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12 mei Luizencontrole 

Groep 1/2 school-
reis 

Naar optreden 
Trinity 

16 mei Koffieochtend 

25 mei Hemelvaart 

26 mei Verhuizing 
(kinderen vrij) 

29 mei Inrichting  nieuwe 

gebouw, kinderen 

vrij 

30 mei Start in het Ker-

kenbos! 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Op wereldreis 

Wat was het een geweldig gezicht, al die verwachtingsvolle blikken van de 

kinderen die het vliegtuig in stapten om op wereldreis te gaan. De start van 

ons nieuwe thema. De komende weken tot de verhuizing is elke groep bezig 

met een eigen land of werelddeel. Mooi om te zien dat kinderen nieuwsgie-

rig zijn en veel willen leren. Morgen gaan we met bijna de hele school naar 

het optreden van Trinity en Elly en Rikkert, waar het thema ook al ‘op 

wereldreis’ is. Toen we dit in de meivakantie voorbij zagen komen, konden 

we niet anders als mogelijkheden zoeken voor een ontmoeting met hen. Bij 

ons op school komen was voor hen te druk maar we kregen wel de uitnodi-

ging om het optreden bij te wonen. 

Behalve van de ouders die al geregeld hadden dat ze samen gaan rijden, 

hoeven er geen ouders extra kinderen mee te nemen. In de bijlage vindt u 

een overzicht van wie mee gaan en hoe, dit hangt ook op de deur van de 

school.  Geef  bij de juf aan als er iets niet  klopt! 

Het optreden begint om half 5, wij hebben een gereserveerde plek met el-

kaar. Onze juffen controleren bij de deuren wie bij onze school hoort. 

Koffie ochtend: helpende handjes? 

Wilt u een handje helpen met: 

 het verven van drie grote plantenbakken  

 leegruimen van magazijnen 

 afvoeren van afval (neem uw gemeentewerfbatch mee!) 

Dan zien we u graag tijdens de koffieochtend op dinsdag 16 mei. Als we met een aantal ouders even 

een uurtje ruimen, scheelt dit weer veel werk voor het team. Uiteraard kunnen we ook gezellig een 

kop koffie erbij pakken! De vlag ophangen doe ik niet, want deze is al ingepakt.. 

 

Aanwezigheid: 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

15 mei Schanskorf 22 mei Schanskorf 

16 mei Schanskorf: koffie klus ochtend 23 mei Schanskorf 

17 mei Afwezig 24 mei Schanskorf 

18 mei Directeurenoverleg Alphen 25 mei Hemelvaartsdag 

19 mei Schoolreis 3-8 26 mei Verhuizing 

Bouwnieuws 

Vandaag hebben we gehoord dat de verhuisplannen doorgaan zoals gepland. Het was even spannend 

of dit zou lukken maar we gaan over op 26 mei.  Op 29 mei hebben de kinderen dan nog een dagje 

vrij en vanaf 30 mei starten we op Kerkenbos 28! 

De officiële opening stellen we uit naar een nader te bepalen datum omdat de werkmannen nog niet 

helemaal klaar zijn als wij komen. En we willen natuurlijk wel de school op z’n mooist laten zien bij de 

opening en onthulling van de nieuwe naam! U hoort de datum zo snel mogelijk van ons. 
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Zo net na de vakantie hebben we nog niet veel te melden, alhoewel…toen we 

maandag met ons koffertje op school kwamen, hadden we niet gedacht dat we 

ook 'echt' op wereldreis zouden gaan. Maar om 11.00 moesten we echt bij gate 

28 zijn en inchecken. De koffers, 

paspoorten en tickets werden ge-

controleerd en we gingen door 

een controle poort. Spannend! 

 

En in het vliegtuig op zoek naar 

ons stoel nummer, dat was nog 

wel een klus, maar uiteindelijk is 

het iedereen gelukt zijn/haar 

plekje te vinden! Na een instructie 

van de stewardessen (juffen), kon 

piloot Ellen opstijgen. Iedereen had een andere bestem-

ming. Groep 1/2 Nederland, gewoon van Schiphol naar 

Eelde vliegen en daar met de bus, trein, auto, tram, fiets 

of camper verder. Wij werken dus over het vervoer op 

wereldreis en leren meer over Nederland zo. 

