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26 november Juf Francien Pronk  

jarig 

28 november  SMW 

29 november Schoonmaak-
avond, ouders met 
achternaam A t /m 
G. Start 19.00 u. 

Agenda Schanskorfnieuws  

Nieuwe ouders 

Vanaf maandag zullen Henk (groep 7), Mathijs(groep 5) en Daniel 

(groep 2) leerling zijn op De Schanskorf. Met hun ouders zijn zij van-
uit Alphen aan den Rijn naar Zoetermeer verhuisd. Familie Zwart: 

van harte welkom en een fijne tijd! 

Sinterklaasviering 

Sinterklaas is weer in het land en gaat ons uiteraard ook vereren met een bezoek. Dit jaar 

komt de Sint op vrijdagochtend  2 december. In de middag zijn we allemaal vrij. Als team 
hebben we gekozen voor deze dag omdat we verwachten dat het een heel druk weekend zal 

worden voor veel kinderen. Maandag kunnen ze zonder stress naar school en zo kunnen we 
een normale week draaien. We zijn ook blij dat we nu eens een keer drie weken kunnen toe-

werken naar het mooiste feest van het jaar, nl. Kerst. 

Kerkenbos 28 
Met de afbeelding hieronder krijgt u een beeld van het gebouw waar we naartoe zullen ver-
huizen. Als alles volgens planning blijft verlopen, zullen we rond de meivakantie verhuizen. 

Uiteraard hoort u hier later meer over. In de bijlage vindt u een lijst met inventaris dat we 
nog kwijt moeten. Heeft u inte-

resse in een van de tafels, kas-

ten of stoelen, laat het weten!  

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Interactief, vernieuwend, quali-
tytime, constructief, leerzaam 

en leuk!  

Zomaar enkele woorden waar-
mee we de ouderavond kunnen 

omschrijven.  

Fijn dat we met een aantal ou-
ders en het team konden praten 

en bedenken over wat er goed 
gaat op De Schanskorf en wat 

aandacht nodig heeft om tot een nog betere samenwerking te komen. Met een aantal team-
leden en ouders gaan we nu aan de slag om de aangereikte punten voor elkaar te krijgen.  
Vindt u het leuk om mee te denken, ook  ouders die er gisteravond niet bij konden zijn, we 

horen  het graag. 

 

Koffieochtend: 

In verband met vervanging gaat de geplande koffieochtend dinsdag niet door. 

 



Jumbo 

 
Door het sparen van bonnen bij de Jumbo hebben we een cheque ter waarde van € 155,79 

verdiend.  

Dit mogen we besteden bij Kompan, zij leveren schoolspullen. We gaan iets leuks uitzoe-

ken!! 

  

 

Aanwezigheid: 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

 

 

21 november Schanskorf 28 november Schanskorf 

22 november Schanskorf 29 november Schanskorf 

23 november Alphen 30 november Afwezig 

24 november Schanskorf 1 december Alphen 

25 november Afwezig 2 december Schanskorf 



 Groep 1/2 
 

 



Groep 3/4 
 
De herfstbladeren maken ons plein steeds kleuriger, alle winterjassen zijn de kasten weer uit en de 

kinderen blijven maar hard werken en leren in groep 3/4 ! 

 

We leren over de dromen die Jozef kon uitleggen aan de schenker, de bakker en aan de farao. 

 

We leren hoe we onze hand uit moeten steken en hoe we – zonder hem te laten vallen – om onze 

fiets heen te lopen tijdens de fietsles. 

 

We leren over verschillende soorten spinnen tijdens biologie. 

 

In groep 3 hebben we met rekenen geleerd wat verliefde getallen zijn. Ook leren we welke getallen er 

voor en na een tiental komen. Sommige kinderen wisten al welk getal er voor en na de 1000 komt! 

Leuk spelletje om thuis te spelen! 

 

Met taal zijn we nu in hoofdstuk 6. 

We leren onderstaande woorden en 

letters: 

In groep 4 hebben de kinderen de af-

gelopen tijd erg goed hun best gedaan 

om de tafel van 1 en 2 te oefenen. 

Knap hoe goed kinderen deze tafels al 

kennen! 

De komende weken automatiseren we 

de tafel van 3!  Wilt u thuis hier ook 

mee oefenen? Het is de bedoeling dat 

de kinderen het antwoord binnen 3 

tellen weten te geven. 

