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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Tijd van het jaar 
Je kunt het goed merken: iedere ochtend wordt het later licht en ‘s avonds is het al vroeg weer donker. Buiten het 
dorp ziet het er op sommige dagen maar somber uit. Maar in de school is het licht aan, de kachel brandt en met 
elkaar hebben we het goed. We beginnen de week en de dag met elkaar en mogen ook in een somber jaargetijde 
de blijde boodschap van onze Heere Jezus aan de kinderen vertellen. Al is het dan buiten somber,  
je wordt er van binnen blij en vrolijk van!  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Via de e-mail ontvingen de ouders een vragenlijst. Deze is bedoeld om de tevredenheid van u als ouders te peilen. 
Deze lijsten worden goed bekeken en besproken. Als er dingen naar voren komen die we ook anders of beter 
zouden kunnen doen, wordt dat serieus opgepakt.  
Hebt u de vragenlijst al ingevuld? Het kost misschien even tijd, maar het helpt ons om ons handelen zo optimaal 
mogelijk af te stemmen op ouders en kinderen!  
Hebt u geen vragenlijst ontvangen? Kijk dan eens in de spambox van uw e-mail. Soms komt deze vragenlijst daar 
automatisch in terecht. Daar kunnen we helaas niets aan doen.  
Dank aan ieder die de vragenlijst al invulde! Degenen die het nog gaan doen: fijn dat u ons wilt helpen, succes!  
 
Schooljudo 
Voor de planning van volgend schooljaar willen we graag gebruik gaan maken van een aanbod van ‘schooljudo’, 
Een echte judoleraar komt dan een aantal lessen verzorgen waarin de leerlingen van groep 3 t/m 8 kennismaken 
met deze sport. Ze leren hierbij allerlei vaardigen die te maken hebben met het omgaan met elkaar, respect, het je 
aan regels houden, zelfbeheersing, etc.  We houden u op de hoogte. 
 
Spannend… 
Er gebeuren blijkbaar spannende zaken rondom de school. Er zijn wat nachtelijke indringers in het gebouw 
gesignaleerd. Gelukkig zijn er bewakingsbeelden beschikbaar waardoor we weten dat we ons niet direct zorgen 
hoeven te maken over deze gang van zaken. Het lijkt wat te maken te hebben met Pieten die illegaal lessen willen 
volgen. Wordt vervolgd……..! 
 
Sparen bij Jumbo voor leer- en spelmaterialen 
Het kan nog steeds: Tot eind november kunt u bij Jumbo sparen voor de school! Inmiddels zijn er al meer dan 
1300 punten gedoneerd aan de school! 
Van de punten die we ophalen kunnen wij extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.  
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week geven we extra aandacht aan onze pleinafspraak: Afval hoort in de afvalbak!  
Volgende week is gedrag in de hal weer aan de beurt: Als we naar binnen of buiten gaan lopen we rustig, praten 
we met een gewone stem, ruimen we jas en tas netjes op.  
Schoolschoonmaak 
Afgelopen donderdagavond is er weer hard gewerkt door vele ouders. We willen u hartelijk bedanken voor deze 

Geloof in 
ontwikkeling



extra handen in de school! Fijn dat we samen met de kinderen in een schone schoolomgeving mogen werken en 
leren. 
 
Agenda 
24 november      maandsluiting groep 4/5  
5 december        Sinterklaas op school 
Weeklied 
Deze week leren we psalm 94:7. Volgende week leren we een lied over Filippus en de week daarna is opwekking 
599 aan de beurt. U vindt deze liederen op de liedlijst  

 
Jarigen 
24 november           Teun Dees groep 3 
27 november           Noa Steendijk groep 4/5 
29 november           Dann Guiljam groep 1/2 
                                Daniel de Blaey groep 6/7 
1 december             Micha de Caluwé  groep 4/5 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                               Hart voor alle kinderen 
  

Algemeen 
Infogids en schooladressen: 
Bedankt voor het doorgeven van eventuele wijzigingen, deze zijn verwerkt in de nieuwe gidsen. De gids met 
schooladressen wordt vandaag met de kinderen mee naar huis gegeven. Wij willen u vriendelijk verzoeken de 
persoonlijke gegevens uit deze gidsen alleen intern te gebruiken en NIET aan derden te verstrekken.  
Bij deze de nieuwe linken naar de juiste schoolgidsen. 
Infogids en Schooladressen 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 

 
Het thema: de Dierentuin is afgelopen.  
Alle werkjes zijn opgeruimd en de kinderen 
hebben veel geleerd. Als afsluiting hadden we 
ook nog een dierenfeest met onze eigen 
dierenmaskers!  
Schoonmaakavond 
Alle ouders heel erg bedankt voor het 
schoonmaken! Onze lokalen zagen er weer 
prachtig uit!  
Letter F dag.  

