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21 april  Koningsdag met 

koningsspelen 

22 april t/m 7 

mei 

Meivakantie 

8 mei Weer naar school 

25 mei Hemelvaart 

26 mei Verhuizing (vrij) 

29 mei  Inrichting  nieuwe 
gebouw, kinderen 

vrij 

30 mei Start in het Ker-
kenbos! 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Het was best een spannende week.  Groep 7/8 heeft belangrijke toetsen 

gemaakt en de overige kinderen hebben hard hun best gedaan om stil te 

zijn in de gangen. Die gangen worden steeds rommeliger, er verdwijnen 

spullen naar de vuilnisbak of in verhuisdozen en in de hal staan steeds weer 

spullen die je zo maar mee mag nemen!  

Dus als uw kind thuis komt met een rekenrekje, kop en schotel met 

Schanskorflogo of andere spullen? Het is legaal en zelfs meer dan welkom 

om de school leeg te krijgen! 

 

 

Een korte week was het na het lange Paasweekend. Morgen de  Koningsspelen en kleedjesmarkt. 

Maar dan zijn we ook wel toe aan twee weken vakantie om uit te rusten en leuke dingen te doen. 

Leerling-raad 

Deze week ben ik in groep 5/6 en 7/8 geweest om de leerlingen te vertellen over de te vormen leer-

ling-raad. Uit elke groep mogen twee kinderen lid worden. We zullen elke maand een keer vergade-

ren. Als team maken we plannen met elkaar die nog beter kunnen worden als ouders meedenken en 

leerlingen hun ideeën erover geven. Leerlingen zijn vaak heel goed in staat om te verwoorden wat ze 

ergens van vinden en te komen met oplossingen of plannen. De leerlingen die interesse hebben, kun-

nen dit aangeven op een formulier waarbij ze moeten onderbouwen waarom zij denken dat ze ge-

schikt zijn om de kinderen te vertegenwoordigen. Na de meivakantie zal de raad worden benoemd.  

Het zou  leuk zijn als u met uw kinderen spreekt over meedoen in de leerling raad, wat komt er bij 

kijken, hoe zou zo'n vergadering gaan. Wellicht krijgt u er zelf zin in en meldt u zich aan voor de MR 

(medezeggenschapsraad) 

 

Vorige week heb ik u de vakantieplanning gestuurd voor het komend schooljaar. In het lijstje miste 

nog de vrije dagen met Hemelvaart, hieronder inmiddels toegevoegd. 

We hebben ervoor gekozen om de vakantiedata te laten aansluiten bij de meeste scholen in Zoeter-

meer hoewel we beseffen dat niet alle kinderen in de gezinnen hiermee tegelijk vakantie zullen heb-

ben. Naast de vakantiedagen zullen er nog ongeveer 5 studiedagen worden ingepland. Deze planning 

hangt samen met de GPO-WN agenda en met onze eigen plannen. U ontvangt deze data zo spoedig 

mogelijk. 

Herfstvakantie         16-20 oktober 2017  

Kerstvakantie            25 december t/m 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 2 maart 2018  

Pasen                      31 maart t/m 2 april 2018  

Meivakantie              23 april t/m 4 mei 2018  

Helpt u mee om de rekening van het afvoeren naar de vuilstort te verla-

gen?  

Na de vakantie doe ik een concrete oproep aan u om uw auto een keer vol 

te laden. Als team gaan we de uitdaging aan om in plaats van de gemeente 

te betalen, straks twee mooie banken op het plein neer te zetten en een 

Koninklijke bibliotheekstoel aan te schaffen.  Helpt u mee?! 



Hemelvaart         10 en 11 mei 2018 

Pinksteren                20 en 21 mei 2018  

Zomervakantie         16 juli t/m 24 augustus 2018  

 

Fijne vakantie! 

We werken alweer een aantal weken over het thema Pluk en de kinderen le-

ren er iedere dag nieuwe woorden bij, zo vergroten we de woordenschat en 

dat niet alleen door er over te praten, maar vaak door het te doen, er over te 

spelen! Want kinderen leren met hun hele lijf in de (grote) ruimte. Zand-

taartjes bakken, rollenspel in het huisje en de themahoek, klimmen en klau-

teren, wegen aanleggen, randjes versieren en schommelen. Zomaar wat ac-

tiviteiten in onze klas. En leren dat ze doen: iets creëren, afbreken, hun leef-

wereld begrijpen, vallen en weer opstaan, samenwerken, de pengreep, hard 

en zacht bewegen. En op de achtergrond ook nog ruzie maken en weer op-

lossen, uitkijken voor de schommel en samenwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms zijn we er ook wel een beetje moe van…, en daarom is het bijna vakantie. Heerlijk twee weken 

vrij en dan maandag 8 mei weer lekker naar school. Dam starten we ons project met het thema “We 

gaan op wereldreis!” En welke landen we gaan bezoeken, dat zien we na de vakantie. Het is wel han-

dig als we ‘echt’ op reis kunnen, dus nemen jullie maandag 8 mei allemaal je koffer mee!! 

