In groep 6 leren we over kommagetallen.. 

best heel moeilijk! Hoe kan het nou dat 

0,2 en 0,2000000000 hetzelfde is? En wat 



Groep 7/8 
 

betekent 2.453 Kilo? Hoeveel is alles waard? De kinderen werken hard en het gaat opvallend goed. 

Zowel groep 5 als groep 6 hebben een goede taaltoets achter de rug. J Met geschiedenis leerden we 

over Michiel de Ruyter. De kinderen hebben zelf informatieposters gemaakt. Die hangen nu in de klas! 

Ook schrokken we deze week een beetje toen we hoorden dat Lieke in het ziekenhuis moest worden 

opgenomen. Bij Lieke is suikerziekte geconstateerd. We missen haar in de klas en hopen dat ze snel 

weer op school is. Samen hebben we iets moois voor haar gemaakt. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

26/5 Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort over de eind examens. 

27/5 Levend Water overhoring H36 

2/6 Nieuwsbegrip over Max Verstappen 

3/6 Levend Water overhoring H37 

6/6 TOETSWEEK! Cito toetsen! 

23/6 Schoolreisje J 

 

Groetjes van groep 5/6 

Na een lang pinksterweekend zijn we echt aan de laatste periode begonnen! Groep 8 die zich voorbe-

reid op de musical, we beginnen aan de laatste thema’s uit de boeken. 

Over 2 weken heeft groep 7 nog citotoetsen. 

De komende tijd ga ik verhalen uit de bijbel vertellen die de kinderen van groep 8 uit mogen kiezen. 

We beginnen bij Jozef, daarna de plagen van Egypte. 

Absalom en Daniel komen ook nog een keer aan bod. 

 

Afgelopen maandag hadden we een gastles van orde 

handhaving over zwerfafval. Tenminste ze kwamen 

vooral in groep 5/6, maar ook wij als groep 7/8 hebben 

ons er ook flink mee beziggehouden. We hebben heel 

wat zwerfafval met elkaar opgehaald. Vooral veel papier 

en plastic, maar ook een heel kleed, ijzeren spullen. 

 

Groep 8 heeft woensdagmorgen een leuke sportdag ge-

had met andere groepen 8 uit Zoetermeer. Ik begreep 

dat ze 4e zijn geworden van de 13 scholen die mee heb-

ben gedaan. Een knappe prestatie dus. 

 

Het was heerlijk genieten: even alleen met groep 7! We 

hebben gediscussieerd over wie je naaste is. Help je 

iemand ook als die persoon steeds heel veel vervelend 

is? 

Met rekenen hebben we extra geoefend met de relatie tussen breuken, % en kommagetallen. Best 

lastige sommen zijn dat! 

 

De komende periode gaan we gewoon lekker hard aan het werk. We oefenen voor de citotoetsen, we 

maken onze reken-, taal-, en andere boeken uit en we leren nog veel over geschiedenis en verkeer 

enzovoort. 

 

Elke dag genieten we ook van elkaars spreekbeurten. Leuke en interessante onderwerpen komen 

aanbod. Van elke spreekbeurt leren we weer iets nieuws. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrijdag 27 mei: LW les 31 maken 

Dinsdag 31 mei: NB: Max Verstappen 

Woensdag 1 juni: verkeersexamen en toets Engels 

Donderdag 2 juni 



 

Vrijdag 3 juni: LW toets les 31 en 32 en groep 8 slaapt op school!!!!! 

Dinsdag 7 juni: NB 

Donderdag 9 juni: TOPO 

Vrijdag 10 juni: LW les 33 maken 

Vrijdag 17 juni- maandag 20 juni: lang weekend vrijdag 

Vrijdag 1 juli: juffendag 

Dinsdag 5 juli: afscheid groep 8 


