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6 april voortgangsge-
sprekken (op in-
schrijving) 

7 april Kinderen vrij  

14 april Goed vrijdag, kin-
deren vrij 

17 april Pasen, kinderen 
vrij 

21 april  Koningsdag met 
koningsspelen 

22 april t/m 7 

mei 

Meivakantie 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Wat zijn we gezegend dat we het feest van Pasen mogen vieren. Dat we vrij mogen zijn van alle pijn en zonde 

omdat Hij die voor ons heeft betaald. Reden om bij stil te staan op Goede Vrijdag en feest te vieren op Pasen! 

Bouwnieuws 
“Juf, de fietsenrekken zijn verdwenen”.  
Dat klopt want de hovenier heeft ze verwijderd en alvast een plek gegeven bij het Kerkenbos. En zo vordert de 

verbouwing gestaag. Volgende week gaan de plafonds erin, er wordt een nieuwe brandmeldinstallatie geïnstal-
leerd en het schilderwerk is al ver gevorderd. Ook in de huidige school begint het te rommelen. Omdat we een 
aantal nieuwe meubels mogen aanschaffen, proberen we overtollig meubilair te verkopen. Met het geld wat dat 
oplevert, willen we weer leuke dingen doen in Kerkenbos. Alles wat verkocht of opgehaald is, hoeven we namelijk 
niet af te voeren en dat scheelt veel geld! 
Hebt u goede ideeën rond de verhuizing of wilt u helpen met het persoonlijk afvoeren van spullen 
naar de gemeentewerf, vertel het ons alstublieft, we kunnen uw hulp gebruiken! 

TSO 

Met bijna de voltallige tso-ploeg en het team hebben we een lunch gehouden. Onder het genot van een broodje 

hebben we gesproken over de middagpauze, het spelen en de omgang met de leerlingen. Als school zijn  heel blij 
zijn met zo’n trouw tso-team, die er elke lunchpauze voor zorgt dat de kinderen veilig kunnen spelen en de leer-
krachten nieuwe energie kunnen opdoen voor het middagprogramma. Er gaan veel dingen goed maar er zijn ook 
aandachtspunten: zijn regels bekend en duidelijk voor iedereen,  is er genoeg te spelen en hoe spreken we el-
kaar aan. In Mei gaan we nogmaals om de tafel om de aangedragen punten helder te hebben en meteen het 
nieuwe schoolplein te bespreken. 

Tot de meivakantie hebben we ook afgesproken dat er een leerkracht meeloopt op het plein om zo meer informa-
tie te krijgen over de manier van spelen van de kinderen. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 
Met twee ouders en twee leerkrachten hebben we een vergadering gehouden. We hebben afgesproken dat we 
eerst aan de slag gaan om een visie op samenwerking te formuleren en goed te inventariseren welke informatie-
stromen er zijn: hoe wordt er gecommuniceerd en kan dit efficiënter. Duidelijke communicatie is verweven in alle 
omgang met elkaar. 

U hoort hier later meer over. 

MR 

Ook de MR is bij elkaar geweest en zij hebben o.a. hun adviezen gegeven over de vakantieplanning van 
2017/2018. Ik hoop u volgende week het rooster te sturen in een aparte mail. 
 

Info over beelddenken 
Ouders van (mogelijke) beelddenkers waren afgelopen maandag uitgenodigd om een informatie-uurtje bij te wo-
nen waarin de leerkrachten uitleg gaven over mogelijkheden en hulpmiddelen bij kinderen die leren via beelden.  

Aanwezigheid: 



 

 

10 april Schanskorf 17 april Eerste Paasdag:  vrij 

11 april Schanskorf 18 april Schanskorf 

12 april Afwezig 19 april Afwezig 

13 april Directeurenoverleg Alphen 20 april Schanskorf 

14 april Goede Vrijdag: vrij 21 april Schanskorf 
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Dat was een leuke start met het thema Pluk! In de verrassingstas zaten dingen die met het 

thema te maken hebben en in tweetallen mochten de kinderen overleggen wat het was en 

wat het met het nieuwe thema te maken had. Een paar kinderen 

kenden Pluk al en zo kwamen we op het thema. We hebben een 

aantal platen uit het boek bekeken om de mensen te leren kennen 

en toen kwamen de ideeën voor hoeken, spel en werken. Een aantal 

kinderen hebben geholpen met het inrichten, een andere groep met 

de werkjes en zo werd het nieuwe thema enthousiast ontvangen. 

We zijn begonnen met de verhalen van Pasen, over het lijden en 

sterven van Jezus. Moeilijke verhalen om te begrijpen, maar dan 

ben ik altijd blij met de kinderen. Voor hen is het heel simpel, ook al zijn sommige delen wel moeilijk, 

omdat de Here Jezus pijn heeft. Voor de viering leren we wel 3 liedjes. Ze hangen gekopieerd op het 

prikbord boven de mappen. Van twee liedjes is via Youtube een link te vinden (thuis oefenen is ook 

prima ;)) https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ  en                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY 

Het bijbelrooster hangt er weer, zodat u op de hoogte bent van de verhalen die we vertellen. 

