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9 oktober Juf Annet jarig 

11 oktober Juf Jikke jarig 

13 oktober Kijkavond project 
kinderboeken-
maand 

17-21 okto-

ber 

Herfstvakantie 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Als team kijken we terug op een goede studiedag. Deze keer geen taal of 

rekenen maar we hebben ons met het complete team verdiept in ‘Meer in-

vloed op teamsucces’. Waar laat je je, als teamlid, door leiden. Door inzicht 

te krijgen in jezelf en anderen en de waarden waar je naar wilt leven kun-

nen we de invloed vergroten op succesvolle samenwerking en werkplezier. 

En juist dat teamwerk zorgt ervoor dat de kinderen beter worden gediend. 

We hebben een open teamcultuur waardoor we elkaar kunnen ondersteu-

nen en adviseren. 

Kerkenbos 

Dinsdag hebben we weer even gekeken in ons toekomstig schoolgebouw aan het Kerkenbos. In ge-

dachten werden de klassen al ingericht en ging het eerste optreden op het podium al van start. Maar 

nog even geduld… De vergunning is binnen en als alles volgens plan blijft verlopen start de verbou-

wing december. Binnenkort hoop ik u alvast plaatjes te laten zien zodat u een indruk krijgt van het 

nieuwe gebouw.  

Foto 

Alle inlogcodes voor het bestellen van de schoolfoto’s zijn uitgedeeld. Mocht het u niet lukken om in te 

loggen of klopt er iets niet, laat het dan weten want dan nemen we contact op met de schoolfoto-

graaf. Als u voor 2 oktober bestelt, hoeft u geen verzendkosten te betalen.   

Sparen voor de school 

Via de Jumbo actie proberen we geld te sparen om iets moois te kopen voor op het schoolplein. Alle 

beetjes helpen, dus vraag vooral  uw familie en vrienden om mee te sparen. De actie loopt tot 26 ok-

tober. https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/gbs-de-schanskorf/ 

Een andere manier van sparen kan het hele jaar door, namelijk: het inleveren van oude kranten. Bij 

de achteringang van de school staat een papiercontainer die wekelijks wordt 

geleegd. Hoe voller de container, hoe meer geld we krijgen. Spaart u mee?  

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Al heel wat ouders hebben de vragenlijst ingevuld, maar we willen liefst nog 

meer! Hebt u de inloggegevens niet meer, laat het even weten. Wilt u de vra-

genlijst 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 Ouder-

avond! 

Aanwezigheid:

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

3 oktober Schanskorf 10 oktober Schanskorf 

4 oktober Middag aanwezig 11 oktober Schanskorf 

5 oktober Afwezig 12 oktober Afwezig 

6 oktober Directeurenoverleg Alp-

hen aan den Rijn 

13 oktober Schanskorf 

Projectavond 

7 oktober Inspiratiedag met Iden-

titeits commissies 

14 oktober Afwezig 



Sparen bij Jumbo, hoe werkt het? 

U doet uw boodschappen bij de deelnemende Jumbowinkels en bij iedere 10 euro die u uitgeeft ont-

vangt u een spaarpunt met unieke code.  

Deze kunnen online ingeleverd worden op https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/gbs-de-

schanskorf/ 

De deelnemende winkels:                                                                                                        

*Jumbo Zoetermeer KentgenspleinZoetermeer 

*Jumbo Zoetermeer MeeuwenveldZoetermeer 

*Jumbo Zoetermeer MiddelwaardZoetermeer 

*Jumbo Zoetermeer OosterheempleinZoetermeer 

 

Hoe meer schoolpunten GBS De Schanskorf verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan be-

steden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt per regio het beschikbare bud-

get verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. De 

hoogte van het bedrag per regio wordt gebaseerd op het aantal scholen in die regio." 

Ook andere Jumbo's in Nederland doen mee, dus vraag uw familie, vrienden en kennissen voor ons te 

sparen. Doet u mee?! 

Zelfs de juf is wel eens ziek helaas. Dus maandag en dinsdag stond juf Jacobien voor de klas. Geluk-

kig geen onbekende voor de kinderen. 

Ondertussen werken we gewoon verder over opa’s en oma’s. Oma Ver-

geetachtig was zo blij met de liedjes die we haar gestuurd hebben, dat ze 

voor ons koekjes wilde bakken, maar ze was vergeten hoe ze dat ook al 

weer moeten doen. Dus had ze een briefje met geld achter gelaten en 

zijn de kinderen op vrijdag naar de Jumbo geweest om alles te halen. Erg 

leuk om dat te doen en daarna de koekjes te bakken en heerlijk op te 

smikkelen! 