 

Bij spelling leren we woorden met de –

eer, - oor-, eur-  regel en aai, ooi, oei. 

Ook leren de kinderen welke woorden met een d of t aan het eind worden geschreven. 

 

Het sinterklaasfeest komt eraan en daarom zijn we druk bezig met allerlei sint-knutselwerkjes, 

schoorsteen bouwen in de bouwhoek, een pepernoten recept schrijven, sinterklaasboeken lezen, sin-

terklaasjournaal kijken enz. enz. 

 

Op 2 december a.s. vieren we het feest, waarbij de sint ook echt in onze klas komt! 

Tip: best veel kinderen uit onze klas weten het ‘volwassen-sinterklaas-geheimpje’.. Het is de afgelo-

pen week vaker voorgekomen dat kinderen hier hardop door de klas over praten..  Dat is natuurlijk 

niet een fijne manier om te horen voor klasgenootjes. Zou u met uw kind willen bespreken dat ze – 

als ze het echte verhaal kennen – dit zoveel mogelijk voor zichzelf houden in de klas? 

Bijzondere data zijn: 



Groep 5/6 
 

23 november staat juf Jacobien voor de klas, juf Marjorie heeft cursus. 

24 november staat juf Marjorie voor de klas. 

25 november gaat juf Marlinde trouwen! (op vrijdag!) (lees hiervoor de mail die ik eerder deze 

week heb gestuurd) 

2 december vieren we het sinterklaasfeest op school. De kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur. 

12 december staat juf Jacobien voor de klas, juf Marjorie heeft cursus. 

20 december vieren we ‘s avonds Kerst op school! 

22 december krijgen de kinderen hun rapport mee. 

23 december zijn de kinderen vrij! Kerstvakantie! 
 

Met vriendelijke groet, 

Jacobien en Marjorie  

Levend Water 

 

In de afgelopen week hoorden we hoe Mozes een bijzondere taak kreeg van God. Hij moest terug 

naar Egypte om de Farao te vragen om het volk Israël te laten gaan. Mozes was ontzettend bang, 

maar God gaf hem zijn broer Aäron mee om hem te helpen. Ook liet hij hem wondertekenen zien zo-

dat ze daarmee het volk en de Farao konden overtuigen dat ze in naam van God kwamen. De Farao 

wilde niet luisteren naar de vraag van Mozes en Aäron. Sterker nog, uit woede liet hij het volk van 

Israël nog harder voor hem werken. Het volk werd woedend op Mozes. Toch moest hij opnieuw naar 

de Farao om hem te vragen het volk te laten gaan. Opnieuw werd daar niet naar geluisterd. Daarom 

liet God verschrikkelijke plagen over Egypte komen. Vraag uw kind ernaar.. ze kunnen ze vast opnoe-

men!  

Volgende week horen we over de uittocht uit Egypte. 

 

Groep 6 mocht deze week eindelijk BREUKEN leren! Wat hebben ze ernaar uitgekeken. Aan het einde 

van de les kregen de kinderen een pannenkoek en mochten ze steeds een bepaalde breuk opeten.  

 

Met biologie hebben we het gehad over bouwen en metselverbanden. De kinderen mochten vervol-

gens zelf ook een huisje bouwen van suikerklontjes. Hierbij moesten ze een goed en stevig metsel-

verband gebruiken. 

 

Ook was er deze week een fietsles. Op het plein deden de kinderen verschillende oefeningen. Zo 

moesten ze netjes afslaan door over hun schouder te kijken en hun vinger uit te steken. Door de vele 

gladde blaadjes was dit meteen een goede oefening.  

 

We hebben deze week lootje getrokken. De kinderen maken een surprise en een gedicht voor degene 

die ze getrokken hebben. Mocht het niet lukken om iets te maken.. geef dat dan op tijd aan. Wellicht 

kan ik de kinderen dan even op weg helpen.  

 

Nieuwe leerling:  

Aanstaande maandag verwelkomen we Matthijs in groep 5/6. Hij is een poosje geleden al een dag op 

school geweest en vanaf maandag start hij hier in de klas. De kinderen vinden het leuk.. Matthijs 

komt in groep 5.  

 

 

Huiswerk en belangrijke data:  

 

Dinsdag 22/11 Nieuwsbegrip huiswerk over Donald Trump 

Donderdag 24/11 Juf Marlinde vrij. Juf Francien Pronk vervangt een hele week. Op vrijdag 2/12 ben 

ik er weer zodat ik samen met de klas het Sinterklaasfeest kan vieren.  