 

 

Dinsdag hadden we alweer wat leuks, we mochten 

judoën bij sportschool Denkers. Na de groet oefen-

den we hoe we moesten vallen en wat judogrepen. 

We sloten af met een tikspel en na de laatste groet 

gingen we weer terug naar school, het was erg leuk 

en meester Herman, meester Youri en juf Kimberly 

en juf waren heel aardig! (Sommigen kenden ze al 

van de zwemles …) 

 

Ondertussen zijn we ook nog met geheime dingen bezig en dat in drie 

dagen school, alsof we nooit weg zijn geweest of vakantie hebben gehad! 

juf Didi heeft dinsdag het boek Pim Piloot voorgelezen, een erg leuk boek 

over een piloot die verschillende vliegtuigen heeft en voor elke noodsitu-

atie met het juiste vliegtuig hulp kan bieden. In dit boek komen heel veel 

woorden naar voren die met vliegen te maken hebben: piloot, luchtha-

ven, helikopter, blusvliegtuig, vrachtvliegtuig, dubbeldekker, stuntvlieg-

tuig, salto’s, haperen en herstellen, spectaculair, walkietalkie, zo wordt 

de woordenschat weer verrijkt. 

De kinderen hebben een tekening mogen maken over waar ze het liefste in op wereldreis willen. Een 

auto, vliegtuig, boot of tram en het vliegtuig intrigeert toch veel kinderen. Vooral die cockpit, wat een 

knopjes, hoe weet de piloot nu welke hij wel of niet in moet drukken. En dat er twee piloten zijn, 

waarom is dat? Zo kwamen er allerlei leervragen naar boven over ons nieuwe thema en willen we de 

hoeken ook omtoveren. Een vliegveld, meet aankomsthal, incheckbalie, transportband en als het 

even lukt zelfs een vliegtuig. hebt u thuis spullen die we mogen gebruiken, dan zou dat fijn zijn. 

Maar eerst gaan we vrijdag op schoolreis en naar het concert van Trinity en Elly en Rikkert, daar heb-
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ben we al heel veel zin in!! 

Belangrijke data voor de komende tijd: 

12 mei – schoolreis groep 1 en 2 

25 t/m 29 mei – vrij ivm Hemelvaart en verhuizen 

30 mei – 1e schooldag in het nieuwe gebouw 

5 juni – vrij ivm 2e Paasdag 

6 en 8 juni – voortgangsgesprekken groep 1 en 2 

Fijn weekend en tot het volgende nieuws! 

juf Jacobien, juf Titia en juf Didi 

Beste ouders, verzorgers, 

 

U heeft het vast al gehoord, 

wij zijn op school na de va-

kantie direct een nieuw pro-

ject ingedoken: op wereld-

reis! En in de klas zijn wij 

op weg om de klas om te 

bouwen in een combinatie 

van veel Aziatische landen.. 

 

 

Rianne (stagejuf) mag als schoolopdracht een project in de klas verzorgen, 

daarom heeft zij veel leuke activiteiten bedacht die bij Azie horen. Zij heeft 

‘Nick Avontuur’ geïntroduceerd, een bioloog die gehoord heeft dat er een 

schat ligt in China. Hij wil er naartoe, maar weet niet hoe. De kinderen be-

denken wat hij nodig heeft, hoe hij er naartoe kan, wat voor kleren hij aan 

moet doen en waar 

China ligt. Nick wil graag in de natuur zijn tentje zetten om daar te slapen. 

De kinderen zoeken vervolgens uit of dat kan, welke wilde dieren er in de 

natuur leven e.d. Zo komen we in de klas steeds meer te weten over China. 

Daarnaast leren we ook allerlei extra weetjes over heel Azie. Zo hadden we 

een superleuke judoles de afgelopen week! En ook dat komt uit Japan! Vrij-

dag bespreken we de nieuwsbegrip les van vorige week, over de Panda’s uit, 

jawel, China! 