Maar hoe zit dat ook al weer met je opa en oma? Zij zijn toch ook een 

papa en mama? Zo keken we naar hoe een familie in elkaar zit en hoe al 

die familieleden dan heten en wat het woord familie dan inhoudt.  Juf Ri-

anne deed een spelletje met rekenen. Oma heeft zin in pepernoten, maar 

we moeten het eerlijk verdelen over de bakjes. Zo konden we meteen 

doorpraten over wat eerlijk delen is. 

 

Tot aan de herfstvakantie werken we nog over opa en oma en er 

komen nog heel veel dingen om te leren voorbij. We leren nog on-

derscheid te maken tussen voor – en achternaam, dat iedere familie 

anders is en eigen gewoontes heeft, dat er andere culturen zijn, dat 

iedereen verandert. 

Ook komen de tijdsbegrippen aan de orde, dat kinderen weten dat 

het vroeger anders was dan nu. Dat sommige opa’s en oma’s oud 

zijn, andere niet. We hebben het over lang/kort, we meten wat lan-

ger is en wat korter. We leggen kettingen van oma op een rijtje van 

lang naar kort en van kort naar lang. 

Kortom, we leren elke dag weer nieuwe dingen! Bij elke thema wor-

den er door Astrid Menninga prentenboeken gehaald bij de biblio-

Groep 1/2 
 



Groep 3/4 
 

theek. Zij zou het heel fijn vinden als ze dat samen met iemand kan doen, vandaar dit oproepje: 

 

 

Verder wensen we u alvast een fijn weekend en tot het volgende nieuws! 

Hartelijke groeten, 

 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne 

 

Belangrijke data: 

13 oktober: afsluiting project 

17 t/m 21 oktober: herfstvakantie 

11 november: Nationaal Schoolontbijt 

15 november: oversteeklessen van School op Seef 

Oproepje aan alle ouders van groep 1/2! 

Bij de start van elk thema worden er nieuwe boeken uit de bibliotheek ge-

haald. Zo zijn er steeds weer andere boeken om te bekijken voor de kinderen. 

Vorig jaar deed ik dat om beurten met Rosalina van den Dool. Zij is inmiddels 

verhuisd. Wie vindt het leuk om te helpen? (het is slechts een paar keer per 

jaar)  

Je kan je opgeven bij juf Titia, juf Jacobien of bij mij. 

Groetjes, 

Astrid Menninga 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Het is begonnen, de kinderboeken-drie-weken!  Knutsels van opa’s en oma’s, liedjes, foto’s en oude 

materialen zijn hier het onderwerp van de dag. En de komende weken wordt dit alleen maar meer. Zo 

komt er een schommelstoel met opblaas-opa in de klas, waar elke dag een nieuw oud materiaal op 

schoot ligt. De kinderen mogen raden wat het is en waar het voor is, aan het eind van de dag bespre-

ken we wat het materiaal is. 

 

Onze klas zal zich gaan verdiepen in oudhollandse liedjes. Maar wat we hier precies mee gaan doen, 

is een verrassing….. 

 

In groep 3 zijn de kinderen met taal al 

in thema 3, Flapoor de haas. De woor-

den hiernaast komen aan bod: 



Met rekenen is groep 3 net begonnen met echte plus en minsommen! We starten deze strategie met 

de bekende bussommen: ‘er zitten 3 kinderen in de bus, bij de volgende halte stappen er nog 5 in, 

hoeveel kinderen zitten er dan in de bus?’ 

 

Groep 4 leert bij taal verkleinwoorden, leestekens en het bijvoeglijk naamwoord. Bij spelling leren we 

welke woorden met ‘S of Z’ en ‘V of F’ worden geschreven. 

 

Bij rekenen leren we splitsen over het 10-tal. Sommen als 15+7= mogen we nu niet meer op de vin-

gers berekenen, maar met de volgende strategie: 

15 eerst naar het tiental brengen, dus 15+5. Daarna de rest er nog bij, dus 20+2. 

Het antwoord is dus 22.  De som ziet er dan zo uit: 

 

 

Ook bij minsommen gaat het op deze manier. 15-7, doen we eerst 15-5, want dan 

komen we langs de 10. Daarna nog 10-2. Het antwoord is dus 8. De som ziet er dan 

zo uit: 

 

 

Andere lessen die we hebben geleerd zijn de afgelopen weken bijvoorbeeld geweest: verkeer (met juf 

Didi) over verkeersborden, opa’s en oma’s knutselen, bij de kanjertraining leren dat na-aap gedrag 

geen kanjergedrag is, elkaar beter leren kennen tijdens de dit-ben-ik-doos-les, Bijbelverhalen horen 

over Abraham en Sarah, Ismaël en Isaak, daarna in canon leren zingen met ‘looft de Here’ enz. enz. 

enz. 