Afgelopen vrijdag hebben we een f-dag 
gehouden. Samen met de kinderen feest gevierd, 
fruit gegeten, filmpje gekeken, gefietst, 
kleurplaat van de F gemaakt, de letter f gemaakt 
met elkaar en een foto gemaakt en nog veel 
meer.  
Het was een fantastische dag!!  
 
 



Wonderlijk gemaakt. 
Vorige week hebben we met elkaar een les gedaan uit wonderlijk gemaakt. Hier hebben we het gehad over de 
verschillen tussen jongens en meisjes en ook goed naar onszelf gekeken en gekeken wat je zelf goed kon en op 
wat je trots bent van je lichaam. Erg mooi. Als kernzin hebben we geleerd: Ik ben ik en jij bent jij!  
 
Sinterklaas. 
Sinds vandaag zijn we gestart met ons nieuwe thema: Sinterklaas! De kinderen zijn er al volop mee bezig. In de 
klas hebben we in de huishoek een stoomboot waar de kinderen een piet of sinterklaas kunnen spelen. Tijdens het 
buitenspelen zullen er ook verkleedkleren zijn. Afgelopen vrijdag hadden juf Marjolein en juf Lianne ook 3 
aangespoelde cadeautjes gevonden. Met de kinderen zijn we tot een oplossing gekomen om de cadeautjes weer 
terug te brengen.  

 
Bijbelvertellingen 
De aankomende weken komen de verhalen van Jona en Hizkia aan bod. Met de 
kinderen hebben we de afgelopen weken ook gezongen over Jezus is de goede 
Herder en Dit is mijn hand en dat mijn voet en aansluitend op de les wonderlijk 
gemaakt: Iedereen is anders.  
 
Jarigen en nieuwe kinderen 
Elise en Maurits zijn jarig geweest! Nog van harte gefeliciteerd. Er zijn ook nog 
nieuwe kinderen bij ons in de klas. Joop, Vayen en Jayden. Joop is al een keer 
komen wennen, Vayen en Jayden moeten nog komen wennen. Alvast van harte 
welkom bij ons in de klas. Gezellig dat jullie in onze klas komen!  
 
 
 

Algemene informatie.  
Vandaag zijn we gestart met het thema Sinterklaas, op 7 
december starten we met het thema Kerst.  
 
Nog wat leuke opmerkingen van de kinderen:  

- Juf Marjolein was met een aantal kinderen de dieren 
aan het bespreken. Toen kwam er een plaatje van de zebra en 
vroeg ze: Hoe heet dit dier? Zei een meisje: Een STREEPBRA.  

- Een meisje was aan het buiten spelen, komt er een 
jongetje naartoe en vraagt: Mag ik meespelen? Zegt ze: Ja 
hoor, alleen weet ik niet wat ik speel.  
 

 
Groetjes, De kleuterjuffen en meester!	 
	
 
 
 
Groep 3 
Langzaam komt Sinterklaas steeds meer in zicht. Vorige week keken we al eens op het Sinterklaasjournaal en deze 
week gaan we er eens een verhaal over vertellen en een liedje zingen. De andere weken gaan we ook werken over 
Sinterklaas. Vrijdag hebben we al onze schoen gezet, want dat was een opdracht van de Sint.  
Met rekenen hebben we de toets over hoofdstuk 4 alweer gehad. Splitsen van getallen van 1-10 wordt steeds 
gemakkelijker, zo kunnen we de sommen ook sneller maken. Met Veilig leren lezen zijn we met kern 4 begonnen 
en leren we woorden als huis, weg, bos en tak. De woordjes zijn vorige week weer mee naar huis gegeven dus: 
oefenen maar!! Via Digi-duif heb ik doorgegeven hoe kinderen op “bloon.nl “met woordjes bezig kunnen gaan. De 
kinderen hebben vorige week een kaartje meegekregen waar hun wachtwoord en inlognaam op staan. Bij elke 
nieuwe kern komen er weer andere woorden. Ze doen dit op school graag en kunnen er ook spelletjes mee doen. 
Vandaag, maandag was juf Tamara een dagje in onze groep, dat vonden we best gezellig!!       
Met Wonderlijk gemaakt hebben we behandeld: hoe zie ik er uit en …mijn lichaam is van mij! Als ik niet aangeraakt 
wil worden, dan zeg ik dat.!! 