Voor de komende tijd zijn de volgende dingen belangrijk: 

21 april – Koningsspelen 

22 april t/m 7 mei – Meivakantie 

8 mei – wel school!! 

12 mei – Schoolreis groep 1 en 2 

25 t/m 29 mei – Vrij ivm Hemelvaart en Verhuizing 

30 mei – Start in de nieuwe school! 

Fijne vakantie en hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Didi 

Groep 1/2 
 



Groep 3/4 
 
Vorige keer ben ik helemaal vergeten om het schanskorfnieuws te schrijven… Sorry daarvoor! Geluk-

kig waren er niet veel bijzonderheden. 

 

We hebben kunnen genieten van een lang paasweekend. Vorige hebben we het paasverhaal uitge-

breid in de klas besproken en er mooie liedjes bij gezongen. 

De kinderen in onze klas hangen bij dit verhaal toch wel ex-

tra aan mijn lippen.. ‘juf, dit vind ik toch wel het aller-

mooiste verhaal van alle bijbelverhalen’, kreeg ik te horen. 

Nou, dat vind ik ook!  

 

Bij de viering heeft u kunnen zien dat de klas de laatste tijd 

erg graag Engelse liedjes zingt. Ik moet zeggen, de uit-

spraak van de meeste kinderen klinkt al redelijk vloeiend! 

We blijven oefenen!  

 

Deze week is een beetje een rommelige week geweest. Ei-

genlijk maar 2,5 echte werkdagen, het weer is heel wissel-

vallig, waardoor de drukte in de klas ook wisselvallig is…  

fietsles tussendoor, uitkijkend naar de koningsspelen en de meivakantie, intussen ben ik dingen aan 

het inpakken als voorbereiding op de verhuizing. Toch proberen we de lesmethodes zo goed en regel-

matig mogelijk te volgen! 

 

Groep 3 is al in thema 13 van taal (de methode gaat tot thema 16). We leren over tuinieren en intus-

sen ook lange zinnen lezen en begrijpend lezen. 

Ik merkte dat veel kinderen het alfabet nog niet helemaal kennen. Misschien goed om thuis nog even 

te oefenen? Ook met schrijven…  

 

Met rekenen gaat groep 3 nu werken met een getallenlijn in plaats van de kralenketting tot 100. Ze 

zien dat een getallenlijn bijvoorbeeld bij 40 kan beginnen en dat er stappen van 10 gemaakt kunnen 

worden (45-55-65-75 enz.) 

 

Groep 4 is in blok 8 van de taal- en spellingmethode (de methode heeft 8 blokken, hierna gaan we 

herhalen). We leren nog steeds dat woorden met een lange klank maar 1 medeklinker erachter heb-

ben. (bodem, bezem, halen). Een makkelijkere uitleg is: hak het woord in klankgroepen. Staat de 

klinker aan het eind van een klankgroep? Dan schrijf je maar 1 letter. (bo-dem, de o staat aan het 

eind, dus maar 1 o;  bij boom-stam staat de o niet aan het eind, dus 2 keer de oo) 

 

Bij taal leren we hoe namen op alfabetische volgorde kunnen worden gezet. Als de eerste letter het-

zelfde is, kijk je naar de tweede letter en zo verder. 

Ook oefenen we nog steeds met het bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en 

werkwoord. Dit blijft lastig. Het is misschien voor thuis een leuk spelletje om zoveel mogelijk gekke 

werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden op te schrijven en hier zinnen 

van te maken…  

 

Verder is het belangrijk om even extra alert te zijn op de spullen van uw kind, maar misschien ook 

wat uw kind mee naar huis neemt. Het is nu vaker voorgekomen dat kinderen hun tas, fietssleutel, 

knuffeltje o.i.d. kwijt zijn. Ik heb er op school vaker naar gezocht, maar kan de spullen niet meer te-

rug vinden. Kunt u misschien thuis even kijken of uw kind misschien per ongeluk spullen van een 

klasgenootje heeft meegenomen? Alvast bedankt!!  

 

Planning voor de komende weken: 

Vrijdag 21 april: koningsdag! Denkt u aan bestek en bord voor uw kind? En hij/ zij mag vrolijk 

oranje/rood/wit/blauw/gekleed!  

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: meivakantie!!  

Maandag 8 mei: weer naar school, gelijk het begin van een schoolbreed project ‘op wereldreis!’ 

Dinsdag 9 mei: tijdens de gymles hebben de kinderen een judo les.  

Vrijdag 19 mei: we gaan op schoolreis!  

Donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag, de kinderen zijn vrij. 