Heeft u thuis nog materiaal of platen over ons thema? Ze mogen mee naar 

school, we hebben een thematafel! 

 

Niet alleen om het project is de komende tijd een drukke tijd, we gaan na-

tuurlijk ook verhuizen! Dat betekent dat we op school druk bezig zijn met 

inpakken. In de gang van de school staan spullen die weggegooid worden. 

Mocht u daar iets van willen hebben, neem gerust mee! 

 

Verder is de komende periode een periode van allerlei extra’s… Hieronder even een overzicht… 

 

Vrijdag 12 mei: luizencontrole 

Vrijdag 12 mei van 16.30 tot 18.00 optreden van Trinity en Elly en Rikkert in de Oosterkerk. 

Vrijdag 12 mei: groep ½ op schoolreis. 

Vrijdag 19 mei: groep 3 t/m 8 gaat op schoolreis!!  Naar Duinrell! 

Donderdag 25 mei: Hemelvaart, de kinderen hebben geen school. 

Vrijdag 26 mei: de kinderen zijn vrij 
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Maandag 29 mei: de kinderen zijn vrij 

Maandag 29 mei: begin avondvierdaagse 

Dinsdag 30 mei: start in het nieuwe schoolgebouw! 

Woensdag 31 mei: juf Rianne geeft les, juf Marjorie heeft cursus 

Donderdag 1 juni: afsluiting van het project… 

 

Dit was het voor nu! 

Hartelijke groet, 

Jacobien en Marjorie 

 

 

De opening van het project, met z’n allen op reis!  

Levend Water 

Deze week zijn we weer begonnen met de Levend Water lessen. We zijn nu bij hoofdstuk 33. Hier zal 

ook de toets van zijn vrijdag. Het thema was vriendschap. Zo hoorden we onder andere over de bij-

zondere vriendschap tussen David en Jonathan.  

Project 

We zijn op wereldreis! Wat was het leuk 

maandag toen alle kinderen met hun kof-

fers op school kwamen. Met paspoort en 

al gingen ze langs de douane om vervol-

gens aan boord te stappen van het vlieg-

tuig met nog onbekende bestemming. In-

middels is groep 5/6 in Afrika belandt! We 

zijn nog maar een paar dagen bezig maar 

er is al een hoop gebeurd. Zo hebben we 

al Zuid-Afrikaanse woorden geleerd, een 

informatieposter gemaakt van de big 5. 

de Zuid-Afrikaanse vlag geschilderd, en 

verschillende informatieboekjes en kaar-

ten gelezen over Afrika. In de komende lessen gaan we het nog hebben over Nelson Mandela en de 

apartheid. Ook gaan we nog meer in op de wilde dieren die leven in Afrika... Al met al belooft het nog 

leuk en leerzaam te worden. De kinderen zijn zichtbaar betrokken en genieten ervan! 

Het nieuwe gebouw... 

Afgelopen week ben ik weer met een aantal 

kinderen bij het nieuwe gebouw wezen kij-

ken. Wat is er al weer veel veranderd en wat 

wordt het mooi! De kinderen vonden het erg 

leuk om alvast te zien waar hun nieuwe klas 

komt en hoe groot het allemaal is.  

 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrij 12/5 Levend Water overhoring H33  

              Bezoek Trinity en Elly & Rikkert 

Di 16/5 Nieuwsbegrip woordenschat + ande-

re tekstsoort  

Vrij 19/5 Schoolreisje!!  

Di 23/5 Groep 6 Topo overhoring 

             Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort. 

Groetjes van juf Marlinde! 
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Wat een geweldige ervaring zo de eerste dag na de vakantie! Met heel de school op wereldreis! Echt 

in een vliegtuig zitten, maar eerst door de douane met paspoorten. Geweldig! Wat zaten de kinde-

ren goed in het vliegtuig op hun eigen stoelnummer. Groep 7/8 is beland in Zuid Amerika. Daar zijn 

we al hard mee bezig. De één wist er al wat van af en de volgende wat minder. 