Met TOM zijn we nog steeds bezig over wonen. We hebben “Kapla”blokjes op school gekregen, dus nu kunnen 
we bouwen wat we willen. Ook huizen metselen vinden we geweldig. Onze” Sterrenstraat “wordt steeds meer 
ingericht met speeltuinen, vijvers enz. De pluim van de week ging vorige week naar Teun, omdat hij heel 
geconcentreerd kan werken en de week daarvoor naar Machiel, omdat hij altijd heel erg zijn best doet bij het 
werken en nooit opgeeft!!  De Bijbelverhalen gaan deze en volgende weken over: Jozef en Jozef in Egypte. De 
psalm die we vorige week leerden was: ps. 65:1 en deze week zingen we ps. 94:7. 
Hartelijk dank voor het schoonmaken van ons lokaal!!!! 
Juf Ella, Aafke, Suzanne 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Vrijdag a.s. houden we onze maandsluiting. U, als ouders, bent hierbij van harte welkom. We beginnen om  
half 3. We zingen veel en kijken naar een kleurrijk schouwspel. 
Uit de Bijbel is verteld over hoe het afliep met koning Saul, en hoe David koning werd. Ik vertelde o.a. over David 
en Bathseba. Hoe diep kunnen wij allemaal vallen.  
Door omstandigheden is de les rondom “Wonderlijk gemaakt” uitgesteld naar deze week. We gaan het hebben 
over het wonder van de geboorte. Daarom wil ik u vragen of u donderdag a.s. foto’s rondom de geboorte van uw 
kind (babytijd) mee wilt geven. Het fotoalbum rondom deze periode mag natuurlijk ook. Ik besef dat dit ook erg 
privé en intiem is. Daarom laat ik het bij u of u dit wilt doen. 
Met rekenen zijn we volop bezig om de tafels te herhalen (groep 5) en aan te leren (groep 4)  
We leren de tafel van 4 en 2. En herhalen de tafel van 6 en 7. Oefenen kan thuis ook.  
www.tafels-oefenen.nl  van harte aanbevolen. 
Het zonnetje van de week waren de afgelopen tijd Jesse en Thijs. Wat is het mooi om te zien dat kinderen blij 
worden van het in ontvangst nemen van complimenten. Kinderen die nog niet geweest zijn zien vol spanning uit 
naar het moment dat het voor hen gaat gebeuren. 
In groep 4/5 zijn we ook erg creatief. Met handvaardigheid maakten we een landschap met overlapping van 
voorwerpen en veraf en dichtbij. De kinderen namen hun werk hierover mee naar huis. De afgelopen week 
werkten we met klei We maakten het mannetje in de maan waarbij het gezicht erg belangrijk is. 
Verder hadden we een leuke muziekles met veel bewegen en dansen.  Het is mooi om te zien dat de kinderen dan 
helemaal loskomen. Vraag uw kinderen er maar eens naar. 
Over gezichten gesproken, met de Kanjerles hadden we het over boos zijn, blij zijn, verdrietig zijn en hoe je dan 
kijkt. Het gaat aan de hand van het verhaal over mister Peanut. Uw kind kan er vast meer over vertellen. 
De komende week gaan we in de groep lootjestrekken om een surprise te maken. Hierover ontvangt u nog een 
aparte e-mail. 
 
Huiswerk:  vrijdag 1 dec. Toets Levend Water hoofdstuk 9 en 10. 
 
Tot de volgende keer. 
Juf Elly en meester Dolf 
 
Groep 6/7 
Wat hebben we weer veel gedaan afgelopen weken!  
De dropping was echt wel een hoogtepunt! Het was heel leuk, spannend en koud!  
 