Ook introduceerden we de Beebot, Een Bee-bot is een soort robot. Het is een apparaatje dat je van 

tevoren kunt programmeren om een bepaalde route te lopen. De Bee-bot kan tot 40 stap-

pen onthouden. Met de Bee-Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en 

wordt het logisch denken gestimuleerd. Ze kunnen de Bee-Bot laten lopen met behulp van 

de knoppen bovenop Bee-Bot.  Echt geweldig hoe de kinderen daar mee om gaan, ze krij-

gen er bijna ruzie om wie er vandaag mee mag spelen! 

Voor de komende tijd zijn de volgende dingen belangrijk: 

7 april – kinderen vrij, leerkrachten inspiratie dag GPOWN 

11 april – juf Jacobien voor de groep, juf Titia heeft een netwerkdag van de 

taalcoördinatoren 

14 t/m 17 april – Paasweekend 

18 april - Verkeersles met fiets (mag ook met zijwieltjes)! 

21 april – Koningsspelen 

22 april t/m 7 mei – Meivakantie 

8 mei – wel school, maar op 

29 mei ivm verhuizing! 

12 mei – Schoolreis groep 1 en 

2 

Hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Didi 

Petteflet bouwen: 

https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY
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Bijbelverhalen… 

Vol aandacht luisteren de kinderen al een poosje naar alle verhalen rondom het lijden en sterven van 

de Here Jezus. Zo hoorden ze hoe hij in de tuin van Gethsemané was om te bidden tot God. Hij was 

bang en verdrietig omdat hij wist wat zou gaan komen. Vervolgens werd hij gevangengenomen en in 

de steek gelaten door zijn discipelen. Komende week horen we nog hoe Jezus veroordeeld wordt, 

sterft en ook weer zal opstaan uit de dood. Wat een geweldig feest mogen we dan vieren. Het is bij-

zonder om de kinderen te mogen vertellen dat dat werk van Jezus ook voor hen is geweest. In de 

klas knutselen we ook veel rondom dit thema. Hieronder wat foto’s. 

Een kruis van takken maken met kaartjes eraan. Daarop schreven de kinderen dingen waarvoor Jezus 

aan het kruis moest sterven. (De foto van Chris op de achtergrond is van de verjaardagska-

lender! Die hoort niet bij het werkje uiteraardJ ) 

Schilderijen van de 

kruizen op Golgot-

ha.  

En paaseieren die 

de kinderen ge-

maakt hebben door 

wol om een water-

ballon te plakken 

met veel lijm. Toen 

de ballon eruit ge-

haald werd was het een mooi hol ei geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder kregen de kinderen vorige 

week les over gezonde voeding. De 

kinderen deden verschillende proefjes 

die gingen over smaak, proeven van 

smaken en het combineren van ver-

schillende dingen. Zo ontdekten som-

mige kinderen dat witlof best lekker is 

in combinatie met fruit. Anderen leer-

den wat de schijf van vijf precies in-

houdt.  

Een schrijfles waarbij de kinderen een 

psalm of gezang mochten uitzoeken 

die zij mooi vonden bij goede vrijdag 

of Pasen! 



Groep 7/8 
 

Op vrijdag 21 april houden we weer de koningsspelen! Wilt u meehelpen die dag geeft u zich dan bij 

mij op?! U kunt bij de volgende dingen helpen: 

-Ontbijt in de klas. (Na het ontbijt moet alles worden opgeruimd. De kinderen gaan dan naar buiten 

om de dag te openen. Vervolgens zullen de sport- en spelactiviteiten van start gaan.) 

-Helpen bij een spel. Per spelactiviteit willen we een ouder die het spel begeleidt. De spellen worden 

in de ochtend gehouden tot c.a. 12.15 uur. 

We hebben nog flink wat hulp nodig dus ik hoor graag van u! 

Met een aantal leerlingen ben ik gisteren alvast een kijkje 

gaan nemen bij het nieuwe schoolgebouw. Ze vonden het 

ontzettend leuk! Er werd nog  volop geklust en de kinde-

ren kregen een rondleiding van een van de bouwers. De 

komende tijd ga ik met de andere kinderen ook een keer 

kijken. 

 

Belangrijke data 

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

Di 11/4 Topo toets groep 6 

Vrij 14/4 Kinderen vrij i.v.m. Goede vrijdag 

Ma 17/4 kinderen vrij i.v.m. 2e paasdag 

Vrij 21/4 Koningsdag! + laatste dag voor de vakantie 

Het lijkt al weer zo lang geleden: het voetbaltoernooi!! 