Vrijdag 25/11 Bruiloft!! De leerlingen hoeven die dag geen Levend Water toets te maken. 



Groep 7/8 
 

Afgelopen maandag hebben we lootjes getrokken. Het ging in 1 keer goed! Voor 4 euro mogen de 

kinderen een cadeautje kopen voor diegene die ze getrokken hebben. Daar hoort natuurlijk een ge-

zellige surprise bij en een leuk, grappig gedicht. Ik ben benieuwd of we onze geheimen voor ons kun-

nen houden tot en met 2 december. 

Op deze dag is groep 8 Piet!!! Ik ben benieuwd hoe ze geschminkt worden. Misschien wel net zo 

kleurrijk als de Pieten in het Pietenhuis. 

Ik zal heel eerlijk bekennen dat ik ook heel trouw het Sinterklaasjournaal volg J 

 

Sinterklaas is dan wel in het land, maar er wordt ook gewoon gewerkt. 

Groep 7 leerde bijvoorbeeld wat het verschil is tussen hoof- en bijzinnen en wat het lijdend voorwerp 

is. Ook leerden ze rekenen met grote getallen (tot miljarden) en breuken te vergelijken. 

Groep 8 leerde meer over het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en met rekenen leerden ze 

breuken met elkaar te delen en ook deelsommen met kommagetallen. 

 

Dinsdagmiddag hadden we een fietsles. We hadden de pech dat het wat regenachtig was! We hebben 

goed geoefend met het naast elkaar fietsen. We moesten bijvoorbeeld slalommen in tweetallen. Het 

viel mij op dat voor vooral de meiden die een mand voorop de fiets hadden het daar pittig mee had-

den. Ze waren minder behendig. 

In februari en april zijn de volgende fietslessen! 

 

Na heel wat oproepjes is er en klassenouder!! Marjon de Gelder. Heel hartelijk bedankt. Ik merkte bij 

mijzelf dat het mij best tijd kostte om voor dingen ouders te regelen. Nu kan ik dat stukje lekker los-

laten! 

 

Met Levend Water hebben we het over de profeten. Vorige week de profeet Jesaja, deze week Jere-

mia en volgende week Ezechiel. 

Bij al deze profeten gaat het erom dat ze het volk willen bekeren. Ook wordt er in deze bijbelboeken  

verwezen  naar de komst van de Messias en het nieuwe Jeruzalem. 

Wat betreft de komst van de Messias…… Met Kerst (op dinsdagavond 20 december) gaan we weer 

een musical opvoeren met de hele school. De komende tijd gaan we daar veel mee oefenen! 

 

Wat ook nog leuk nieuws is, is dat we vanaf komende maandag een nieuwe klasgenoot er bij krijgen! 

Henk Zwart welkom bij ons in de groep. We hopen dat je snel je plekje vindt in onze groep! 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Vrijdag  18 november: LW toets les 11 (memootje) en 12 

Maandag 21 november: Henk komt bij ons op school 

Dinsdag 22 november: NB Donald Trump maken 

Woensdag 23 november: 

Donderdag 24 november: TOPO (Alpenlanden/ Afrika) 

Vrijdag 25 november: juf Marlinde gaat trouwen (18.30 kerk in Berkel) 

Maandag 28 november 

Dinsdag 29 november: NB  maken 

Woensdag 30 november: Engelse woordjes 1e rij 

Donderdag  1 december 

Vrijdag 2 december: SINTERKLAAS 

Maandag 5 december: 

Dinsdag 6 december: NB maken 

Woensdag 7 december: 

Donderdag 8 december: TOPO 

Vrijdag  9 december: juf Francien vrijdag 

Dinsdag 20 december: Kerstviering ’s avonds 

Donderdag 22 december: rapport mee 

Vrijdag 23 december: KERSTVAKANTIE!!!!!!!!! 

