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23 maart Grote rekendag 

24 maart  Pannenkoeken-
dag  

GPOWN voetbal-
toernooi groep 7/8 

27 maart SMW 

4 en 6 april Voortgangsge-
sprekken (op in-
schrijving) 

7 april Kinderen vrij 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Activiteiten 

Naast het gewone lesrooster zijn er in de afgelopen tijd diverse leuke 
projecten voorbij gekomen. Zo hebben 32 kinderen meegedaan met 
de Kangoeroewedstrijd. De antwoorden zijn opgestuurd, het wachten 

is nu op de winnaars van onze school. Voor alle kinderen die hebben 
meegedaan, is er een presentje wat te maken heeft met rekenen/

wiskunde.   
Met dat rekenen en wiskunde zijn we vandaag verder gegaan: De 
grote rekendag. Voor onze school op donderdag zodat ook de kleu-

ters kunnen meedoen. Leuk om te zien hoe er wordt samengewerkt 
aan het bouwen van een vakantiepark, hoe groot moet zo’n huisje 

eigenlijk zijn. In de aula wordt gegooid met pittenzakken op de juiste getallen om zo som-

men te maken. Terwijl ik dit schrijf, bruist de school van de rekenacties. 

Vrijdag 24 maart belooft ook weer mooie dingen. Groep 3 en 4 gaan naar De Albrandswaard 
om daar oudhollandse liedjes te laten horen en samen met de oudere mensen daar pannen-

koeken te eten. Dit in het kader van de Nationale Pannenkoekendag. 
Groep 7/8 reist af naar Utrecht waar het jaarlijkse voetbaltoernooi is van GPO-WN. Dit eve-

nement is een genoegen om bij te wonen, als u tijd en zin heeft om aan te moedigen, van 
harte welkom! Het is een genot om de kinderen sportief bezig te zien en de sfeer is altijd 

goed. Het is fijn om een school te zijn binnen deze organisatie. 

Facturen ouderbijdrage 
In de afgelopen week zijn de facturen van de ouderbijdragen verstuurd. Deze worden altijd 
vanuit het hoofdkantoor gestuurd. Hebt u hier vragen of opmerkingen over, spreek me dan 

even aan of stuur een mail naar e.stoel@gpown.nl 

 

Aanwezigheid: 

 

 

 
Hartelijke groet, Ellen Stoel 

27 maart Schanskorf 3 april Schanskorf 

28 maart Alphen/Schanskorf 4 april Alphen 

29 maart Afwezig 5 april Alphen cultuurnetwerk 

30 maart ICT dag in Gouda 6 april Schanskorf 

31 maart Afwezig 7 april Personeelsdag : leerlingen vrij 

mailto:e.stoel@gpown.nl


Groep 1/2 
 
Informatie uit groep 1/2 zal apart worden toegezonden 

Groep 3/4 
 
Beste ouders, 

Het is lente! Steeds meer begint het zonnetje ook de klas in te schijnen. Deze periode vind ik altijd het 

fijnst, het is niet te warm om te leren en ook niet te koud. Ik merk dan ook in de klas dat de kinderen 

minder moe zijn, vrolijker zijn en zich goed kunnen concentreren tijdens hun werk. Fijn! 

Dat kunnen we goed gebruiken, want deze weken zijn de nog ‘gewone weken’ voordat alle feestdagen, 

het schoolreisje, de verhuizing en dergelijke eraan komen. 

 

In groep 3 zijn we in thema 11. We leren 

woordjes met een au klank en woordjes met 

mkmm. 

 

Met rekenen zijn we in beide groepen be-

gonnen aan ons laatste schrift. Het laatste 

deel van het schooljaar is in zicht! 

 

In groep 4 zijn we nu in thema 7 met spel-

ling en taal. Het huiswerk van BLOON is nog 

een week hetzelfde, omdat heel weinig kin-

deren het huiswerk goed gemaakt hadden. 

