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14 en 15 juni Voortgangsge-

sprekken groep 1 

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

dag 

21 juni Schoonmaak-
avond 

23 juni Schoolreis 

28 juni Koffieochtend 

Agenda Schanskorfnieuws  

Gedrag bij het toilet 

Verleden week zijn we gestart met het positief benoemen van goed gedrag 

rond het toiletgebeuren. Wanneer mag je gaan, hoe gedraag je je daar en 

wat is hygiënisch. We merken op dat de toiletten er netter uitzien en kinde-

ren zijn zich bewust van wat er hoort bij naar het toilet gaan. Ook thuis 

kunt u hierbij aansluiten door dit onderwerp te bespreken.   

Formatie 

Welke juf in welke groep? Met het team zijn we aan het puzzelen over de 

laatste stukjes in de formatie voor volgend schooljaar. Volgende week zal ik 

u hierover berichten. 

Verklassen 

Donderdagmiddag 30 juni mogen de kinderen een uurtje wennen in de groep van volgend jaar; ande-

re samenstelling, ander lokaal, andere juf misschien? Ook de kleuters die na de zomervakantie star-

ten krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Wijziging vrijdagmiddag na zomervakantie 

Het is al eerder aangekondigd maar na de zomervakantie hebben alle groepen op vrijdagmiddag les. 

De vrije middag voor de groepen 1 en 3 komt hiermee te vervallen. 

Privacy 

Zoals al eerder gecommuniceerd via een e-mail hebben we onze website vernieuwd en is een face-

book pagina in de maak. We willen op deze manier De Schanskorf beter in beeld laten komen en leu-

ke, interessante gebeurtenissen delen zodat meer mensen van ons horen en komen kijken. Nog veel 

meer mensen mogen weten dat wij staan voor goed onderwijs met een christelijke identiteit.  

Bij het gebruik van diverse media gebruiken we foto's van de kinderen, het team en de school zon-

der vermelding van naam. Hebt u hier bezwaar tegen en het nog niet gemeld, laat het dan even we-

ten aan mij via e.stoel@gpown.nl 

Aanwezigheid: 

De komende weken ben ik onregelmatig op school door allerlei studiedagen en bijeenkomsten. U mag 

altijd contact opnemen via de mail of mij eventueel  bellen op nummer 06 42679110. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Ellen Stoel 

13 juni Schanskorf 20 juni Studiedag 

14 juni Studiedag met IB 21 juni Schanskorf 

15 juni Afwezig 22 juni Alphen 

16 juni Directeurenoverleg in Alp-
hen 

23 juni Schanskorf/Alphen 

17 juni Vrij 24 juni Afwezig 



Groep 1/2 
 
Het blote voetenpad…, u hebt er vast wel iets over gehoord of iets van gezien afgelopen vrijdagoch-

tend. Spannend, maar ook heel erg leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo hebben we weer een thema afgesloten en beginnen we aan ons laatste thema van dit school-

jaar. Helden; over dapper durven zijn. Het aandachtspunt dat wij aan het thema willen meegeven is 

dat niet iedereen een held hoeft te zijn door grote en opvallende heldendaden maar ook 

door kleine dingen. Iedereen is wel eens een held. Met het boek Kikker is een held heb-

ben we maandag het thema geopend. We hebben gebrainstormd over wat een held nu 

eigenlijk is, natuurlijk kwamen de superhelden als Batman, Zorro, MegaMindy e.d. voor-

bij, want die helpen andere mensen! Dus we kwamen tot de conclusie dat we zelf ook 

helden kunnen zijn door te helpen, net als Kikker in het prentenboek. De themahoek 

moest dan toch maar de heldenhoek worden, waar de kinderen zich kunnen verkleden als 

een superheld, die andere mensen helpt. Hebt u dus nog een pak van een superheld, die 

wij tijdens dit thema mogen gebruiken, dan horen wij dat graag! Op school hebben wij 

twee pakken van MegaMindy, die worden al volop gebruikt! 

