
WEEKBRIEF 11 JANUARI 2019 
 

 
 

Agenda  
donderdag 17 januari  inloopochtend om de schriftjes te bekijken (groep 3 t/m 8) van 

8:20-8:40 

woensdag 23 januari voorleesontbijt 

maandag 21 januari  t/m 
vrijdag 1 februari 

Citotoetsen 

 
JARIGEN VAN DE WEEK 

● Amy uit groep 3 
● Joëlle uit groep 5 
● Ian uit groep 6 

  
 
TREFWOORD/IK LEER 
Deze week draait het om de vraag hoe we ons verhouden tot het feit dat de mens kan leren. Wat 
betekent het bijvoorbeeld dat je mag leren (kansen, mogelijkheden), dat je moet leren (plicht, nut), dat 
je kunt leren (aanleg, capaciteiten) en dat je durft te leren (faalangst, uitdaging)? 
De Bijbelverhalen deze week laten zien dat leren ook een weerbarstig proces kan zijn. Als de profeet 
Johannes, koning Herodes een les in gerechtigheid geeft, moet hij dat met zijn leven betalen. Als 
Jezus zich in de afzondering van de woestijn op zijn levenstaak bezint, blijkt dat een hele worsteling.  
 
EXTRA STUDIEDAG 
Op woensdag 22 mei hebben wij een extra studiedag gepland staan om aan de slag te gaan met de 
jaardoelen en het jaarplan voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen zijn die dag vrij.  
 
SCHOOLFRUIT 
Voor de komende week is het schoolfruit als volgt: 

● woensdag: 1 mandarijn per leerling  
● donderdag: 1 kiwi per leerling  
● vrijdag: 1 appel per leerling 

 



PARKEREN ROND DE SCHOOL 
Via deze weekmail willen we u nog eens attenderen op het parkeergedrag rond 
de school. Inmiddels hebben we ook klachten ontvangen van buurtbewoners 
en dat lijkt ons zeker niet de bedoeling. Parkeert u alstublieft uw auto op de 
daarvoor aangewezen plaatsen en gebruik de zoen en zoef strook waar hij 
voor is bedoeld. De komende weken houden groep 7 en 8 goed in de gaten of 
er op de juiste manier wordt geparkeerd. Aan iedereen waarbij dit nog niet lukt 
delen zij een gele of oranje kaart uit. Wij vertrouwen op uw medewerking!  

 
LUIZEN 
Afgelopen week zijn alle kinderen weer gecontroleerd op luizen. In een aantal groepen zijn luizen 
geconstateerd. De ouders van deze groepen zijn inmiddels door de leerkracht ingelicht.  
De ‘luizenmoeders’hebben gezien dat er in de vakantie verschillende kinderen zijn behandeld. Dat is 
heel fijn. We willen u vragen het ook te melden bij de leerkracht als u thuis al behandeld heeft. Zij 
kunnen dit dan doorgeven aan de ouders die komen pluizen, zodat zij hier geen vragen over hoeven 
te stellen aan de kinderen.  
 
VOORLEESONTBIJT 
Wat? Voorleesonbijt!  
Waar? In je eigen klaslokaal met je eigen groep. 
Wanneer? Woensdag 23 januari. 
Hoe? Kom in je heerlijkste ‘chill-outfit’ naar school! Trek je lekkerste pyjama aan, 
je meest zachte onesie, je mooiste ochtendjas of gewoon in je fijnste joggingpak. 
Neem je lievelingsknuffel mee en een lekker kussen om op te zitten. Je gewone 
kleren neem je in een grote tas mee zodat je je kunt omkleden voor de pauze. 
Direct om 8.30 gaat iedereen in zijn eigen klaslokaal luisteren naar een mooi verhaal. Om 9.00 krijgt 
iedereen wat lekkers te eten en te drinken. Dit zal geen groot ontbijt zijn, het is dus verstandig om 
thuis nog iets kleins te eten voordat je naar school komt. 
Om 9.30 ruimen we de boel met elkaar op en vervolgen we de lessen van die ochtend. 
Oproep! 
Om deze ochtend een succes te laten worden zijn we op zoek naar opa’s en oma’s die het leuk 
vinden om voor te lezen in de groepen. 
Uiteraard mogen zij ook in hun ‘chill-outfit’ naar school komen... 
 

GROEP 1/2  
Wij kijken met een hoop rust en plezier terug op de eerste schoolweek van 2019. 
Het was even wennen groep 1 en 2 apart, maar we merkten dat het rust geeft in 
beide groepen en dat de kinderen het ook fijn vinden. Alle kinderen hebben weer 
een nieuw plaatsje gekregen. Dit keer hebben ze aan mogen geven naast wie ze 
graag wilden zitten.  
Op vrijdag mag Pompom weer bij een leerling logeren. Groep 1 en groep 2 
hebben allebei een eigen Pompom. In de map die Pompom meeneemt staat 
precies wat de bedoeling is. Wij hopen dat Pompom fijne weekenden gaat 
beleven. Ook hebben we weer een nieuwe letter in de letterhoepel hangen. De 
komende weken hangt de letter W van winter in de hoepel. 

  

 



GROEP 3/5 
Wat waren de kinderen van groep 3 enthousiast toen ze de nieuwe 
leesboekjes van kern 6 zagen. Ze gingen zelfs juichen! Na deze kern zijn 
alle letters aangeboden. 
In groep 5 hebben we deze week met rekenen gewerkt met de kalender. 
De kinderen leerden een ezelsbruggetje om te onthouden hoeveel dagen 
welke maand heeft. Verder leerden ze wat een kwartaal is. 
 
GROEP 4 
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen twee namen opgeschreven van kinderen waarmee ze 
goed kunnen samenwerken en waar ze graag mee in het groepje willen zitten. Ik kan u vertellen dat 
het een hele puzzel was en flink wat schuifwerk. Niet alle verzoeken konden worden ingewilligd, maar 
na de meivakantie gaan we nog een keertje schuiven.  
 
GROEP 6 
In groep 6 wisselen de groepjes na elke vakantie. Dat betekent ook dat taakspel vanaf nu in de 
nieuwe teams wordt gespeeld. De leerlingen hebben daar afgelopen week een mooie poster voor 
gemaakt én met elkaar een teamnaam bedacht. De oranje pizza's, de gele cupcakes, de paarse 
octopussen, de gemene germanen, de jemilufi's en de blauwe drollen hebben inmiddels hun eerste 
zelfbedachte beloning gehaald. Dat belooft veel goeds voor de komende weken! 
 
GROEP 7/8 
Op vrijdag is groep 7/8 begonnen met een nieuw project over muziekgeschiedenis. Om een aantal 
weken gaat de groep het hebben over een periode uit de muziekgeschiedenis. We starten met de 
jaren 60&70. De kinderen moeten een mini presentatie met een moodboard maken en dit presenteren 
aan de groep. Ze zijn erg enthousiast.  

 
 
LEGE FLESSEN INLEVEREN 
U kunt nog steeds uw lege flessen inleveren. De opbrengst komt nog steeds ten goede aan het 
schoolplein. Op dit moment hebben we al € 34,20 met elkaar ingezameld. 
 
OUDERRAAD/MR 
Heeft u een vraag of een opmerking voor de ouderraad of de mr dan kunt u deze mailen naar 
or.wegwijzer@csgdewaard.nl of mr.wegwijzer@csgdewaard.nl. 
 
OVERBLIJFLIJSTEN 
Vergeet u de overblijflijsten niet in te vullen? Alvast bedankt!  
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