Tot nu toe hebben we al geleerd over het Tropisch Regenwoud, maar de komende tijd gaan de kin-

deren zich verdiepen in van alles. Ieder kind mocht zijn/haar leervraag opstellen. De één wil meer 

leren over de kleding, de volgende over de verschillende dieren op de Galapagos eilanden en weer 

iemand anders over de eetgewoontes of over belangrijke sportmensen. 

Zo zijn we heel divers bezig. Het leuke is…… we mogen het lokaal heerlijk gaan opfleuren met verf 

en stiften…. Er komen vlaggen op de muren en …… we gaan het beleven. 

 

Het wordt sowieso een spannende en drukke tijd. Ook de school moet ingepakt worden. Tenminste 

de spullen, dus maandag en dinsdag voor Hemelvaart worden alle kasten uitgeruimd en in dozen 

gepakt. Woensdag 24 mei willen we heel lijfelijk ons eigen laatje naar het nieuwe gebouw brengen. 

 

We hebben allemaal leuke en gezellige dingen te doen: vrijdag na schooltijd naar Trinity en Elly en 

Rikkert, volgende week vrijdag schoolreis. Vandaag hebben we nog een gastles van iemand die 

werkt bij het Loodswezen. 

 

Tussen de bedrijven door werken we ook nog gewoon in onze tablet. Groep 7 leert optellen en af-

trekken met breuken en wat was ook al weer het meewerkend voorwerp in een zin??? 

Groep 8 heeft het met rekenen gehad over de Attische Voet. Dat was de maat lang geleden in Grie-

kenland. De baan die ze tijdens de Olympische spelen moesten 

lopen had een lengte van  600 Attische Voet (dat is 1 stadie ver 

(BIJBEL….)1 Attische voet was in ieder geval 32 cm. Hadden die 

mensen dan lange voeten of juist kleine?? Wanneer zijn de 

schoenmaten eigenlijk bedacht zoals wij ze kennen? Genoeg vra-

gen naar aanleiding van een Rekenles (Leuk he?) 

 

Afgelopen dinsdag hadden we een kennismakingsles judo bij 

sportschool Denkers. De kinderen hadden veel plezier met el-

kaar! Dat is altijd weer mooi om te zien. 

 

Groep 8 is druk bezig met de musical. Heerlijke tijd! Er moet ook 

nog geslapen worden op school. Dat gebeurt in het nieuwe ge-

bouw. 

Vanaf volgende week is er weer huiswerk. Dat zal ook rommelig zijn ivm rommelige weken. 

 

Hier toch de belangrijke data en huiswerk: 

Vrijdag 12 mei: TRINITY 15.45 vertrekken we van school/ of verzamelen 16.00 uur bij Oosterkerk 

in Oosterheem 

Maandag 15 mei: juf Francien vrij, juf Anne voor de groep 

Dinsdag 16 mei: NB windmolens 

Woensdag 17 mei 

Donderdag 18 mei: TOPO Zuid Amerika (voor beide 

groepen) 

Vrijdag 19 mei: SCHOOLREIS 

Maandag 22 mei: gewone schooldag en inpakken en op-

ruimen 

Dinsdag 23 mei: gewone schooldag zonder internet: in-

pakken en opruimen 

  NB maken 

Woensdag 24 mei: beetje verhuizen 

Donderdag 25 mei: kinderen vrij (Hemelvaartsdag) 

Vrijdag 26 mei: kinderen vrijdag 

Maandag 29 mei: Kinderen vrij, juffen pakken dozen 

uit….Hulp is welkom!!!! 

Dinsdag 30 mei: 1e schooldag Kerkenbos 28 en NB ma-

ken 

Die week daarna gaan we nog even strak aan het huis-

werk: TOPO: Nederland, Engels en Levend Water worden daarna weer goed ingepland 



Naast Intern Begeleider ben ik MHB coördinator op De Schanskorf. Ik neem deel aan een netwerk 

MHB binnen GPOWN en houd mij bezig met het ontwikkelen van beleid om deze groep kinderen pas-

send onderwijs te kunnen bieden.  

