
9 maart 2017  
Jaargang 19 nummer 13 

10 maart Luizencontrole 

16 maart Kangoeroewed-
strijd 

17 maart  Juf Ellen jarig 

21 maart  Koffieochtend 

8 mei Gewoon les! 

26 mei Verhuizing 

29 mei Kinderen vrij ivm 
verhuizing 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

In de 40 dagen voor Pasen volgen we Jezus in zijn lijden en sterven, op zijn 

weg naar het kruis. De tijd tikt door, het wordt steeds spannender… Hoe zal 

Jezus handelen als het 5 voor 12 is? Gestuurd door God de Vader, gesteund 

door de Geest neemt Jezus de stap naar het beslissende moment, het mo-

ment dat alles verandert. Verandert,  voor ons. 

Bouwbulletin 

Hoewel het nieuwe gebouw er van binnen al prachtig begint uit te zien en er 

van alles gebeurt is er helaas een kink in de kabel gekomen. Letterlijk deze 

keer want de gasleiding moet verlegd worden en dat kan pas in Mei. De ge-

plande dag om te verhuizen moet daarom worden verzet naar eind mei. Na 

de meivakantie dus nog een paar weekjes oude Schanskorf. 

Ik vertrouw erop dat u begrip heeft voor deze niet voorziene wijziging. 

Hieronder de nieuwe planning: 

 Maandag   8 mei gewoon les  

 maandag 29 mei  Leerlingen vrij wegens het inruimen van de nieuwe school, hierdoor heeft 

u een extra lang Hemelvaartweekend 

 Dinsdag   30 mei Start aan het Kerkenbos 

Gracias                                                                              

Els Poppe, de tante van Lars en Christianne, heeft ons een 

prachtige kaart gestuurd met een foto van blijde mensen. Zij 

bedanken ons hartelijk voor de betrokkenheid bij het prachtige 

project in Nacaragua en de opbrengst van de kaartenactie. De 

leerlingen hebben vandaag hun kaart terug gekregen, inge-

kleurd door de kinderen daar. Het  project is een succes ge-

weest en het hele gebouw hebben ze kunnen afmaken. Voor 

meer informatie over de organisatie zie 

www.juntoscontigo.com 

Verkiezingen 

Woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De aula van onze school wordt dan gebruikt 

als stembureau. Wat een rijkdom om te leven in een land waar je mag stemmen, waar je mag gelo-

ven, waar je welkom bent, waar christelijk onderwijs mogelijk is. Ik stem! 

Koffieochtend 21 maart 

Deze ochtend een praktische ochtend. Hebt u zin en tijd om te helpen met het inventariseren van de 

posters in het magazijn om zo weer een stap dichter bij de verhuizing te komen? Uiteraard drinken 

we ook koffie/thee! 

Aanwezigheid: 

 

Hartelijke groet, Ellen 

Stoel 

 

DONDERDAG 16 MAART KANGOEROEWEDSTRIJD 

Voor meer info of als je van tevoren wilt oefenen WWW.W4KANGOEROE.NL 

13 maart Schanskorf 20 maart Schanskorf 

14 maart Schanskorf 21 maart Schanskorf 

15 maart Afwezig 22 maart Afwezig 

16 maart Directeurenoverleg Alphen 23 maart Schanskorf 

17 maart Afwezig 24 maart Aanwezig/afwezig 

http://www.w4kangoeroe.nl


Groep 1/2 
 
We zijn nog maar net gestart na de vakantie, dus veel hebben we nog niet te melden. Maar maandag 

heeft iedereen een eigen keuze-dag gehad. Zelf kiezen waar je zit aan tafel of in de kring en heerlijk 

verhalen vertellen over alles wat er in de vakantie gedaan is. 

Op dinsdag had iedereen een eigen plekje en alhoewel zelf kiezen heerlijk is, een eigen plekje is ook 

wel lekker! Het geeft voor een groot aantal in iedere geval rust en die rust was dan ook te merken. 

Dinsdag hebben we het boek gelezen over een huisje dat verhuisde en zo was meteen duidelijk waar 

we de komende tijd over gaan werken: verhuizen! Als alles gaat volgens de planning krijgen de kin-

deren daar ook een staartje van mee en mogen ze in de laatste week voor de meivakantie helpen de 

dozen in te pakken, zodat de school kan verhuizen naar de nieuwe locatie. 