Groep 5/6 
 

Vrijdag 26 mei: vrije dag, als school gaan we verhuizen naar Kerkenbos 28!!  

Maandag 29 mei: nog een vrije dag, wij gaan verhuizen naar Kerkenbos 28!! ‘s Avonds begint de 

avond 4 daagse.  

Dinsdag 30 mei: u mag uw kind naar school brengen in het nieuwe schoolgebouw. 

Donderdag 1 juni: de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw. 

De week van 5 juni en 12 juni hebben we CITO toetsen.  

 

Volgens mij was dit alles!  

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

Dinsdag waren we, in verband met de verkeersbordenspeurtocht van school op Seef, in de wijk Meer-

zicht aan het speuren. Daarbij kwamen we langs ons nieuwe gebouw. Daar hebben we natuurlijk ge-

bruik van gemaakt…. 

 



Groep 7/8 
 
We hebben heerlijk kunnen genieten van een lang Paasweekend! Paasfeest is het mooiste feest wat 

er is! Jezus heeft alles voor ons gedaan. We mogen leven als vrije kinderen. Niet dat alles dan vanzelf 

gaat. Helaas niet, maar we mogen weten dat God van ons houdt. Met al onze mooie kanten en min-

der mooie kanten. 

 

Vanuit die rust kunnen we ook vol vertrouwen de toetsen maken. Het is zeker een belangrijke week. 

Ons leven hangt er gelukkig niet van af, maar het is toch wel dat we hopen dat de kinderen kunnen 

laten zien wat ze kunnen (qua leren en werkhouding). 

Voor groep 8 is het een afsluiting van hun hele loopbaan van de basisschool en voor groep 7 een mo-

ment van waar gaan we ons nog op focussen het laatste jaar! 

 

De werksfeer is super. De kinderen zijn geconcentreerd en kunnen echt een lange tijd heel stil wer-

ken. Sommigen hebben daar een koptelefoon bij nodig. Dat mag! Waar ik ook vrolijk van wordt zijn 

de heerlijke gezonde tussendoortjes. 

 

Vorige week woensdag hebben we een fietsles gehad. Wij zijn naar het nieuwe schoolgebouw gefietst 

en hebben gezocht naar moeilijke ver-

keerssituaties. 

 

De werkstukken zijn nagekeken! Er za-

ten echt hele goede werkstukken bij. Ik 

heb genoten van alle informatie. Vond 

het ook leuk om te merken dat elk kind 

het op zijn manier doet. Na de vakantie 

zijn er nog spreekbeurten. De kinderen 

kunnen zich inschrijven op de lijst in de 

klas. 

 

Na de vakantie starten we met een kort 

project: De Schanskorf op Wereld-

reis…….. 

We gaan het zien waar we heen gaan, 

maar we starten spectaculair 8 mei! 

 

De verhuizing komt er ook al bijna aan. De school wordt steeds leger (tenminste dat is de bedoeling) 

Het halletje bij de ingang steeds voller…. Neem gerust zoveel mogelijk mee: gebruik het of gooi het 

weg. 

 

Komende vrijdag is er kleedjesmarkt. De kinderen mogen alleen onder begeleiding van een ouder 

(eigen ouder, of er is een andere ouder voor dat kind geregeld) over de kleedjesmarkt. Als juf blijf ik 

verantwoordelijk tot 15.15 uur IN DE KLAS! Kinderen zonder begeleiding zitten dus ook in de klas. 

We hebben er veel zin in. We starten die dag natuurlijk met een heerlijk ontbijt en de okido dans. 

Daarna gaan we een hele ochtend lekker sporten. Aanmoediging en hulp is altijd welkom! 

 

Na de vakantie gaan we weer fris en fruitig aan het werk. Groep 8 gaat dan elke woensdag en vrijdag 

oefenen met de musical. De rollen waren heel snel verdeeld. Mijn complimenten voor het gunfactor 

naar elkaar! Echt top. 

 

Belangrijke data en huiswerk: 

Vrijdag 21 april: Koningsspelen en kleedjesmarkt. Bestek, bord en beker mee! 

Maandag 8 mei: start project De Schanskorf op wereldreis 

Francien nog vrij, juf Anne voor de groep (maar ik kom wel voor de start van het project……) 

Verder die week geen huiswerk 

Dinsdag 16 mei: NB maken 

Donderdag 18 mei: TOPO toets 

Vrijdag 19 mei: SCHOOLREIS 

Woensdag 24 mei: Engels blad alle woorden en zinnen 

Hemelvaartsweekend: Verhuizing 



Dinsdag 30 mei: 1e Schooldag Kerkenbos 28!!!!!! 

Donderdag 1 juni: onthulling nieuwe naam!!! 

 

Dat was het voor nu! 

Geniet allemaal van een welverdiende vakantie en tot 8 mei 