Verschillende toetsen zijn voorbij gekomen: Spelling, Rekenen, Engels, Levend Water, Topo.  
Zeker de resultaten voor Topo waren geweldig! Hele goede cijfers!!  
Ook hebben we lootjes getrokken voor sinterklaas. We zijn benieuwd wie het geheim kan houden……  
Groep 7 is geïnstalleerd bij de Jeugdnatuurwacht! Tijdens deze bijeenkomst mochten ze uilen vasthouden  
en aaien!  
Bij rekenen hebben we in groep 6 gewerkt aan grote deelsommen, 147:7. Echt moeilijke sommen, maar we maken 
ze heel goed! Deze week zijn we met blok 5 begonnen. Dit blok gaat voornamelijk over breuken.  
Bij groep 7 gaat het over van alles, +,-,x en : sommen.  Breuken, procenten en omzetten van maten.  
Bij taal heeft groep 6 onder andere een flyer gemaakt over een feest!  Groep 7 heeft geleerd wat het lijdend 
voorwerp is.  
Bij spelling hebben we in groep 6 geoefend met woorden waar je een k/s hoort maar een c schrijft, het schrijven 
van de persoonsvorm. In groep 7 stonden de volgende categorieën centraal: woorden met de “stomme” H. Je 
schrijft een h, maar je hoort hem niet en het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige en verleden tijd. 



En dan met de volgende werkwoorden: zijn, hebben, mogen, kunnen, zullen en willen.  
Met muziek hebben we een hoorspel gedaan!  
Juf Elselien werkt aan een geschiedenisthema: De slavernij.  
Juf Rianne sluit het natuur thema: Diversiteit en mobiliteit van dieren en planten, af.  
 
Ster van de week was Kars. De nieuwe ster is Eduard.  
De Bijbelverhalen gaan deze weken over de onderdrukking in Egypte en Mozes.  
Deze week leren we psalm 94: 7 en volgende week het dankdaglied.  
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Spreekbeurt: Maandag 20 november: Merijn, donderdag 23 november: Leonie, maandag 27 november: Jolijn 
Vrijdag 24 november: Toets levend water H9 en 10 
Dinsdag 28 november: Thema toets natuur hoofdstuk 2.  
 
Groep 6:  
Maandag 11 december: Engels toneelstukje: in de supermarkt.  (met 2,3 of 4 kinderen) 
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Groep 8 gaat op donderdagochtend 23 november naar Het Reynaertcollege in Hulst. De eerste kennismaking met 
het voortgezet onderwijs! We besteden er in de klas ook steeds meer aandacht aan. Over dit bezoek is ook een 
Digiduifbericht verstuurd: alle kinderen moeten om 08.30 uur op school aanwezig zijn, dan vertrekt namelijk de bus 
die ons naar het Reynaertcollege brengt! 
We brengen ook een bezoek aan De Rede. Dit zou op 6 december plaatsvinden, maar op die middag organiseert 
het ZSC ook al iets voor groep 8-ers. De nieuwe datum wordt nu woensdag 10 januari 2018. 
Op donderdag 30 november krijgen we op school bezoek van Boskalis. Dit bedrijf werkt aan de verbreding van de 
Tractaatweg. Groep 8 krijgt dit jaar 3 lessen van Boskalis, waarbij we ook twee keer op locatie gaan kijken. 
Volgende week krijgen we een les op school over het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens.  
Over deze lessen is vorige week ook een brief mee naar huis gegeven.  
Natuurlijk doen we in de klas ook nog genoeg! We hebben weer toetsen gemaakt voor rekenen, taal, spelling, topo 
en thema. Dit gaat over het algemeen erg goed!  
We hebben voor een maand een proefaccount voor het taalprogramma Languagenut. Hiermee kunnen de kinderen 
op school, maar ook thuis oefenen met Engels, Frans en Spaans. Er wordt al veel gebruik van gemaakt! Het is een 
gebruiksvriendelijk programma, waarbij je duizenden woorden en zinnen kunt leren.  
De bijbellessen gaan in deze weken over Daniel, niet alleen de bekende verhalen worden verteld, maar ook de 
visioenen, die Daniel had, over de eindtijd. 
Vorige week trokken we in de klas lootjes voor het sinterklaasfeest! Uiteraard houden we geheim wie we hebben 
getrokken tot 5 december…. 
 
Hartelijke groeten, 
Esther Bakker en Suzanne Hoogendoorn 
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