De kinderen hadden zelf bedacht dat het wel leuk zou zijn als u een 

foto van het huis waar het kind woont opstuurt en we daar en spel 

mee gaan doen, proberen te raden wie in welk huis woont. Natuurlijk 

ben ik altijd in voor ideeën die door de kinderen zelf bedacht zijn, dus 

ik hoop dat u mij een foto wilt sturen. En misschien kan het dan 1 

zijn waar het kind wel op staat en 1 waar het er niet op staat? Dat 

kan natuurlijk op het bekende adres: t.pomp@gpown.nl 

Wat leren we de komende tijd nog meer? We leren dat er verschillen-

de huizen zijn en dat de kamers in een huis verschillende benamin-

gen hebben. Met rekenen n gaan we kijken naar plattegronden en 

bouwtekeningen en dat huizen in een straat even en oneven num-

mers hebben. we leren seriëren door huizen van groot naar klein en 

hoog naar laag te zetten. Met de foto’s van de huizen kunnen we een 

grafiek maken om er achter te komen in wat voor huis de meeste 

kinderen van onze klas wonen. Kortom weer genoeg te leren de komende tijd! 

Ondertussen is er in de klas ook het één en ander veranderd, Thijs en Abel zijn nu 4 geworden en ho-

ren nu echt in groep 1. Nu zitten we op 23 kinderen. Maar de komende weken zullen er alweer kinde-

ren komen wennen, dus we blijven groeien. En nu hebben we juf Didi ipv juf Rianne op maandag en 

dinsdag, erg gezellig! 

En dat was het dan eerst weer voor deze keer, de volgende keer meer!! 

Voor de komende tijd zijn de volgende dingen belangrijk: 

10 maart – luizencontrole! 

21 maart – juf Jacobien voor de groep, juf Titia heeft cursus 

 

23 maart – grote rekendag  http://groterekendag.nl/ 

 

Belangrijke data die alvast in de agenda gezet mogen worden: 

18 april – verkeersles met fiets (mag ook met zijwieltjes)! 

12 mei – schoolreis! 

Hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Didi  

mailto:t.pomp@gpown.nl
http://groterekendag.nl/


Groep 3/4 
 
Beste ouders, 

 

We zijn weer uitgerust en vrolijk opgestart na de vakantie. Het was heerlijk om even een weekje 

rustig aan te doen (vooral voor mij om de laatste dingen in mijn nieuwe huis af te krijgen).. Maar ik 

heb ook heel leuke verhalen gehoord van alle kinderen. En zo zijn we weer begonnen aan een nieuw 

blok van 7 weken waarin we toeleven naar de verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw! 

 

De vorige keer in het Schanskorfnieuws schreef ik een stukje over het pedagogisch klimaat in de 

klas. Of het komt doordat het vakantie is geweest of doordat u allemaal het SKN gelezen heeft en 

het met uw kind besproken heeft, maar ik merk de week na de vakantie direct verbetering. Alle kin-

deren spelen op een leuke manier met elkaar, zonder te schoppen en te slaan. Fijn! Sommige kin-

deren houden tijdens het buiten spelen erg van politie en boefje spelen en gaan in dit spel wel wat 

ruw met elkaar om. Wij bespreken nu voor elke pauze klassikaal welke leuke spelletjes er gespeeld 

kunnen worden en wat wel en niet aardig is in omgang met elkaar. 

 

Ook in het kader van 'wij zijn aardig voor elkaar' ben ik in de klas weer begonnen met het in het 

zonnetje zetten van leerlingen. Alle kinderen komen 1x dit jaar in het zonnetje te staan. De klasge-

nootjes schrijven dan een brief met complimenten voor dit kind. Ik maak hier een boekje van wat 

uw kind mee naar huis mag nemen. Heeft altijd een super positieve werking op het pedagogisch kli-

maat in de klas! 

 

Verder werken we de komende tijd weer hard aan taal, rekenen en spelling. 

In groep 3 zijn we nog steeds bezig in hetzelfde thema als de vorige keer. Het is knap om te zien 

hoe goed de kinderen al verhalen kunnen schrijven en teksten kunnen lezen en begrijpen! 

 

Groep 4 gaat zich de komende tijd weer focussen op het klokkijken. 10 over half en 10 voor half zijn 

termen die zij vaak nog moeilijk vinden. Hier oefenen we veel mee! 

 

Belangrijke data zijn: 

vrijdag 10 maart: luizencontrole 

donderdag 16 maart: kangoeroewedstrijd op school! 

donderdag 23 maart: de grote rekendag 

vrijdag 24 maart: pannenkoekendag 

dinsdag 28 maart: Jacobien staat voor de klas 

donderdag 30 maart: Marjorie staat voor de klas 

dinsdag en donderdag 4 en 6 april: voortgangsgesprekken op inschrijving 

vrijdag 7 april: kinderen zijn vrij, wij hebben GPOWN-dag 

 

Dat was het voor nu! 