Wat hebben we een mooie dag gehad met elkaar. Wat 

een saamhorigheid, gezelligheid, overwinnen van 

angst, boosheid, verdriet. We hebben alle emoties wel 

gehad die dag! Van trots tot verdriet, van opluchting, 

blijdschap tot boosheid. De jongens en de meiden zijn 

beide doorgegaan naar de kwartfinales en werden beide 

daarna door penalty’s uitgeschakeld. We kunnen extra 

trots zijn op ons rekenwonder Noah. Wij waren eerst 

niet door naar de kwartfinales. Noah wist zeker dat ze 

wel door waren. Hij wist het uit zijn hoofd (punten, 

doelsaldo en weet ik al niet meer!!)En inderdaad: hij 

had gelijk! 

Volgens mij zijn nog niet alle t-shirts terug op school…. 

 

Vorige week hadden we ook allerlei leuke en 

bijzondere dingen. We mochten maandag star-

ten met een gastles van de vader van Micha 

naar aanleiding van de Week van het geld. We 

weten nu iets over verzekeringen en risico’s. 

Nieuwsbegrip ging daar ook over en ik heb nog 

wat lessen, dus we komen er zeker nog op te-

rug. 

Donderdagmiddag hebben we een aantal proef-

jes gedaan. We hebben onderzocht waar zet-

meel in zit, wat teveel zout met je lichaam 

doet, in welke vruchtensap er meer vitamines 



zitten en wat er gebeurt als je wortels in olie doet en wortels in water…. Vrijdag hadden we een hele 

gezonde klasselunch. We hebben heerlijk veel komkommer, tomaat, sla, 30+ kaas en kipfilet met 

heerlijke volkoren boterhammen. We weten weer precies hoe het zit met de schijf van vijf. Er valt al-

tijd veel te kiezen als je het over eten gaat hebben 

Weten jullie trouwens hoeveel keuzes we maken per dag?? Vraag maar aan de kinderen. 

 

Juf Marieke is deze en volgende week bij ons in de klas. Ze zit in Pabo 1 en zij zal ook een aantal les-

sen in de klas geven. 

 

Vandaag (donderdag) hebben we een dansworkshop. We leren een heel klein stukje van de dans die 

we dinsdag in Den Haag gaan bekijken. We gaan dinsdag met de bus naar het Nederlands Dansthea-

ter. We kijken dan naar een groep professionele dansers van 17-21 jaar. Ze treden op in de hele we-

reld en wij mogen ook naar de dansvoorstelling kijken!! 

 

Alle werkstukken zijn ingeleverd! Wat een gave onderwerpen heb ik voorbij zien komen! De komende 

tijd zit ik met mijn neus in de werkstukken en ga ik ze beoordelen. Na de meivakantie komen de 

spreekbeurten nog aan de beurt. 

 

Volgende week woensdag hebben we weer een fietsles van 12.00-12.30. We gaan dan een stukje 

door de wijk fietsen!  Als er nog een 1 ouder is die wilt begeleiden….. dat zou heel fijn zijn! 

 

Het zijn nu wat rommelige en rare weken. Er valt steeds een dag uit. Komende vrijdag zijn de kinde-

ren vrij ivm de studiedag voor alle Gpown scholen. We gaan een dag naar IJmuiden. We zijn be-

nieuwd. Volgende week is het Pasen en dan zijn de kinderen op Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrij. 

Daarna hebben de kinderen van groep 7/8 de Entreetoets en de eindtoets. De kinderen zijn er hele-

maal vol van dat ze snoep mee mogen nemen, maar ik wil daar een hele duidelijke kanttekening bij-

zetten, namelijk dat ze best tussendoor een snoepje mogen eten, maar het liefst zie ik gewone heer-

lijke gezonde dingen (zoals snoeptomaatjes oid) Van te veel snoep gaat juist de concentratie erg ach-

teruit. 

Vrijdag 21 april zijn er Koningsspelen. Met de Koningsspelen krijgen de kinderen ontbijt. Ik zou het 

fijn vinden als er 2 moeders zijn die daar bij willen helpen. En dan vooral bij het opruimen. 

 

Volgende week donderdag hebben we een Paasviering. Komen jullie ook? Het blijft een indrukwekken-

de tijd om naar Goede Vrijdag en Pasen toe te leven. Ik vind het elk jaar weer bijzonder hoe je Goede 

Vrijdag en Pasen terugziet in de natuur. Juist in deze tijd van het jaar. De dood is overwonnen, de 

knoppen gaan weer open. Er is nieuw LEVEN. 

 

Belangrijke data en een heel klein beetje huiswerk…… 

Vrijdag 7 april: VRIJ 

Maandag 10 april 

Dinsdag 11 april: NB hond Bumper en naar Den Haag (NDT2) 

Woensdag 12 april: Engels toets alle woorden en fietsles (op de fiets naar school!!) 1 hulpouder ge-

vraagd 

Donderdag 13 april: Paasviering 

Vrijdag 14 april, maandag 17 april: vrijdag 

Dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag 20 april: Eindcito en Entreetoetsen 

Vrijdag 21 april: KONINGSSPELEN 2 hulpouders gevraagd voor ontbijt 

Daarna: Vakantie t/m 7 mei 