Ook in de Bijbel lezen we over helden; Mozes, David, Gideon, Paulus. Wij denken vaak: 

‘Dat waren me toch geweldige helden voor God, zo zal ik wel nooit worden, daar ben ik 

veel te bang voor!’ Toch mogen wij weten dat wij het ook kunnen zijn en dat we van de-

ze bijbelse helden mogen leren dat een held niet iemand is die nooit bang is, maar ie-

mand die ondanks zijn angst toch doorgaat! Wat leert God ons zo ieder dag weer mooie 

dingen in Zijn liefde voor ons, geweldig! 

Over helden zijn ook veel prentenboeken te vinden, zoals deze: 

 

 

 

 

 

Dit thema is vooral taal-gerelateerd. We willen aandacht geven aan de voorwaarden van groep  2 en 

3, zoals schriftoriëntatie, letter/klankherkenning (= oefenen van het fonemisch bewustzijn), leren kri-

tisch te luisteren, nadenken over wat we al weten en wat we willen weten, woordenschat vergroten 

en leren om tweegesprekken te voeren. 

In de bouwhoek geven we opdrachten als: ‘Bouw een podium waar een held op kan staan zonder dat 

het podium instort en maak voordat je begint een bouwtekening (= oefenen ruimtelijk inzicht)’, of 

     



Groep 3/4 
 

Beste ouders, 

Tussen het nakijken en invoeren van de 

CITO toetsen door, schrijf ik even het 

schanskorfnieuws. De laatste weken voor 

de vakantie zijn altijd lekker volgepropt, 

maar vooral met leuke dingen. Zo heb-

ben de kinderen een ontzettend leuke 

avondvierdaagse-week mogen meema-

ken (ik was er ook één dag bij en kan na 

al dat zingen geen “potje met vet” meer 

zien….), hebben de groep 8ers met juffen 

het afgelopen weekend op school gesla-

pen (nouja… geslapen….) en naderen on-

der andere het schoolreisje en de juffen-

dag.. Erg leuk! 

Ik merk dat door alle kinderen in onze groep de toetsen erg serieus worden genomen. Kinderen kwa-

men maandag goed uitgeslapen op school en laten zich voor de toets van hun beste kanten zien! Ik 

probeer toetsen zo veel mogelijk gelijk op dezelfde dag na te kijken. Mochten er dingen in het bijzon-

der opvallen, zal ik dit natuurlijk zo snel mogelijk even laten weten. Bent u gewoon nieuwsgierig naar 

resultaten, kunt u dit natuurlijk altijd even aan mij vragen op het plein. Binnenkort zal ook het school-

portaal weer geopend worden, zodat u eventueel zelf resultaten kunt bekijken. 

Ik heb mij vergist! In het vorige Schanskorfnieuws stond dat er na de toetsen een gespreksavond zou 

volgen om de voortgang van uw kind te bespreken. Dit blijkt in groep 3 t/m 8 niet het geval! Mocht er 

iets bijzonders aan de hand zijn, dan kunt u dit natuurlijk altijd aangeven (of ik zal dit aan u vertel-

len) en kunnen we alsnog een gesprekje plannen. 

In de weken na deze CITO week, zullen we werken aan het afronden van de methodes voor taal, re-

kenen en spelling. Ook zullen we het nodige herhalen en misschien al wat oefenen voor het nieuwe 

leerjaar… 

Ook willen we vanaf volgende week starten met een thema in groep 1 t/m 4. Het thema is ‘helden’. 

We zullen bij ons in de klas kijken naar het Guinness book of records, bekijken wie er beroemd zijn 

geworden door hun kwaliteiten. Daarna gaan we zelf werken aan ons eigen schanskorf-book-of –

records!! Waar zijn wij goed in? Als klas, maar ook ieder voor zich? Zien wij de kwaliteiten van el-

kaar? Iedereen kan wel iets het beste van de hele klas… 

We hebben klassikaal besproken welke bijbelverhalen de kinderen graag nog eens zouden willen ho-

ren. Vrijwel unaniem kozen ze voor het verhaal van Simson. Past perfect in het thema helden, vind u 

niet? 

Belangrijke data voor de komende tijd zijn: 

bouw een heldenkasteel. Bij het rekenen werken we aan grafieken, meeste/minste, vormen herken-

nen en getallen (her)kennen. 

