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27 februari—

3 maart 

Voorjaarsvakantie 

8 maart Biddag , viering ‘s 
middags in de 
Lichtzijde 

10 maart Luizencontrole 

17 maart Juf Ellen jarig 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

En zo hebben we er alweer een periode opzitten. Een periode waarin 

weer veel is geleerd en gedaan en waarin we hebben genoten van de 
talenten van de kinderen. Niet alleen tijdens het talentenpodium 
maar de weken door is het mooi om te zien hoe kinderen groeien en 

zich laten zien. Nu een week om uit te rusten en nieuwe energie op 

te doen. 

Morgen, vrijdagochtend om 9:00, houden we een viering. We kijken 

terug op de afgelopen weken en danken God dat Hij ons kracht, ge-
zondheid, plezier en energie gaf om ons werk te doen. In het bijzon-

der staan we stil bij juf Jacobien die al 25 jaar, waarvan een groot 

aantal jaren op De Schanskorf, kinderen lesgeeft en weet te boeien met haar creatieve ga-

ven. De kinderen noemen haar ook weleens ‘juf Oliebol’.  En wat hebben de kinderen iets 
moois voor haar gemaakt, ik kan daar nu natuurlijk nog niets over schrijven. U bent van 

harte welkom om deze viering mee te maken. Vanwege een begrafenis kan ik er helaas niet 

bij zijn. 

 

Identiteitscommissie 

Afgelopen dinsdagavond hebben we als commissie vergaderd. We zijn blij met een school als 
De Schanskorf waar kinderen dagelijks mogen leren over hun Maker. Waar ze kunnen bid-

den en zo leren met God te praten. Waar ze ook mogen zingen om Hem te eren. Waar ook 
doorklinkt in de omgang met elkaar dat we elke dag opnieuw mogen beginnen als het 
weleens fout gaat.  De identiteitscommissie bezoekt ouders die zich aanmelden op onze 

school en praat met hen over die inhoud die er te vinden is op De Schanskorf om zo samen 

met nieuwe ouders verder te gaan. 

Bastiaan Sneeuw heeft aangegeven dat hij stopt als lid. Al een aantal jaren heeft hij zijn 

steentje bijgedragen waar we heel dankbaar voor zijn. Vanaf deze plaats wil ik hem van har-
te bedanken voor zijn trouwe inzet! 

Met zijn afscheid komt een plekje vrij en zoeken we een nieuwe vader of moeder om de 
commissie te versterken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sanne Sneeuw, Annemieke 

Wijnmaalen of Arco Rop of ondergetekende. 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Fijn dat twee ouders zich hebben aangemeld om samen met twee teamleden de grote lijnen 

uit te zetten. Daarnaast hebben een aantal ouders toegezegd te willen helpen en meedenken 

in de uitvoering. Met zijn allen gaan voor de samenwerking ten behoeve van de kinderen. 

 

Factuur ouderbijdrage 

Na de voorjaarsvakantie zullen de facturen van ouderbijdragen worden verstuurd.  
De ouderbijdrage is vrijwillig, toelating van de leerling tot school of activiteiten is niet af-

hankelijk van de betaling van de ouderbijdrage. 



Met de ouderbijdragen worden zaken bekostigd die niet direct vallen onder het gewone les-

programma en die niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden 

betaald. Met de ouderbijdrage wordt o.a. betaald: 

 

 Schoolreisje 

 Sinterklaasfeest 

 Christelijke vieringen 

 Sportactiviteiten 

 Afscheidsavond (groep 8) 

 Excursies en projecten 

 

De ouderbijdrage bedraagt per gezin: 

Voor een gezin met 1 kind op school    Euro 75,00 

Voor gezinnen met 2 kinderen op school    Euro 87,00 

Voor gezinnen met 3 kinderen of meer op school  Euro 98,50 

 

Voor de Tussenschoolse Opvang ( in de lunchpauze)  wordt een bijdrage van Euro 83.00 per 

jaar verwacht om de overblijfkrachten en het materiaal te kunnen bekostigen.  

Voor de bestuurskosten van GPO-WN, de bovenschoolse organisatie, is de jaarlijkse contri-

butie Euro 35,00. 

 

Hebt u vragen over of moeite met het betalen van de ouderbijdrage, wilt u dan contact met 

mij op nemen als u de factuur hebt ontvangen? 

