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INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord 
Groep 1(fase 1-2) 

Groep 2 (fase 3-4) 

Groep 3 (fase 5-6) 

Groep 4 (fase 7-8)- groep 5a 

HB 4-5 

HB 6 

Groep 5b-6 

Groep 7-8 
HB 7 

HB 8 

Schooltuin   

Alles in 1     

Het nieuwe bestuur van de oudervereniging: 

 

 

Agenda 

Vr  08 09 KUVO gr.7/8 en HB 8 

Ma  11 09 KUVO gr 5/6 en HB 6 

Ma 11 09 MR vergadering 

Ma 11 09 Sporten in de klas (t/m vr 
15-09) 

Vr  15 09 Schoolreis  

Ma 18 09 Week tegen pesten (t/m 

vr 22-09) 

Di  19 09 KUVO gr.4 (fase 7/8)/ gr.5 

Ma  25 09 NME HB 6 

 Vr  29 09 NME HB 7 

Do  05 10 Start Kinderboekenweek  

Vr  06 10 Toneelvoorstelling voor 

fase 1 t/m 6  
 

 
Vr  06 10 Nieuwsbrief 2 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op! 

De kennismakingsgesprekken en de informatieavond zijn redelijk goed 

bezocht en er zijn al weer veel aanmeldingen voor de ouderparticipatie 

dit jaar. Toch kunnen we nog wat hulp gebruiken zeker als het gaat om 

de schooltuin. Geef u daarom op via OV@andersenschool.eu of 

linda@andersenschool.eu.  
De nieuwe oudervereniging zal zich in deze nieuwsbrief aan u 

voorstellen. De eerste twee vergaderingen van dit schooljaar zijn al weer 

achter de rug. Daarin veel aandacht voor het schoolreisje dat aanstaande 

vrijdag zal plaatsvinden voor de leerlingen van fase 1 t/m groep 7. 

Helaas is er ook wat minder leuk nieuws besproken… Na bijna 30 jaar 

heeft de Spurvelundskolen uit Odense, Denemarken besloten de 

uitwisseling tussen de Deense en Nederlandse kinderen per direct stop te 

zetten. Financiën of eigenlijk een gebrek daaraan liggen ten grondslag 
aan dit besluit. Voor ons team en de directie kwam dit als donderslag bij 

heldere hemel, vlak voor het einde van het schooljaar. Eén ding mag 

duidelijk zijn, team en directie zien een duidelijke meerwaarde in de 

uitwisseling en er is ons alles aan gelegen de uitwisseling met een 

Deense school voort te zetten. De Nederlandse ambassade in 

Kopenhagen en de honorair consul in Odense helpen ons in onze 

zoektocht. Mocht u zelf nog ideeën hebben dan horen wij dat uiteraard 

graag. 

Halen en brengen met de auto… voor veel ouders en leerlingen van de 
Andersenschool een must omdat zij van ver buiten de wijk naar onze 

school komen. Echter hebben we van de politie het verzoek gekregen u 

erop te attenderen dat indien u met de auto komt, om wel alle 

verkeersregels in acht te nemen. Er komen klachten vanuit de directe 

omgeving van de school dat er geparkeerd wordt voor uitritten of dat er 

meerdere auto’s een doodlopende straat inrijden. Dit kan zorgen voor 

levensgevaarlijke situaties en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Voor nu verder veel leesplezier met onze eerste nieuwsbrief, met alle 
verhalen over die dingen die de kinderen de afgelopen week gedaan 

hebben, maar ook die dingen die ze de komende weken weer gaan 

beleven en ontdekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Eelco Kosterman 
 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 1 (fase 1-2) 

 

Gieske, Ivo, Zakaria, Dex, Seb, Mike, Emma, Tim, Kate, Nout, 

Sjors, Jayden, Karlijn en Thijs 

WELKOM IN FASE 1-2!! 
 

Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen aan een nieuw 

schooljaar. Voor sommige kinderen is de school al bekend en voor 

andere kinderen uit fase 1-2 is alles nieuw.  Toch was het voor alle 

kinderen spannend om (weer) naar school te gaan.  

 

 

 
 

 

mailto:OV@andersenschool.eu
mailto:linda@andersenschool.eu
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Verjaardagen 

SEPTEMBER   Groep  

09 Aymen  Gr.3  

10 Thomas  Gr. 2 

11 Israe  Gr. 8 

11 Sepp HB 8 

16 Kim  HB 8 

16 Bas  Gr. 3 

17 Niek  Gr. 5 

18 Niek  HB 6  

21 Tijmen  HB 6 

21 Broes  Gr. 3 

23 Jens  Gr. 2 

24  Justin  HB 8 

24 Asher  Gr. 4 

26 Feline  Gr. 2 

26 Onne  Gr. 5 

27 Julius  HB 8 

28 Julian  HB 8 

29 Warin  Gr. 2 

OKTOBER  Groep  

05 Danique  HB 5 

06 Senne  Gr. 4 

06 Wies  Gr. 7 

08 Jesper  Gr. 4 

 

 

 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

We zijn het schooljaar gestart met het thema ‘het 

cijferwinkeltje’. De kinderen maken de komende weken op 

verschillende manieren kennis met cijfers en hoe ze deze 

terug zien in het dagelijks leven.  

Het  100-dagen project sluit hier mooi bij aan. We tellen de 

dagen totdat we 100 dagen op school zitten en dan hebben we 

een feestje.  
 

Daarnaast  zijn de kinderen vooral bezig geweest met het 

wennen aan de nieuwe groep, de juf  en aan elkaar. We 

hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe we in de klas 

rustig met elkaar kunnen werken en spelen en hoe we elkaar 

kunnen helpen.  De kinderen hebben al gegymd, sommige zijn 

ook al met juf Els gaan programmeren en er is al in de 

schooltuin gewerkt met de moeder van Seb. Hierdoor konden 
we heerlijk snoepen van de frambozen en bramen tijdens het 

10-uurtje. Ook zijn we afgelopen week gestart met Engels. 

Monkey helpt ons bij het tellen tot 5. En wat gaat dat al goed!  

Kortom heel veel nieuwe indrukken, waar de kinderen aan het 

einde van de week best wel moe van zijn. 

 

 

 

 
 
Wat staat ons te wachten? 

De komende weken  staan nog in het teken van ‘het 

cijferwinkeltje’.  We gaan dus nog even door met het 

ontdekken van de cijfers. Hierna gaan we starten met het 

thema van de Kinderboekenweek ‘Griezelen’.   

 

15 september: schoolreisje naar de Pretfabriek 

Alle kinderen zijn om 8.30 uur op school, waar we om 09.00 
uur lopend vertrekken naar de Pretfabriek. De kinderen 

hoeven zelf geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt 

voor gezorgd.
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Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Vrijdag 15 september 2017 Schoolreis de Pretfabriek  Voldoende begeleiding  

11-15 september Sporten in de klas  Geen hulp nodig  

18-22 september Week tegen pesten Geen hulp nodig  

Donderdag 5 oktober 2017 tot en 

met vrijdag 13 oktober 2017 

Kinderboekenweek  Geen hulp nodig  

 

Claire 

 

naar Inhoudsopgave
 

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Start van het schooljaar 

De eerste schooldag is de vakantie uitvoering aan de orde gekomen. Bedankt voor het toesturen van de mooie vakantiefoto’s. 

We hebben met de vakantiefoto’s een mooie vakantiemuur kunnen inrichten. 
We zijn dit schooljaar gestart met het thema ‘het cijferwinkeltje’. Naast het boek hebben we tal van activiteiten ondernomen 

behorende bij het thema. Zo hebben we een heus cijferwinkeltje met kassa in de klas, waar de leerlingen vol enthousiasme in  

en mee spelen. 