En zo werken we langzamerhand toe naar het einde van dit schooljaar. Volgende week hebben we de 

voortgangsgesprekken op 14 en 15 juni, heeft iedereen zich daarvoor ingeschreven? 

Die week daarna op donderdag (23juni) hebben we schoolreis en die week daarna op vrijdag (1 juli) 

vieren we juffendag en die week daarna op vrijdag (8 juli) sluiten de schooldeuren om 15.15u. en zijn 

we vrij! Het gaat hard, maar we genieten en leren nog volop ieder dag! 

Hartelijke groeten, 

Juf Jacobien, juf Titia en juf Debbie. 

NB: We zien de laatste tijd in veel broodtrommels snoep zitten, dat vinden we vooral voor de kinde-

ren die het niet mee hebben heel vervelend, dus zou u het snoepen voor thuis willen bewaren? Er kan 

ook een snoeptomaatje of komkommer of iets gezonds bij de broodtrommel in, dat is misschien een 

beter alternatief, zoals u wellicht ook thuis doet na een boterham eten. 



Groep 5/6 
 

Groep 7/8 
 
De tijd van afronden is echt aangekomen!! Vooral voor groep 8. Voor groep 7 is dat wel eens lastig. 

Het lijkt alsof groep 8 zoveel leuke dingen heeft…… Volgend jaar zijn jullie aan de beurt! 

 

17 juni  vrije dag! Ik denk dat ik dan rapporten typ…. 

20 juni  vrije dag! Wij juffen worden nóg slimmer op de studiedag! 

21 juni   schoonmaakdag. Ik kom ook! Vele handen maken licht werk! Gratis koffie, koek en mu-

ziek tijdens het schoonmaken! 

23 juni  schoolreisje naar Naturalis! 

30 juni  een uurtje wennen in de nieuwe groep. 

1 juli   juffendag 

5 juli  afscheidsavond groep 8 

7 juli   de kinderen krijgen hun rapport mee naar huis 

8 juli  laatste schooldag! 

9 juli  zomervakantie!!! 

Hartelijke groet, Juf Marjorie 

Levend Water                                                                                                                           

We hoorden deze week verhalen over hoe verschillende mensen op een wonderlijke manier tot geloof 

kwamen. Zo hoorden we hoe Naäman naar de profeet Elisa ging omdat hij melaats was. Hij moest 

zich 7 keer onderdompelen in de Jordaan en toen werd hij beter. Ook stuurde een engel Fillipus naar 

een plaats waar hij iemand kon vertellen over God. De man uit Ethiopië was onder de indruk van de 

woorden van Filippus en hij liet zich dopen. Paulus en Silas zaten in de gevangenis terwijl ze niks ver-

keerd hadden gedaan. Ze werden niet eens boos. Sterker nog, ze gingen de hele nacht bidden en zin-

gen. Toen kwam er een aardbeving die ervoor zorgden dat hun boeien losschoten. In plaats van de 

vluchten bleven ze netjes waar ze waren. De gevangenen bewaker was hiervan zo onder de indruk 

dat hij tot bekering kwam. Hij liet zich samen met zijn gezin dopen. 

Ook wij kunnen iets laten zien aan anderen van ons geloof in God. En misschien kunnen mensen om 

ons heen dan ook iets van Jezus zien in hoe wij ons gedragen. Daar moeten we hard ons best voor 

doen. 

 

Citotoetsen en andere dingen deze week…. 

Deze week wordt er hard gewerkt aan de Cito-toetsen. Een spannende week waarin er veel van de 

kinderen wordt gevraagd. Gelukkig maken we daarnaast ook tijd vrij voor wat ontspanning. Zo speel-

de we lekker extra buiten en is iedereen druk in de weer met het maken van een balletje van wol. 

Verder werken we ook gewoon verder met geschiedenis, aardrijkskunde en crea. 

Afgelopen dinsdag konden we ook weer naar de schooltuinen. Wat was het leuk om voor het eerst te 

kunnen oogsten. Wat leuk ook dat ik een foto kreeg toegestuurd van een kind die heerlijk salade ge-

geten had die avond! We hopen binnenkort nog meer lekkers mee naar huis te nemen!! 

 

Belangrijke data en huiswerk: 

 

10/6 Levend Water toets H38 

16/6 Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort over de langste treintunnel ter wereld. 