 

Aanwezigheid: 

 

 

 

 

Fijne vakantie! 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

 

 

 

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

 

27 februari Vakantie 6 maart Schanskorf 

28 februari Vakantie 7 maart Schanskorf 

1 maart Vakantie 8 maart Afwezig 

2 maart Vakantie 9 maart Schanskorf 

3 maart Vakantie 10 maart Afwezig 

http://www.w4kangoeroe.nl
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En zo sluiten we alweer een thema af! Vandaag komt de mama van Heidi met Rosa en zal ze haar in 

bad doen. 

Ondertussen waren we ook een beetje bezig met het thema winter, want plotseling was er toch best 

veel sneeuw gevallen en werd de winter voor de kinderen ook echt zichtbaar. Van een aantal kinderen 

had ik na het oproepje foto’s gekregen en zo was de betrokkenheid erg groot. Het is dan zo mooi om 

te zien dat de nieuwsgierigheid, het willen leren in kinderen zelf zit. Zonder dat ik het begeleidde wer-

den er vragen over en weer gesteld en als er een probleem ontstond, werd er over nagedacht, ideeën 

geopperd en zelfs oplossingen bedacht. Op deze manier is de woordenschat van een aantal kinderen 

al behoorlijk vergroot. 

We hebben het ook gehad over de verschillende kanten van winter: sneeuw – gladheid – kou – ijs – 

vorst – etc. En daarbij ook de verschillende jaargetijden, daarbij leren kinderen een stukje tijdsbesef. 

Alhoewel, de meeste kleuters zullen tijd vooral ‘beleven’. Tijdsbesef is voor hen gekoppeld aan de sei-

zoenen, aan het ritme van dag en nacht en aan dagelijks terugkerende momenten als: naar school 

gaan, buitenspelen en slapen. Geleidelijk aan worden jonge kinderen zich bewust van de verschillende 

aspecten van tijd: biologische tijd, dagelijkse tijd en historische tijd. Biologische tijd is het ritme van 

dag en nacht, de wisseling van de seizoenen en het levensritme van de mens. De dagelijkse tijd is 

hiervan afgeleid: een jaar is opgebouwd uit seizoenen en maanden; weken bestaan uit dagen; en een 

dag kent een ochtend, middag, avond en nacht. Kinderen krijgen op den duur inzicht in deze begrip-

pen: je wordt bijvoorbeeld wakker als het licht wordt, dan is het ochtend; je gaat weer slapen als het 

donker wordt, dan is het avond. 

De begrippen van de dagelijkse tijd komen op school regelmatig aan bod, onder andere door: 

 bezig te zijn met de seizoenen 

 te praten over de dagen van de week (‘Welke dag is het vandaag? Is het ochtend of mid-

dag?’); 

 uren te koppelen aan een gebeurtenis (‘Om tien uur gaan we eten en drinken’). 

En natuurlijk verwerken we dat wat we geleerd hebben 

ook in werkjes en spel. Zo hebben we mooie sneeuwpop-

pen, sjaals en bomen met sneeuw geknutseld. In de 

bouwhoek werden sneeuwsterren en schaatsen gemaakt 

van blokken. 

In de kring hebben we sjaals van kort naar lang gelegd, 

deden we een zintuigspelletje met een wit doek, waarbij 

de kinderen aan de vorm moesten raden wat het was. 

Zonder te kijken mocht er ook gevoeld worden en bijna 

alle voorwerpen werden wel geraden! 

Welke vorm hoort bij de klank W 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de komende tijd zijn de volgende dingen 

belangrijk: 

 24 februari – vakantieviering (09.00 

uur in de aula, welkom!) 

 27 februari t/m 3 mrt – voorjaarsva-

kantie 

 6 mrt – start nieuw thema: Verhuizen 

Alvast in agenda zetten: 

18 april – verkeersles met fiets! 

12 mei – schoolreis! 

En dan nemen we vandaag ook afscheid van juf Rianne, ze heeft met heel veel plezier bij ons stage 

gelopen en gaat de laatste periode naar groep 3/4…, we zullen haar missen, maar gelukkig zien we 

haar zo af en toe nog. Bedankt voor alles, juf Rianne! 

Hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne 

TIP: site met tips om de woordenschat te vergroten, mocht u daar interesse in hebben: 

http://www.thuisinonderwijs.nl/5-tips-om-de-woordenschat-te-vergroten/ 

http://www.thuisinonderwijs.nl/5-tips-om-de-woordenschat-te-vergroten/
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Beste ouders en verzorgers, 

 

Allereerst wil ik jullie erg bedanken voor de lieve berichtjes en wensen voor mijn verjaardag. Ik heb 

een heel erg leuke dag gehad in de klas! De kinderen vonden het een grote feestdag met alle knuf-

fels. 