 

  
Druk bezig met het maken van een cijferwinkeltje. 

 

100 dagen project 

We zijn ook gestart met het 100 dagen project. Bij het 100 dagen project werken we onder andere aan getalbegrip. We 
stoppen elke dag een rietje in het bakje en bij de 100e dag is het tijd voor een feestje! 

 

Wat staat ons komende tijd te wachten? 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september Sporten in de klas  Geen hulp nodig  

Vrijdag 15 september Schoolreisje naar de 

pretfabriek van 9.00u-

13.00u 

Voldoende begeleiding   

18-22 september Week tegen pesten Geen hulp nodig  

Donderdag 5 oktober tot 

en met vrijdag 13 

oktober  

Kinderboekenweek  Geen hulp nodig  

 

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van griezelen en natuurlijk gaan we 

ook dit jaar weer met het thema van de Kinderboekenweek aan de slag in de klas. 

We zijn nog opzoek naar attributen passend bij het thema van de 
Kinderboekenweek. Mocht u nog iets hebben liggen, dan zien we het graag vanaf 

maandag 18 september op school verschijnen.  

 
Priscilla en Petra 

 

 
 

naar Inhoudsopgave 
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Groep 3(fase 5-6) 
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. De kinderen beginnen langzaamaan te wennen aan het 

werken in groep 3, hoewel een veel gehoorde klacht toch is dat ze wel héél lang moeten zitten......... tja ook dat is even 

wennen!  

We proberen daar al zoveel mogelijk rekening mee te houden, door rustig aan te beginnen met het lesprogramma en nog 

veel ruimte te bieden voor  extra vrij spel.  

Onze eerste indruk is vooral positief, wat een leuk clubje kinderen is dit! 
 

We zijn gestart met het eerste thema van de leesmethode lijn 3 en de kinderen zijn de komende weken bezig met het 

verkennen van deze methode.  Via lijn 3 werken we met de kinderen aan hun letterkennis/ leesvaardigheid/ woordenschat/ 

leesbegrip en spellingvaardigheden. Ook zijn er in deze methode lessen opgenomen die te maken hebben met de wereld om 

hun heen (wereldoriëntatie).  

 

Afgelopen maandag zijn we gestart met de rekenlessen, we werken op school met de methode Rekenrijk.  

 
Beide methodes bieden veel mogelijkheden tot differentiatie, zodat we op die manier voor elk kind kunnen werken op een 

niveau dat bij hun past.  

 

Tot grote vreugde van de meeste kinderen zijn ook de gymlessen gestart in de grote gymzaal van de Regenboogschool. Een 

hele beleving op zich, bij de eerste aanblik van de zaal riepen een aantal kinderen vol ontzag: 'zóóóóó die is groot'! 

 

   
 

We hebben gym op maandag en woensdag. Op maandag vertrekken we meteen om 08.30 uur richting de gymzaal,  

de kinderen mogen deze ochtend  hun jassen aanhouden en met hun gymtas in de klas komen zitten, zodat we zo snel 

mogelijk kunnen vertrekken. Deze ochtend hebben ze les van de gymjuf Marloes.  

We vertrekken op tijd naar de gym, dus als u kind te laat op school is kan het zijn dat u een lege klas treft, uw kind kan dan 

altijd even terecht bij juf Petra in de groep totdat wij weer terug zijn. 

De woensdagen hebben we na de middagpauze gym, deze lessen geven we zelf. Na het eten lopen we  direct naar de 
gymzaal, zodat we ook echt genoeg tijd hebben voor de les. We zijn dan om 14.15 uur terug op school. We merken dat het 

voor de kinderen nog heel nieuw is  en de tocht van en naar de gym kost  dan ook nog veel tijd, het kan dus best eens 

voorkomen dat we toch iets later terug zijn op school! 