17/6 Kinderen vrij  

20/6 Kinderen vrij i.v.m. studiedag 

23/6 Schoolreisje naar Naturalis 

1/7 Juffendag  



slapen 

Wat was het gezellig: slapen met uiteindelijk 6 juffen op school!!! Alle 

juffen op het podium en de kinderen op de grond. Wat hebben we een 

lol gehad toen we in onze onecies buiten gingen voetballen, toen we 

film gingen kijken en vooral het verstoppertje in het donker. Omge-

keerd verstoppertje was ook leuk! Met zijn allen opgepropt in de kleu-

terwc’s of bij juf Annet onder het bureau en dan stil blijven………. 

Wat hebben we genoten van alle kinderen: de lach van Zubeida, Marcel 

die elke keer rechtop in zijn bed zat, Walter en Bram die het meeste 

kletsten van iedereen, Anton als lief, klein konijntje. Zo kan ik nog wel 

even doorgaan! 

Familie Joosse, Marleny Estrella, Annemieke Goet en Tineke Sneeuw: 

hartelijk bedankt voor de heerlijke macaroni, de lekkerste ijsjes, de za-

lige brownies en het overheerlijke ontbijt. 

Alle ouders bedankt dat wij zomaar een avond, nacht en een halve och-

tend extra van jullie kinderen mochten genieten. 

 

Musical 

5 juli is het dan zover: de afscheidsavond. We hebben er zin in. De uit-

nodigingen zijn geschreven/gemaakt. We zijn nu bezig met het pro-

grammaboekje. Door de kinderen wordt er hard geoefend elke vrijdag-

middag weer. Er zijn moeders bezig met de decors en andere knutsel-

achtige dingen. Het belooft weer geweldig te worden. Wat zullen we 

weer genieten van deze talenten! 

 

Cito 

Terwijl groep 8 zich verheugt op het afscheid, is groep 7 nog geconcentreerd bezig met de cito toet-

sen: rekenen, spelling en technisch lezen worden nog een keer getoetst. Naar aanleiding van die sco-

res (en ook van de Entree) maken we nieuwe plannen voor volgend jaar. We weten onze focus weer. 

Compliment aan groep 8 die ook stil werkt! 

 

Bijbelverhalen 

Ook de bijbelverhalen zijn speciaal voor groep 8. We hebben de geschiedenis van Jozef weer gehoord, 

ook de tien plagen in Egypte en de uittocht uit Egypte. Deze week zijn er een aantal Rechters aan de 

beurt (Ehud, Barak, Simson) Daarna zal koning David nog voorbij komen, maar ook het dochtertje 

van Jaïrus en de kruisiging. 

Het is mooi om de laatste weken nog zo met ze bezig te zijn en de kinderen nog veel van Gods liefde 

door te geven. 

We hebben het er ook over dat volgend jaar veel kinderen in een klas komen waar er nog maar wei-

nig in God wordt geloofd. Hoe ga je daar mee om? 

 

De komende tijd 

De laatste weken blijven we gewoon aan het werk. We maken ons rekenboek uit en de taalboeken. 

We gaan starten met het laatste hoofdstuk van aardrijkskunde…….. 

Binnenkort gaan we op schoolreis en 1 juli is de juffendag en dan is het zo vakantie……. 

Daarvoor moet er in ieder geval nog heel veel gebeuren! 

Wij hebben geen voortgangsgesprekken meer gepland, maar is er behoefte aan gesprek! Welkom! 

 

Huiswerk en andere belangrijke data 

Vrijdag 10 juni:  LW les 33 maken/leren 

Di 14 juni:  NB maken (laat het nog 1 keer gebeuren dat iedereen het maakt!!!!!) 

Woe 15 juni:   Engelse toets 

Vr 17 juni:  vrij! 

Ma 20 juni:   vrij (studiedag) 

Di 21 juni:   NB 

Woe 22 juni:  …… 

Do 23 juni:   schoolreis 

Woensdag 29 juni:  laatste schooldag voor Iris…….. 

Vrijdag 1 juli:  juffendag 

Dinsdag 5 juli:  afscheid groep 8 

 



 

Vacature GPO-WN 