 

Ook het talentenpodium was een groot succes! Mocht uw kind hebben opgetreden op het talentenpo-

dium en wilt u graag het filmpje hiervan hebben? Tip: neem een USB stick mee naar school, dan zorg 

ik ervoor dat het filmpje erop wordt gezet. Helaas is het niet mogelijk om via klasbord filmpjes te 

plaatsen… 

 

Alle andere leuke foto’s van gebeurtenissen kunt u op klasbord volgen. Heeft u zich nog niet aan kun-

nen melden? Op www.klasbord.nl  kunt u zich aanmelden bij groep ¾ van de schanskorf. Het wacht-

woord hiervoor is: MKN-552 

 

Het is al bijna voorjaarsvakantie en daar zijn we met z’n allen heel erg aan toe. Kinderen zijn moe en 

hebben behoefte aan even niet vroeg opstaan, even niet verplicht opletten enz. enz. Geniet ervan! 

 

Voor die tijd en na die tijd werken we nog even hard in de klas. Groep 3 is in thema 10 en leert zelf 

verhalen schrijven. Ik probeer de kinderen te leren hele zinnen correct te schrijven, dus niet ‘Jantje 

lopen de bakker’, maar ‘Jantje loopt naar de bakker, want hij heeft brood nodig. ‘ Op zo’n manier dat 

je het later ook terug kunt lezen… 

We leren de volgende woorden: 

 

Groep 4 leert verhalen netjes met een hoofd-

letter en een punt te schrijven, maar ook zo-

veel mogelijk zonder spellingsfouten. De re-

gel: ‘lange klanken hebben maar 1 me-

deklinker’ hebben de kinderen nog niet ge-

leerd en let ik dus ook niet op. Maar alle re-

gels die al bij bloon langs zijn gekomen, zoals 

het verschil tussen de v en f, s en z, d of t, 

cht, sch, ei of ij, au of ou, dat zijn dingen 

waarop ik ook bij stelopdrachten corrigeer. 

De kinderen uit groep 4 hebben ook bijna al-

lemaal moeite met het verschil tussen de be-

grippen ‘zin’ en ‘regel’. Aan het eind van een 

ZIN moet een punt/vraagteken/uitroepteken 

en na de punt moet een hoofdletter. Veel kin-

deren schrijven aan het begin van de REGEL een hoofdletter en aan het eind van de REGEL een punt. 

Ik heb dit verschillende keren besproken in de klas, misschien kunt u hier thuis ook even op letten J 

Bedankt! 

 

Bloon doet het gelukkig weer! Alle kinderen zijn weer enthousiast spelling gaan oefenen. Ik ben deze 

week vergeten om het nieuwe thema bij Bloon erin te zetten. Dat komt na de vakantie weer.. 

 

Zo zijn we cognitief zeker goed bezig! Op sociaal vlak zijn er soms wel wat dingen in de klas. 

Ik merk dat het in onze groep steeds vaker voorkomt dat kinderen elkaar (soms voor de grap, maar 

steeds vaker ook onaardig bedoeld) schoppen of slaan. En ik heb het idee dat steeds meer kinderen 

dit ervaren als normaal en hierdoor hetzelfde gedrag vertonen.. In de klas bespreken we dat je min-

der leuke situaties als kanjer kunt oplossen met woorden (stop, ik vind dit niet leuk), en daarna naar 

de juf moet gaan of weg kunt lopen van de situatie. In de klas zijn er verschillende regels en routines 

waardoor ik echt verbetering merk. Maar misschien is het goed om thuis ook met uw kind in gesprek 

te gaan over wat uw kind kan doen als het in situaties komt waar het niet in wil zijn. Het moet niet de 

bedoeling zijn dat kinderen leren dingen op te lossen door te slaan of te schoppen… 

 

Gelukkig zijn dat maar enkele momenten en hebben we – buiten bovenstaande situatie – een ontzet-

tend gezellige, leuke en veilige sfeer in de klas. En alle kinderen willen heel graag aardig tegen elkaar 
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doen. Maar misschien is het daarom juist handig om deze situatie ook thuis bespreekbaar te maken 

en hen ook thuis te leren dat we problemen oplossen door met elkaar te praten (en dat spelletjes met 

schoppen, trekken en slaan eigenlijk geen leuke spelletjes zijn)… 

Mocht u hier vragen over hebben, mail mij gerust! 