 

Voor de kinderen is het prettig als hun gymspullen in een rugzakje of schoudertas zit, we lopen met de tassen over straat en 

de lange hengsels slepen nog al snel over de grond waardoor de kinderen erover struikelen. Een rugzak/schoudertas kan 

omgehangen worden, zodat ze daar geen last van hebben en we vervelende valpartijen voorkomen. De kinderen gymmen in 

een korte broek/ met t-shirt of gympak met schoenen met een harde zool (deze zool mag niet zwart zijn). De kinderen 

moeten hun schoenen/ kleding  zelfstandig aan en uit kunnen trekken. 
 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

De kinderboekenweek komt er in oktober ook weer aan. Het thema dit jaar is ‘Gruwelijk eng’ 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september Sporten in de klas  Geen hulp nodig  

Vrijdag 15 september 2017 Schoolreis Blijdorp  Voldoende ouderhulp  

18-22 september Week tegen pesten Geen hulp nodig  

Maandag 2 oktober 2017 tot en 

met vrijdag 13 oktober 2017 

Kinderboekenweek  Geen hulp nodig  

 

 

We hebben inmiddels met alle ouders een kennismakingsgesprek gehad en gaan vol goede moed beginnen aan dit nieuwe 

schooljaar. 

Bij vragen kunt u altijd even langs wippen na schooltijd of mailen. 
 

Linda en Marloes. 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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Groep 4 (fase 7/8) - Groep 5a 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

               

De eerste drie weken zitten er inmiddels op. We zijn hard aan het werk, groep 4 (fase 7/8) is begonnen met het 1e project 

van Alles in 1, groep 5 heeft zojuist 3 weken Alles Apart afgerond en gaat vanaf maandag beginnen met het nieuwe project 

‘Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen ‘ van Alles in 1. De kennismakingsgesprekken zijn geweest, de informatieavond is 

geweest, de kop is er af! 

 
Wat waren de eerste weken al leuk en gezellig! De leerlingen werken hard en er wordt veel gelachen samen. We worden 

steeds meer een echte groep. Tijdens de gym hebben wij vorige week de letters van onze klas gemaakt. Dit was soms best 

lastig, omdat we met 3 kinderen steeds goed moesten samenwerken. Ook tijdens het acrogymmen konden we goed 

samenwerken! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Wat staat ons te wachten? 

Schoolreisje 

Op 15 september is het schoolreisje gepland! Dit jaar zullen we naar Blijdorp gaan. De leerlingen van groep 4(fase 7/8) zullen 
het park in kleine groepjes gaan verkennen. Voor deze leerlingen zijn wij op zoek naar begeleiders. Groep 5 mag zelf 

rondlopen in het park, hiervoor worden wel tweetallen gemaakt zodat ze in ieder geval altijd met iemand door het park lopen. 

Ook zijn we op zoek naar een aantal ouders die aanspreekpunt willen zijn in het park voor de leerlingen. Wanneer u graag 

mee wilt, kunt u zich aanmelden bij priscilla@andersenschool.eu.  

 

We vertrekken deze vrijdag om 09:00 uur van school, de leerlingen worden om 08:30 uur op school verwacht. Rond 

16:00 uur zijn we weer terug op school. Voor deze dag nemen de leerlingen allemaal hun eigen 10-uurtje mee en hun lunch.  

 
KUVO! 

Op dinsdag 19 september staat ons eerste KUVO uitje gepland! Wij krijgen die dag 3 workshops in het Klooster over 

muziekinstrumenten. Voorafgaand aan dit KUVO bezoek zullen we ook 3 lessen krijgen die in het teken staan van de 

bevordering van de muziekbeleving en instrumentenverkenning. De dag in het klooster duurt van 10:45 uur – 13:45 uur. 