Er waren veel fouten gemaakt in de ver-

kleinwoorden. De bedoeling is dat de kinde-

ren leren dat je eerst het volledige woord 

opschrijft en daarna pas –je –pje of –tje er-

achter plakt. Zo schrijven kinderen soms in 

plaats van ‘bloempje’ het woord ‘bloepje’. 

 

Naast hard werken aan taal en rekenen, werken we hard aan het thema ‘voorjaar’. In de bouwhoek ma-

ken we schapen van blokken, we schrijven zoveel mogelijk voorjaarswoorden op het krijtbord, we knut-

selen de hele kinderboerderij enz. enz. 

 

Vrijdag gaan we met groep ¾ naar het bejaardenhuis (op 5 minuten loopafstand van de school). Daar 

gaan we oudhollandse liedjes zingen en pannenkoeken eten! Ons uitje is in de middag, we moeten om 

13.45 in het bejaardenhuis zijn. Misschien kunnen we na de pannenkoek nog even extra genieten van 

het mooie lenteweer! 

Voor nu alvast wil ik u bedanken voor het feit dan in één dag al de pakken pannenkoekenmix uit de klas 

zijn en er dus massaal door u gebakken wordt voor vrijdag! Top! 

 

Bijzondere dingen: 

Donderdag 23 maart: De grote rekendag. In de klas doet juf Jacobien allerlei leuke activiteiten 

op rekenvlak, de hele ochtend. Aan het begin van de dag zal er een fees-

telijke opening zijn op het plein, hier mag u bij zijn! 

Vrijdag 24 maart: Pannenkoeken(mid-)dag 

Dinsdag 28 maart: Jacobien staat voor de klas. 

Donderdag 30 maart: Marjorie staat voor de klas. (we hebben even een dagje geruild) 

4 en 6 april:  voortgangsgesprekken op inschrijving. Als u wilt met uw kind erbij. 

7 april:    Wij hebben inspiratiedag van GPOWN, de kinderen zijn vrij. 

Donderdag 13 april: paasviering op school. 

Vrijdag 14 april:  goede vrijdag, geen school 

Zondag 16 april:  Pasen 

Maandag 17 april: 2e paasdag, geen school. 

Dinsdag 18 april:  wandelles (weer van School op seef) nu zonder fiets!! 

Zaterdag 22 april:  meivakantie!!! 

 

Hartelijke groet, Marjorie  



Groep 5/6 
 
Levend Water 

Deze week hoorden de kinderen over de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon wilde zijn 

deel van de erfenis alvast hebben. Hij wilde de wereld gaan ontdekken en lekker gaan feesten. Hij 

maakte veel vrienden maar toen het geld op was, waren zijn vrienden weg. Hij moest als een arme 

jongen tussen de varkens zitten. Uiteindelijk ging hij toch maar terug naar huis. Met lood in zijn 

schoenen. Vader ontving hem met open armen en liet meteen een feestmaal klaarmaken. De oudste 

broer snapte hier niks van. Toch konden wij hier veel van leren. Namelijk dat de er in de hemel feest 

gevierd wordt als er iemand is die dacht dat hij God niet nodig had tot bekering komt. En hoeveel we 

ook verkeerd doen, we mogen altijd weer terug naar God. Hij geeft altijd een nieuwe kans. Verder liet 

God zijn macht zien door Lazarus op te wekken uit de dood. Op woensdag hoorden we van Zacheüs. 

Grote rekendag.  

Donderdag is de grote rekendag. De kinderen gaan dan de hele ochtend aan de slag met verschillen-

de rekenactiviteiten. In groep 5/6 zal het gaan over het ontwerpen van een vakantiehuisje. Hierbij 

moeten ze verschillende dingen doen. Meten, plattegronden maken, bedenken wat er allemaal in zo’n 

huisje moet staan en het uitwerken van hun ideeën. Het belooft een leuke en leerzame dag te wor-

den. 