 

Zoals jullie gezien hebben is juf Jacobien weer terug op school! De afgelopen weken is ze bij ons in de 

klas begonnen met een deel van de ochtend. Vandaag geeft ze de hele ochtend les en zo zal ze 

steeds meer terug komen voor de klas J Fijn dat het weer steeds beter met haar gaat! 

 

Alvast een fijne voorjaarsvakantie toegewenst! Na de voorjaarsvakantie komt juf Rianne bij ons in de 

klas stagelopen op maandag, dinsdag en woensdag. Gezellig! 

 

Bijzonderheden: 

A.s. vrijdag: Viering in de aula vanaf 9.00 uur! Komt allen! 

27 februari t/m 3 maart: voorjaarsvakantie 

8 maart: biddag, maar wel een schooldag. 

10 maart: luizencontrole 

16 maart (donderdag); kangaroewedstrijd in de aula op school. (hoeft u verder niets voor te 

doen.) 

17 maart: juf Ellen jarig J 

En alvast van tevoren om te weten: WIJ HOPEN VRIJDAG 19 MEI OP SCHOOLREIS TE GAAN!! 

 

Hartelijke 

groet, 

 

Marjorie 

Levend Water 

Deze week hoorden de kinderen over het eerste wonder van Jezus. Hij veranderde water in wijn.  Ook 

hoorden we hoe het tempelplein was veranderd in een marktplein en hoe boos Hij daarover was. De 

schriftgeleerden en priesters zagen hoe Jezus alle mensen weg stuurde. Ze werden boos op Hem om-

dat ze merkten dat de mensen steeds meer naar Hem en steeds minder naar hen gingen luisteren. Ze 

vroegen zich af wie die man toch was. Jezus gaf een bijzonder antwoord. Hij zei: “Als deze tempel 

afgebroken wordt kan ik hem in drie dagen weer opbouwen”.) Hiermee verwijst Jezus al naar zijn 

dood die komen gaat en dat hij na drie dagen weer zal opstaan. Als dat gebeurt zullen de priesters dit 

bijzondere antwoord van de Here Jezus begrijpen. 

 

Middag in het CKC 

Afgelopen week zijn we naar het CKC geweest. De kinderen mochten daar allerlei proefjes doen en 

puzzels oplossen. Ze konden lekker experimenteren met verschillende dingen. 



En alweer zit er weer een periode op! Komende week een heerlijke week vrij! 

De afgelopen weken hebben we een hoop bijzondere dingen beleefd. 

We hadden vorige week donderdagmiddag fietslessen. We moesten over smalle richels rijden en met 

1 handfietsen.  Dat vroeg behoorlijk wat van onze behendigheid. Gelukkig was het droog. 12 april is 

de laatste fietsles van dit seizoen. Dan gaan we een fietstocht door de wijk maken. 

 

Natuurlijk vrijdag het talentenpodium!! Echt geweldig. Wat is er veel talent. Of het nu gaat om een 

gedicht in het Engels of bouwwerken van lego of sporten of de durf om op het podium te rappen…. 

We hebben ontzettend genoten. Wat zijn we natuurlijk trots op onze Sem! We hebben met de klas 

koffietijd teruggekeken en wat hebben we gelachen. Hij is natuurlijk de beste Ciske! 

 

Maandagmiddag zijn we op de fiets naar het CKC gegaan en hebben we allerlei reken- en wiskundige 

activiteiten gedaan. Hele ingewikkelde puzzels, het leggen van een piramide met verschillende voor-

werpen. Wat was het dan leuk om kinderen trots te zien als ze tot een oplossing waren gekomen na 
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Ze vonden het ontzettend leuk en leerzaam. Waar de een moeite had een puzzel op te lossen, had 

een ander het zo voor elkaar. 

 

Verder hadden we in de afgelopen week een verkeersles waarbij de kinderen op het plein verschillen-

de fiets oefeningen mochten doen. Dit was erg leuk en ging ook best goed. Hier en daar vielen een 

paar kinderen bijna omver toen ze krappe bochten moesten maken, over schuine randen moesten 

fietsen of over een smal weggetje. Bedankt voor de hulp van moeders bij zowel de fietsles als bij het 

CKC! 

 

Bijna vakantie…….. 

 

Het is nu bijna vakantie. We hopen dat alle kinderen lekker kunnen uitrusten van al het harde werken 

van de afgelopen weken. Na de vakantie starten we weer met een nieuw blok van rekenen, taal en 

spelling. Dan zal er ook weer een overzichtje komen van het huiswerk en belangrijke data voor de 

komende weken. 



flink puzzelen. 