Voor deze dag ben ik op zoek naar rijders. We vertrekken om 10:15 uur naar het Klooster, zodat we daar rond 10:30 uur 

zijn. De hele dag zullen wij daar workshops volgen, waarna wij om 13:35 de dag gezamenlijk afsluiten voor ouders, opa’s, 

oma’s en andere belangstellenden. U bent dus van harte uitgenodigd om 13:35 uur te komen kijken in het Klooster! Om 

13:45 zullen we weer terug naar school rijden, zodat we ’s middags op tijd naar huis kunnen. Kunt u ons rijden naar het 
Klooster? Aanmelden kan via anouk@andersenschool.eu. Graag even aangeven hoeveel kinderen er in uw auto mee kunnen 

rijden. Wij kijken al uit naar deze leerzame en leuke KUVO dag! Alvast bedankt!   

 

Kinderboekenweek 

Op 5 oktober start de Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema ‘gruwelijk eng’! We zullen hier 

op school veel aandacht aan besteden en het thema op 5 oktober ook introduceren. Wellicht 

is het leuk om samen met uw kind een leuk griezelboek uit te zoeken in de bibliotheek? 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september Sporten in de klas  Geen hulp nodig  

Vrijdag 15 september 

2017 

Schoolreis Blijdorp  Voldoende begeleiding  

18-22 september Week tegen pesten Geen hulp nodig  

Dinsdag 19 september 

2017 

KUVO workshop in het 

Klooster 10.30u-13.45u 

Inschrijven via de mail  

anouk@andersenschool.eu 

Rijden naar en van het Klooster 

Donderdag 5 oktober 
2017 tot en met vrijdag 

13 oktober 2017 

Kinderboekenweek  Geen hulp nodig  

27 oktober  Afsluiting project Alles in 1 

‘AAAO’ 

Begeleiden bij de workshops 

inschrijven via de mail 

priscilla@andersenschool.eu  

Priscilla en Anouk 

naar Inhoudsopgave 

mailto:priscilla@andersenschool.eu
mailto:anouk@andersenschool.eu
mailto:anouk@andersenschool.eu
mailto:priscilla@andersenschool.eu
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HB 4-5 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

De kop is eraf en we zijn goed van start gegaan. Iedereen is weer gewend en ik hoop dat iedereen zin heeft in het nieuwe 

schooljaar! 

 

We zijn het jaar begonnen met het Davinci thema ‘het begin’, hoe toepasselijk aan het begin van het schooljaar. We hebben 

ons verdiept in de verschillende seizoenen, de stand van de aarde t.o.v. de zon en het ontstaan van het heelal hebben we 

door meerdere ‘brillen’ bekeken. We gaan ons nog verder verwonderen over het heelal en de eerste dieren. Op de site 

www.davincivoorthuis.nl staan ook voor thuis leuke gespreksonderwerpen, boeken, spelletjes en uitjes, een aanrader!  
 

Met de kanjertraining zijn we begonnen met 3 startweken. We hebben veel kennismakings- en vertrouwens activiteiten 

gedaan maar hebben ook de regels, verschillende petten en de smileyposter met elkaar behandeld. Wat erg leuk is in de klas: 

soms mag een leerling op de hoge kruk gaan zitten en dan mogen de anderen vragen aan hem/haar stellen. Onder het motto 

‘bekend maakt bemind’. De kinderen stellen hele goede vragen aan elkaar. Volgende week starten we met het boek ‘Max en 

de zwerver’. Per thema zal ik jullie op de hoogte houden waar we het over hebben. 

 

Met de weektaak zijn we van start gegaan en iedereen lijkt er weer aan gewend te zijn om te werken. Ik hoop middels 
kindgesprekken ook met leerlingen in gesprek te gaan over werkhouding en werk wat op de weektaak staat. Deze 

gesprekken zullen we eerst in de klas ‘voorbereiden’. Later in het jaar zal ik ook vragen thuis samen het kindgesprek voor te 

bereiden. 