Fietsles!  

Op woensdag 19 april is er weer een fietsles. Dit keer zullen de kinderen een fietstocht door de wijk 

gaan maken. Wilt u uw kind allemaal weer een goede fiets meegeven? Ook hebben we daar hulpou-

ders bij nodig. Wilt u helpen? Mail me dan even of spreek me even aan op het plein! Alvast bedankt J  

Huiswerk en belangrijke data. 

De komende weken zal ik de kinderen gaan vertellen over de weg van Jezus richting goede vrijdag en 

Pasen. Daarom zullen er de komende weken geen Levend Water toetsen worden afgenomen. 

Vrij 24/3 Juf Didi voor groep 5/6. Juf Marlinde afwezig i.v.m. bruiloft. 

Ma 27/3 Toets Engels Unit 4 

Di 28/3 Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort. 

Di 4/4 Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort. 

Vrij 7/4 Kinderen vrij i.v.m. GPO-WN dag 

Groep 7/8 
 

Vrijdag is het dan eindelijk zover: het voetbaltoernooi! We hebben er erg veel zin in. Wat fijn dat er zoveel va-
ders en moeders willen rijden. Bijna iedereen zou dan zijn eigen privechauffeur hebben J 
We hopen dat de jongens en de meiden een fijne en sportieve dag hebben. Misschien komen we wel terug met 
een beker…….. 

De kinderen moeten uiterlijk 7.25 in de klas zijn,  zodat we om 7.30 echt weg kunnen rijden. 
De t-shirts krijgen ze op school. 
Met gym hebben we de laatste weken veel gevoetbald. 
 
De sfeer is goed in de klas. Iedereen hoort erbij. Over het algemeen houden we goed rekening met elkaar. Met 

Levend Water hebben we onder andere 1 Korinthe 12 gelezen. Daar gaat het over dat we allemaal nodig zijn. We 
zijn ook allemaal belangrijk. Met elkaar vorm je een lichaam. Een voet is niet belangrijker dan een hand of het 

hoofd ook niet belangrijker dan de armen. Alles is nodig en belangrijk. God heeft ons gemaakt en Hij heeft be-
wust ons zo gemaakt. Op die manier mogen we naar elkaar kijken. 
 
Wat wel een vervelend punt is, is dat er in school zomaar spullen verdwijnen. Het gaat gelukkig om kleine din-
gen, zoals pakje koeken of drinken of wat dan ook. Ik vind het een vervelend idee dat 1 of meerdere kinderen 
niet van andermans spullen af kan blijven. 

 
Vandaag hebben we de grote Rekendag. Op veel scholen is dat woensdag geweest, maar omdat we ook willen 
dat de kleuters mee doen, doen wij het donderdag. We gaan heerlijk een hele ochtend rekenen. We gaan werken 



met plattegronden. We mogen een vakantiepark gaan ontwikkelen. Dat moet natuurlijk heel precies op schaal 
gemaakt worden! 
 

Vanaf maandag 3 april komt juf Marieke bij ons in de klas stagelopen. Ze blijft 2 weken. Ze zal ook een aantal 

lessen geven. 
 
Belangrijke data en huiswerk 
Maandag 27 maart: gastles door vader van Micha 
Dinsdag 28 maart: NB af 
Woensdag 29 maart: Engels 1e rij woorden 
Donderdag 30 maart: 

Vrijdag 31 maart: LW toets les 24 (+memo) en 30 
Maandag 3 april: 
Dinsdag 4 april: NB 
Woensdag 5 april 
Donderdag 6 april: TOPO Oost Europa 2/ Canada  en dansworkshop 

Vrijdag 7 april: kinderen vrij ivm Studiedag 

Dinsdag 11 april: NDT2 in Den Haag 
 
Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. 
Groetjes juf Debbie, juf Francien en de kinderen 