 

Er waren dus heel wat momenten van leren en 

trots zijn….. 

 

Vandaag (23 februari) hebben we nog een gast-

les van de Nederlandse Spoorwegen. Er komen 

2 conducteurs of machinisten iets vertellen over 

hun werk, maar ook over de gevaren rondom 

het spoor en spoorwegovergangen. 

 

Vrijdag hebben we nog een vakantieviering en 

dan….. lekker uitrusten. 

 

Ondertussen hebben we ook nog de gewone 

dingen gedaan. Nieuwsbegrip ging over De Stijl 

en over Dick Bruna en het wonder is ge-

schied……….. Voor het eerst in dit seizoen hebben alle kinderen hun nieuwsbegrip gemaakt!!! Dat 

wordt dus lekker smikkelen aan snacks. 

 

Met Levend Water behandelen we de zendingsreizen van Paulus en de uiteindelijke reis naar Rome. 

 

Alle ouders van groep 8 hebben een brief gekregen met een code. Die code hebben jullie nodig bij de 

aanmelding van jullie kind op het voortgezet onderwijs. Na de vakantie ga ik een musical uitzoeken. 

Vanaf eind maart gaan we de musical oefenen. Welke vaders/moeders willen meehelpen? 

Het oefenen op zich is belangrijk, maar ook het maken van de decors!! 

Laat het me weten! 

 

Belangrijke data en huiswerk 

Maandag 27 februari- vrijdag 3 maart: vakantie 

Maandag 6 maart: weer naar school 

Dinsdag 7 maart: NB Dick Bruna 

Woensdag 8 maart: 

Donderdag 9 maart: TOPO Griekenland/Australië, Nieuw Zeeland 

Vrijdag 10 maart 

Maandag 13 maart: juf Francien vrij 

Dinsdag 14 maart: NB 

Woensdag 15 maart: Engels voor- en achterkant 

Donderdag 16 maart: 

Vrijdag 17 maart: LW toets les 21 en 29 

Vrijdag 24 maart: VOETBALTOERNOOI 7.30-17.30 

Vrijdag 31 maart: werkstuk inleveren  

Extra 
 

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Het kost jou en de kin-

deren veel tijd en energie om te wennen aan de nieuwe situatie 

die de scheiding met zich meebrengt. Terwijl je worstelt met je 

emoties moet je tegelijkertijd je kinderen opvangen en van alles 

regelen. Dit kan je het gevoel geven niet meer te weten waar je 

moet beginnen en bij wie je moet zijn met al je vragen. Ook na 

de scheiding kun je voor uitdagingen komen te staan, denk aan 

alleenstaand ouderschap, hoe geef je samen opnieuw invulling aan het ouderschap, verlies sociale 

contacten, praktische zaken of aan een nieuw samengesteld gezin. 

 

www.scheidingspunt.nl is een unieke wegwijzer naar beschikbare ondersteuning in Zoetermeer voor 

iedereen die zich bevindt in het proces vóór, tijdens of na de scheiding. Je vindt er informatie voor 

ouders, kind(eren), familie maar ook andere betrokkenen rondom het gezin. Wil je na het lezen van 

alle informatie op de site scheidingspunt.nl persoonlijk contact dan kan dit ook.  

Je bent welkom om vrijblijvend en zonder afspraak langs te komen bij het Meerpunt inlooppunt. Ook 



kun je je vraag per mail stellen.  

 

Het Scheidingspunt van Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen de volgende partners: Ge-

meente Zoetermeer, Kwadraad, Opvoedpoli, Jeugdformaat, Plus-Support die aangesloten zijn bij 

Meerpunt (het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin) en 

Scheidingsbegeleiding Zoetermeer. De partners hebben kennis op het gebied van het begeleiden van 

gescheiden gezinnen in Zoetermeer. Zij bieden laagdrempelige hulp en advies, maar ook specialisti-

sche jeugd- en volwassen zorg, bemiddeling en praktische/zakelijke begeleiding en werken nauw met 

elkaar samen. 

 

Tijdelijk adres: 

Het Meerpunt Inlooppunt is gevestigd op de eerste verdieping in de Openbare Bibliotheek  

Duitslandlaan 440 

2711 BN Zoetermeer 

tel: 079 - 331 03 25 

www.meerpunt.nl 

info@meerpunt.nl 

Whatsapp: 06 - 43 17 40 78 

 

http://www.meerpunt.nl/
mailto:info@meerpunt.nl