 

De afgelopen maandag hebben juf Francien Tange en juf Jacobien als oude opa en oma het thema 

‘vertel nog eens’ geopend. Heel leuk! Ook juf Francien Pronk kwam met rollator en al de klas in om 

het bijbehorende boek te introduceren. Wilt u uw kind nog een foto van opa en oma meegeven? Deze 

hangen we op in de klas! Donderdagavond 13 oktober is het projectavond en kunt u alles wat we ge-

leerd en gemaakt hebben komen bekijken!! U bent van harte welkom!! 

 

Bijzondere data: 

 Woensdag 5 oktober: Juf Francien Tange heeft cursus, juf Marjorie geeft les in groep 7/8, juf 

Jacobien geeft les in 3/4. 

 Donderdag 6 oktober: net als anders, juf Marjorie is vrij, juf Jacobien geeft les in 3/4 

 Vrijdag 7 oktober: Juf Francien Tange heeft cursus, juf Marjorie geeft les in groep 7/8, juf Jaco-

bien geeft les in 3/4. 

 Maandag 10 oktober: juf Marjorie heeft cursus, juf Jacobien geeft les in 3/4 

 Donderdag 13 oktober: Savonds projectavond, u hoort hier binnenkort meer over. 

 Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober: Herfstvakantie!! 



Groep 7/8 
 

Groep 5/6 
 

Levend Water 

Bij Levend Water hoorden we deze week over Jakob en Ezau. Jakob die het eerstgeboorterecht van 

zijn broer kreeg in ruil voor een kop soep en die later ook nog zijn vader bedroog om de zegen van 

hem te krijgen. We hoorden ook hoe hij later zelf bedrogen werd toen hij met Rachel wilde trouwen 

maar eerst Lea als vrouw kreeg. De kinderen genieten van deze spannende verhalen. Ook leren ze 

dat God zijn verbond sluit en zich altijd houdt aan wat hij belooft. 

 

We zijn gestart met de kinderboekenmaand. We werken over het thema “vertel nog eens…” In de 

klas richten wij ons op spelletjes en speelgoed van vroeger. Ook hebben we een boek cadeau gekre-

gen. Die is best wel heftig. Het gaat over Syrië en het oorlogsgeweld daar. Ook komt het thema 

vluchtelingen aan bod. Ook hierover werken we in de klas. De kinderen mogen oude spelletjes e.d. 

mee naar school nemen. De komende weken gaan we met taal, crea en andere lessen werken rond 

dit thema. Op donderdag avond 13 oktober zal er een kijk avond zijn op school. Dan kunt u in de klas 

al ons werk komen bekijken! Tot dan.. 

 

Aanstaande dinsdag 4 oktober krijgen we een gastles van het stadsmuseum Zoetermeer. De les heet 

“kunstmenules gevonden voorwerpen” en zal gaan over spullen die in Zoetermeer ooit zijn opgegra-

ven. Het belooft een interessante les te worden.  

 

Huiswerk en belangrijke data 

 

Do 29/9 Juf Francien P voor de klas. Juf Marlinde studie. 

Vrij 30/9 Levend Water overhoring H6 

Di 4/10 Topo toets groep 6 

 Nieuwsbegrip huiswerk groep 5: woordenschat 

     groep 6: woordenschat + andere tekstsoort. 

Vrij 7/10 Levend Water overhoring H7 

Di 11/10 Nieuwsbegrip huiswerk groep 5: woordenschat 

                    groep 6: woordenschat + andere tekstsoort. 

Do 13/10 Kijkavond project kinderboekenmaand.  

Wat was het leuk op dinsdag 20 december: met z’n allen naar Den Haag. Gillen in een drukke rand-

stadrail, lopen door het drukke Den Haag, het zien van allerlei apart uitgedoste mensen en het wach-

ten op de glazen koets!! 3 uur lang stonden we op een mooie plek te wachten. Er was goed contact 

met de politie. Die deden de DEB voor ons. Er was genoeg te zien en anders waren we spelletjes aan 

het doen op de telefoon of Duckjes aan het lezen. 

Op de terugweg hebben we met elkaar gedanst op hoofd schouders, knieën, teen bij een gezellige 

bakker. Boaz won er een reep chocola mee en wij een snoepje. 

Ondertussen hebben we ook nog gewerkt over Prinsjesdag. We weten een beetje hoe het zit met de 

1e en 2e kamer, hoe het werkt met verkiezingen en hoe de troonrede wordt gemaakt. 

 

Afgelopen maandag zijn we begonnen met het werken aan het thema ‘Vertel nog eens’ 

De Christelijke kinderboekenmaand. In de aula was er een opening. We hebben met elkaar oude lied-

jes gezongen. Tot aan de herfstvakantie werken we hier aan. 