 

Een aantal keer per week oefenen we het automatiseren van de + en – sommen maar ook van de tafels. Een aanrader om 

het thuis te oefenen is www.rekentuin.nl. De kinderen kennen als het goed is hun eigen inlog naam en wachtwoord en anders 

staat die ook op een briefje die in de klas hangt!  

 
Deze week is Iris bij ons in de groep gestart. Iris zit in het derde jaar van de studie pedagogiek en komt 4 dagen per week, 

het hele jaar bij ons stage lopen! Ze zal vooral gaan werken met leerlingen individueel en met kleine groepjes leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

De Kinderboekenweek komt er aan! In de week van 2 en 9 oktober zullen we extra stil staan bij hoe leuk lezen is! Het thema 

dit jaar is gruwelijk eng. Het is al goed om te horen dat veel kinderen in de zomervakantie veel gelezen hebben, tijdens de 

Kinderboekenweek zullen er vast en zeker nog meer boeken gelezen worden! 

 
Op 15 september gaan we op schoolreis naar Blijdorp! Meer informatie hierover is te vinden in de informatiemail die eerder is 

verstuurd. 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september Sporten in de klas  Geen hulp nodig  

Vrijdag 15 september 2017 Schoolreis Blijdorp  Voldoende begeleiding  

18-22 september Week tegen pesten Geen hulp nodig  

Maandag 2 oktober 2017 tot en 

met vrijdag 13 oktober 2017 

Kinderboekenweek  Geen hulp nodig  

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 6 

 

We zijn van start! We hebben alweer 3 weken achter de rug, waarin van alles is gebeurd.  
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Week 1: 

In week 1 zijn de kinderen die deelnemen aan de Haka ontzettend druk bezig geweest met de Haka nog mooier en muzikaler 

maken. Dit hebben ze ontzettend goed en knap gedaan. De kinderen die niet deelnemen aan de Haka, zijn in op die 

oefenmomenten naar juf Marjo en meester Niels gegaan en hebben daar allerlei leuke en leerzame dingen gedaan. 

http://www.davincivoorthuis.nl/
http://www.rekentuin.nl/
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DaVinci 

Met DaVinci zijn we gestart met het thema Egyptenaren. We gaan het hebben over 

Egyptische goden, mummies, hiërogliefen, de nijl, de krokodil en nog veel meer. Neemt u 

vooral eens een kijkje op de site: http://www.davincivoorthuis.nl/ waar u allerlei ideeën 

als leuke films, boeken en leerzame uitjes kunt vinden  met betrekking tot het thema 

Egyptenaren. Wat dacht u van een uitstapje naar het museum van de volkenkunde of een 

kamelenmelkerij? Of kijk eens naar de film Asterix – Missie Cleopatra of lees/kijk het 

verhaal van de prince of Egypt of terwijl Mozes. Misschien weet u zelf wat interessants te 

vertellen over het thema Egyptenaren? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een gastles 
bij ons op school. Om alle thema’s tot een succes te laten worden en de thematafel zo 

mooi mogelijk te maken, hebben wij soms uw hulp nodig voor het verzamelen van spullen 

e.d. Wij zullen uw kind vragen om spullen mee te nemen. Alles wat we nodig hebben voor 

proefjes e.d. verdelen we over kinderen en ieder kind is verantwoordelijk voor iets. Misschien heeft u ook wel een mooie 

poster, boek of vertelplaat thuis liggen over Egyptenaren of wellicht wel een mooi kostuum? Dan zou het fantastisch zijn als 

we deze even op school mogen lenen voor onze thematafel. 

 

TopoTop! 
Ook topografie hoort er bij in groep 6. Per DaVinci thema leren de kinderen de 

bijbehorende topografie. Bij het thema Egyptenaren hoort dan ook de topografie van 

Afrika. De kinderen krijgen een week van te voren de leerbladen mee naar huis om te 

leren voor de toets. De juiste spelling telt ook mee voor de normering.  