 

Hartelijke groet, 

juf Marjorie en juf Jacobien. 

 

 



Een feestje voor mijn 25 jaar in vast dienstverband als kleuterjuf, WOOOOOHHH, 

dat was echt een verrassing! 
Het komt zelden voor dat ik niet merk of hoor wat er gaande is in school, maar ja, 

als je 6 weken weg bent geweest  
 

Met open ogen tuinde ik er in: of het niet beter was mijn werkdagen wat te sprei-
den en op maandag en donderdag te komen werken. Wel kwam er woensdag nog 

een appje of ik toch vrijdagmorgen bij de vakantieviering 
kon zijn…. 

Toen ik inderdaad vrijdag in de auto stapte kreeg ik het 
wel even benauwd, stel dat ze daar aandacht aan schen-

ken met de kinderen, dan heb ik niets te trakteren 

 
 

Wat ben ik verwend: ik kreeg een prachtige spiegel met 

van alle kinderen een zelfgemaakte bloem, een grote bos 
roze bloemen, en een mapje met bonnen waar ik een de-

coupeerzaag en een tuinplant van kon kopen. 
 

Ik heb toen maar beloofd dat ik na de vakantie oliebollen 
zou trakteren! 

Had ik maar geweten wat er allemaal geregeld was  In 
de keuken stonden voor alle kinderen van de school 

(pakjes) drinken klaar (ook zero) en voor iedereen een ca-
keje met smarties en 25 erop geschreven (ook melkvrije). 

Het was echt een feest, en dat na mijn feestje met het team op de donderdag-

avond ervoor. Ik heb de hele vakantie nog nagenoten van alle feestelijkheden. 
 

Die donderdagavond hebben we met alle collega's , klas-
senassistenten en stagiaires bij Francien Tange gegeten en 

iedereen had iets meegenomen. 
Jikke had oliebollen meegenomen, vond ze wel toepasse-

lijk. WAAROM OLIEBOLLEN ????? ….geen idee vraagt u dat 
maar aan de kinderen….. 

 
 
Hartelijk bedankt allemaal voor de verrassing en het grote 

cadeau. 
Collega’s ook bedankt voor het regelen.  

 
Juf Jacobien 

25 jaar Juf Jacobien 
 



Groep 5/6 
 
Levend water 

Met levend water horen we over de wonderen van Jezus uit zijn tijd op aarde. We leren hoe machtig 

Jezus is en hoe liefdevol hij in zijn leven op aarde was. We hebben gehoord over het wonder van de 

bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn veranderd. Hoe Jezus zieke mensen weer beter maakt en 

zorgt dat de storm op het meer verdwijnt. Ook hebben alle kinderen stil gestaan bij biddag. Ieder-

een heeft een mooi gebed op kunnen schrijven en er zijn mooie resultaten uitgekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag… 

Na een heerlijke week vrij zijn we allemaal weer terug op school. Ook zijn we blij dat Lieke weer 

veilig terug is gekomen uit curaçao en weer gezellig bij ons in de klas is. Nu we allemaal weer opge-

laden zijn gaan we weer met nieuwe energie er tegen aan. De kinderen hebben allemaal een nieuw 

plekje in de klas en we hebben weer veel zin in de komende weken! 

 

Spreekbeurten  

Afgelopen weken hebben wij al een aantal spreekbeurten mogen horen. Het is leuk om te zien hoe 

de kinderen naar elkaar luisteren en complimenten geven. We leren hoe we voor een groep moeten 

gaan staan en praten en hoe we iets het beste kunnen vertellen. Er zijn al veel leuke en spannende 

onderwerpen voorbij gekomen…zo weten we nu nieuwe dingen over Sint-Maarten, slangen, Kroatië 

en de muskusos. Ondanks de zenuwen kunnen de kinderen heel goed overbrengen wat ze willen 

vertellen en wordt er enthousiast op elkaar gereageerd. Er zijn ook een aantal kinderen die hun 

spreekbeurt nog moeten houden, veel succes alvast! 

 

Huiswerk en belangrijke data 

 

Vrij   10/3     Levend water H22 

Di     14/3     Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort 

Woe 15/3     Juf Marlinde opleiding 

Vrij    17/3    Levend water H23 

Di      21/3    Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort 

                      Groep 6 Topo toets 

 



Groep 7/8 
 
Wat was het leuk om elkaar afgelopen maandag weer te zien. We begonnen even rommelig omdat 

iedereen een andere plek had, dus we moesten eerst tafels verschuiven. 