De kinderen mogen oude spullen meenemen, oude recepten, oude liedjes, oud speelgoed. 

We hebben het gehad over stambomen. Marieke had de stamboom mee van haar vader en die ging 

terug tot 16……..!!!! Heel ver dus. 

Op A3 papier gaan we stambomen uitwerken en die komen in de klas te hangen. Als kinderen oude 

foto’s hebben…… WELKOM. 

We lezen het boek Silvester en de vreemde voorouder. 

De boekbesprekingen gaan binnenkort van start. Suzan bijt de spits af!!! Nog niet iedereen heeft zich 

ingeschreven….. Er wordt hoe dan ook een datum gepland voor de boekbespreking! 

Op donderdagavond 13 oktober is de afsluiting van het project! 

 



 Met rekenen zijn we het 2e blok al weer aan het afsluiten! We leerden onder andere over hectometers 

en kilometers en milliliters en liters (groep 7) en are en hectare (groep 8) 

 

Met Levend Water hoorden we de laatste verhalen over Simson en ook trieste verhalen in het boek 

rechters. Deze week hoorden we het bijzondere verhaal over Ruth. Zij liet haar land en familie achter 

en ging wonen bij haar schoonmoeder in Bethlehem. Daar ging ze aan het werk op het land van Boaz. 

Boaz kreeg een bijzondere taak. Hij was de losser!! Zo kon de familie van Elimelech blijven bestaan. 

Hoe bijzonder is het dan dat het kind van Boaz en Ruth een verre voorouder was van Jezus!! 

 

Onder tussen ben ik nog steeds op zoek naar een klassenouder. Het is ontzettend leuk om in groep 

7/8 te werken en dat er allerlei uitjes ed zijn, maar het is wel erg fijn als iemand mij daarbij onder-

steunt. Anders kan het zomaar zijn dat bepaalde uitjes  of andere activiteiten niet door kunnen gaan 

en dat zou ik wel erg jammer vinden. 

 

Nu nog de belangrijke data en het huiswerk 

 

Vrijdag 30 september: LW toets les 4, 5 en 6 (memootje van 6) en stamboom mee 

Maandag 3 oktober: Stamboom mee 

Dinsdag 4 oktober: NB Markerwadden en stamboom mee 

Woensdag 5 oktober: juf Francien cursus, juf Marjorie voor de klas en stamboom mee! 

Donderdag 6 oktober: TOPO (Frankrijk/Noord Amerika) en stamboom mee! 

Vrijdag 7 oktober: juf Francien vrij, juf Marjorie voor de klas en stamboom mee! 

Maandag 10 oktober: Stambomen hangen in de klas! 

Dinsdag 11 oktober: NB 

Woensdag 12 oktober: Engels alle woorden en zinnen 

Donderdag 13 oktober: Projectavond 

Vrijdag 14 oktober: LW toets les 7 en 8 

Daarna: week herfstvakantie!!!!!! YEHHHHHHH 

 

Groetjes van ons allemaal 

 

‘Ongeveer 30.000 ouderen zijn jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Om 

dit onderwerp beter onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken bij zowel professionals 

als burgers, is een kwartetspel ontwikkeld, ‘Thuis Pluis’ 

Tijdens de Week zonder Geweld wordt er van 21 t/m 23 november 2016 op diverse locaties in de re-

gio Haaglanden gekwartet met zowel professionals als ouderen. 

Het doel van dit spel is om onderwerpen als  financiële uitbuiting, mantelzorg en bewindvoering be-

spreekbaar te maken. In elke gemeente in regio Haaglanden wordt in de Week zonder geweld een 

bijeenkomst georganiseerd met ouderen en professionals om het kwartetspel ‘Thuis Pluis’ te spelen. 

Per gemeente zal een wethouder aanschuiven om samen met professionals en burgers  te kwartetten. 

Ook in de gemeente Zoetermeer zal er gekwartet worden op 21 november bij Palet Welzijn. Vanaf 

15.00 uur in het wijkrestaurant ‘eetcafe Meerzicht’ Albrandswaard 1. U kunt zich als professional of 

burger (mantelzorgers, ouderen, vrijwilliger of overige belangstellende) aanmelden bij Sabine Wend-

ling 088-0234242 of s.wendling@paletwelzijn.nl   

Met vriendelijke groet, 

Sabine Wendling 

Coördinator activiteiten Meerzicht 

088-0234242 

Aanwezigheid: maandag t/m donderdag 

Thuis Pluis’ kwartetspel tegen financiële uitbuiting van ouderen 

mailto:s.wendling@paletwelzijn.nl