Achter de schermen is dit seizoen veel gebeurd op het gebied van meer en hoogbegaafdheid. Er is 

een protocol opgesteld, en veel van de zaken die daar in staan vermeld hebben inmiddels hun weg 

gevonden naar de praktijk. In juni vindt hierover een laatste bespreking plaats en in het nieuwe 

schooljaar willen we er volledig uitvoering aan geven. Het is niet alleen te gebruiken voor deze groep 

specifieke kinderen, omdat we goed onderwijs voor alle kinderen willen gebruiken we de inzichten 

voor alle kinderen op het moment dat het goed is voor hun ontwikkeling.  

Een samenvatting van het protocol volgt hieronder :  

Iedere leerling heeft het recht elke dag iets nieuws te leren 

Op het meer en hoogbegaafden netwerk van GPOWN, is een gezamenlijke visie voor onze scholen 

vastgesteld. Het protocol  beschrijft hoe wij deze visie gestalte geven op De Schanskorf 

Signalering 

We gebruiken de aanpak zoals beschreven in de map: Knappe Kleuters 

4 jarigen: 

 Anamneseformulier laten invullen, leerkracht screent op ontwikkelingsvoorsprong 

Latere instromers/huidige leerlingen: 

 Naar aanleiding van overdracht vorige school als kinderen  

 2 x per jaar screenen met behulp van klassikale signaleringslijst SLO 

 

Wat bieden wij 

 Een jaarplan per groep, met verplichte leerstof voor deze groep leerlingen  

 Volgen en beoordelen van deze leerlingen  

 Peergroupbijeenkomsten groep 3-8 

 Verrijkingswerk in de groep 

 Speciaal spelmateriaal om kinderen aan het denken te zetten 

 Verrijkte instructie met hogere orde denkvragen (analyseren, evalueren , creëren) 

 Leerlinggesprekken met alle leerlingen, voor deze leerlingen worden extra eisen gesteld 

 Portfolio om de ontwikkeling vast te leggen. 

 Onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden 

 

Het is onze uitdaging om het onderwijs op deze manier vorm 

te geven, zodat ook deze kinderen elke dag iets nieuws le-

ren. 

 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk 

 

 

 

 

 

 

Meer en Hoogbegaafde leerlingen (MHB) 
 



Met trots vertellen wij u dat Koningskind kinderopvang mee verhuist naar het nieuwe gebouw in Ker-

kenbos.  

Koningskind kinderopvang biedt voor- en naschoolse opvang aan. Momenteel kunt u ons vinden in de 

aula van De Schanskorf, maar binnenkort zullen wij meeverhuizen. In het nieuwe gebouw zullen wij 

een eigen locatie krijgen gevestigd in de school De Schanskorf. 

 

Voor- en na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier ma-

ken in een met zorg voorbereide omgeving met daarbij behorende ac-

tiviteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. Wij 

zullen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving, name-

lijk thuis. 

 

Wat is onze visie? 

Onze visie benadert de wijze waarop kinderen tot ontwikkeling komen. 

Hierbij nemen wij de Christelijke visie mee en zullen wij al deze waar-

den en normen naleven. Ieder kind maakt tijdens de ontwikkeling ge-

bruik van intelligenties en vaardigheden die ingezet worden om te spe-

len en te leren. Bij Koningskind noemen we dit de 8 knap's; beeld-

knap, natuurknap, woordknap, rekenknap, beweegknap, muziekknap, 

samenknap en zelfknap. 

De kinderen kunnen zelf keuzes maken en invulling geven aan hun 

BSO. Er is ruimte voor alle knap's en plezier staat bovenop. 

  

 

Bent u geïnteresseerd?  

 

Mailen kan naar onderstaand adres of kom gezellig langs op de 

BSO.   

 

Melody@koningskind.nl 

www.koningskind.nl 

BSO verhuist mee 

mailto:Melody@koningskind.nl
http://www.koningskind.nl/