De meeste kinderen konden terug kijken op een fijne vakantie. We zijn weer met frisse moed begon-

nen! 

 

Met rekenen leert groep 7 te rekenen met %. Dan is de keuze of je dat doet via de 1% of via een 

breuk. (bijvoorbeeld 3,5 % van 1500 doe je via de 1%, maar 25% van 1500 reken je uit via een 

breuk) 

Groep 8 leert delen en vermenigvuldigen met kommagetallen. Het is dan belangrijk om eerst te 

schatten.  Je weet dan waar het antwoord in de buurt moet zitten. Anders wordt het zo een gegoo-

chel met kommagetallen. 

 

Nieuwsbegrip gaat deze keer over de verkiezingen. Een aantal kinderen konden alle partijen opnoe-

men met hun lijsttrekker! Erg knap. Jesse Klaver en Sybrand Buma waren in de klas best populair. 

Deze week is er tijdens het jeugdjournaal altijd aandacht voor een paar partijen en hun lijsttrekkers. 

Komende zaterdagavond is er een kinderlijsttrekkersdebat. Volgende week is de aula trouwens weer 

een stemlokaal! 

 

Deze week hebben we extra stil gestaan bij Biddag. Bidden helpt. De rest van de verhalen gingen 

over Paulus reis naar Rome. 

 

Een aantal moeders hebben zich opgegeven om te helpen met de musical. In overleg met die moe-

ders gaan we dagen plannen dat we gaan oefenen. De musical is besteld, dus……. 

 

Vanaf deze week komt juf Debbie alleen nog op de dinsdagen stagelopen…… Best jammer eigenlijk…. 

Fijn dat ze in ieder geval tot het eind van het jaar blijft! 

 

Belangrijke data en huiswerk 

Maandag 13 maart: juf Francien vrij, juf Anne voor de klas 

Dinsdag 14 maart: NB verkiezingen 

Woensdag 15 maart: verkiezingen en Engels toets: voor- en achterkant blad. 

Donderdag 16 maart: Kangoeroewedstrijd 

Vrijdag 17 maart: LW toets les 21 en 29 (memootje van les 21) 

Maandag 20 maart: 

Dinsdag 21 maart: NB 

Woensdag 22 maart 

Donderdag 23 maart TOPO toets (Oost Europa 1/ India en omliggende landen)en Grote Rekendag 

Vrijdag 24 maart: VOETBALTOERNOOI!!!!! 

 

Dat was het voor nu. 

 

Hartelijke groet, groep 7/8, juf Debbie en juf Francien 



Beste ouders, 

Op vrijdag 21 april vieren we Koningsdag. Om de twee jaar organiseren we dan ook een kleedjes-

markt op het schoolplein. Een heel gezellig feestje voor de kinderen met hun ouders en grootou-

ders, vrienden en familie. Iedereen is welkom van 14.00 tot 15.30 uur om langs te komen. Kinde-

ren die speelgoed en boeken willen gaan verkopen kunnen alvast spullen gaan verzamelen en met 

hun ouders gaan prijzen. 

Er komt nog een brief voor 21 april met alle informatie op een rijtje, maar dit stukje is vooral voor 

ouders die er graag bij willen zijn en die vrij willen vragen van werk in het vooruit. Kinderen mogen 

alleen onder begeleiding van ouders/grootouders/een volwassene spullen kopen op het plein. De 

school blijft namelijk tot 15.15 uur verantwoordelijk voor de kinderen. Voor kinderen die geen bege-

leiding hebben zal er binnen een activiteit georganiseerd worden door het team. Zij mogen dus niet 

zelf gaan dwalen buiten. 

Het is ook mogelijk om met een 'kleine dienstbare activiteit' op de kleedjesmarkt te zitten. Denk 

dan aan het mooi schminken van kinderen voor een klein prijsje, het lakken van nagels, het vlech-

ten van haren, het maken van muziek, ballonnenfiguurtjes knopen, o.i.d.  Denk daar al vast maar 

eens over en geef het even door aan je juf. 

Als er vaders en moeders zijn met een bedrijf die iets kunnen sponsoren om te verkopen, of gewoon 

iets lekkers om te eten, geef het ook aan! Dat maakt het feestje compleet voor de kinderen. 

Over een maand hoort u meer! Met vriendelijke groet, namens de OC, 

Hanne Vosselman 

 

Koningsdag 
 