 

Hartelijke groet, 

 

Francien en Debbie  



 

 

Product Maat Kleur Aantal Afbeelding 

Stoel S1 Zittinghoogte 43 cm, 
rugleuning 80 cm 

Berkenhouten 
zitting met 
metalen, grijs 
frame 

35 

 
Stoel S2 
Met armleuningen 

 Metalen frame, 
houten zitting en 
rugleuning 
5 blank, 8 zwart, 10 
rood 

23 

 
Bureaustoel blauw   1 

 
Stoel blauw   3 

 



 

 

Kruk  Kr1 39x28,5 (hxdiameter) 
 

GERESERVEERD 

Hout met rood 
metalen onderstel 

10 

 
Kruk Kr2 64x33x33 (hxbxl) 

 

VERKOCHT 

Donkerhout 1 

 
Gymbanken GB1 360x26x30 Hout met 

grijsmetalen 
onderstel 

4  

Werkbank WB1 
Incl.2 bankschroeven 

202x91,5x85  (lxbxh)  1 

 
Werkbank WB2 
Incl.2 houten bankschroeven 

120x120x81cm (lxbxh)  1 

 



 

 

Werkbank WB3 
Incl. 4 houten bankschroeven 

136x136x88(lxbxh) 
Bovenkant kan los van frame 

 1 

 
Bureau  B1 met extra stuk 
(Ikea) 
Brede gedeelte links 

160x120 (lxb) in hoogte 
verstelbaar 
40x80 (loopt rond) 

Berkenhout blad 
met grijs metalen 
frame 

1 

 
Bureau  B3 (Ikea) 
Brede gedeelte rechts 

160x120 (lxb) in hoogte 
verstelbaar 

Berkenhout blad 
met grijs metalen 
frame 

1 

 
Bureau B2 met extra 2 stukken 80x60  (lxb) In hoogte 

verstelbaar 
80x 40 rondlopend 
160x120 

Berkenhout blad 
met grijs metalen 
frame 

1 

 
Instructietafel IT1-2 160x80 (lxb) in hoogte 

verstelbaar 
Berkenhout met 
grijsmetalen 
onderstel 
Rechte poten 

2 Als foto hieronder maar met recht onderstel 



 

 

Instructietafel IT3-4 160x80 (lxb) in hoogte 
verstelbaar 

Berkenhout met 
grijsmetalen 
onderstel 
Uitstaande poten 

2 

 
Ladenblok L1 
Metalen ladenblok met 
wieltjes, 3 laden (slot werkt 
niet meer) 

57x42x55 (lxbxh) Lichtgrijs metaal  1 

 
Kinderbureau  Grijs onderstel, 

lichthouten blad 
1 

 
Ladeblok L2  
Archiefblok met 2 laden 

47x62x 81(lxbxh) Blauw metaal 1 

 



 

 

Ladenblok L3 
Metalen ladenblok met 
wieltjes, 3 laden met slot 

57x42x55 (lxbxh) Lichtgrijs metaal  1 

 
Ladenblok L4 
Metalen ladenblok met 
wieltjes, 3 laden (slot werkt 
niet) 

57x42x55 (lxbxh) Lichtgrijs metaal  1 

 
Kast K1 en K14 
Op wieltjes, met 16 laatjes en 2 
planken 

150,5x43x93(lxbxh) Lichtgrijs met 
donkerrode 
afwerking en 
laadjes 

2 

 
Vakkenkast K2 
In te delen naar keus, 4 
kolommen 
Op wieltjes 

24x43x93(lxbxh) Lichtgrijs met 
donkerrode 
afwerking  

1 

 



 

 

Vakkenkast K3 en K5 
2 kolommen, op wieltjes, 
diverse planken 

150x43x93 (lxbxh) Lichtgrijs met 
donkerrode 
afwerking  

2 

 
Ladenkast met schuifdeuren K4 
, K6  K7, K8, K9,K10, K11, K12, 
K13 
Op wieltjes, met planken 

201x43x93 (lxbxh) 
 

GERESERVEERD 

Lichtgrijs met 
donkerrode 
afwerking 

9 

 
Boekenplank BP1 
Incl.bevestigingsmateriaal 

110x26 Appelgroen  

 
Stellingkast ST1 
In hoogte verstelbaar, 3 
kolommen 
 

260x 50x 178(lxbxh) Houten planken 1 

 



 

 

Diverse boekenkasten 
Boekenkast wit 
Boekenkast 1 
 

Verschillende maten  1 
1 

 
Boekenkast 2 
Boekenkast 3 (klein, smal) 

  2 
1 

 
Kantoorkast 1   1 

 
Kantoorkast 2   1 

 



 

 

Oven 
Atag 

 

  

  
Afzuigkap 
Atag 

  2 

  
Kookplaat 
Atag 

  2 

  
Telefoonset 
Siemens 
5 telefoons 

   

 
Keukenkastje: 
apothekersladen 

  2x2 

 
     

 



 

 

 