 

Agenda  

Om dingen als toetsen en uitjes bij te kunnen houden, is het belangrijk dat alle 

kinderen een agenda hebben en deze iedere dag mee naar school nemen en ’s 
middags weer mee naar huis. Neem vooral eens een kijken in de agenda zo nu en 

dan.  

 

Tafels  

Tafels automatiseren blijft een ‘ding’ voor veel HB kinderen, maar is ontzettend belangrijk. Als de tafels geautomatiseerd zijn 

dan zorgt het er voor dat het rekenen een stuk sneller gaat. De kinderen moeten iedere week een tafel leren. Hebben ze de 

tafel gehaald, dan gaan ze door met het leren van de volgende tafel. Kennen ze alle tafels tot en met 

12, dan volgt er een beloning. Het is dus essentieel dat de kinderen thuis oefenen! 

 
Week 2: 

Een bijzondere week. De kinderen van de Haka hebben een geluidsopname en een video-opname 

gemaakt die samengevoegd gaat worden tot een video-clip. Ook de kennismakingsgesprekken zijn 

geweest. Dankzij de vele mooi, interessante en leuke brieven die ik heb gelezen zijn de gesprekken 

heel goed verlopen. Op dinsdagmiddag zijn ook de ‘professoren’ van MadScience langs geweest om 

hun demonstratie te geven. U kunt uw kind nog aanmelden om op woensdagmiddag na schooltijd 

mee te doen aan de buitenschoolse activiteit die zij aanbieden.   

 
Week 3:  

De vakkendag is weer gestart. Heeft ieder kind een map met vier ringen bij zich? Het is handig om 

deze map en het etui en de agenda in een speciaal (linnen) tasje te doen. Zo raken de kinderen de 

spullen niet kwijt. Ook is er op vrijdag weer de kinderraad geweest. Dit jaar zijn Niek en Alicia onze 

klassenvertegenwoordigers.  

Hoera! Wij hebben een leuke, nieuwe stagiaire: Maartje. Wij zijn super blij dat ze er is om ons te 

helpen. Maartje blijft tot het einde van het schooljaar.   

 

 
 

Wat staat ons ons te wachten

 
Datum Activiteit Ouderhulp 

11-15 september Sporten in de klas Geen hulp nodig 

Maandag 11 september Museum in de klas KUVO Geen 

Dinsdag 12 september Drukwerkplaats KUVO Geen 

Dinsdag 12 september Topo-toets Thuis leren 

Donderdag 14 september Meer muziek in de klas tv-
opnames 

Geen 

Vrijdag 15 september Schoolreisje Diergaarde Blijdorp Geen 

18 – 25 september Week tegen pesten Geen 

Vanaf 25 september Leskist bezige bijen in de klas  Geen 

Vanaf 5 oktober Start Kinderboekenweek Geen 

 
Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd op aan te spreken op het schoolplein om 14:15 uur of kunt u een afspraak maken via de 

mail of mij even bellen. 
 

Met hartelijke groet, 
Jeanine  
        naar Inhoudsopgave 
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Groep 5b-6 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Begin van het schooljaar 

Maandag 21 augustus is de school weer begonnen. Voor mij als leerkracht veel oude, maar ook nieuwe gezichten in de klas. 

Sommige kinderen heb ik als kleuter in de klas gehad en andere zijn helemaal nieuw. 

Tot nu toe heb ik erg genoten van de kinderen in de klas. We maken grappen met elkaar, maar kunnen ook serieus werken. 

Het belooft daarom een leuk jaar te worden. 
 

Alles Apart en rekenen 

De afgelopen weken hebben we gewerkt met alles apart. Er is dus veel taal en spelling aangeboden. 

Met rekenen is inmiddels het eerste blok afgesloten. De meeste kinderen hebben het erg goed gedaan. De hiaten zullen we 

de komende weken gaan oefenen. 

 

Muziek: 

Afgelopen week is de muziekles van Melde ook weer gestart. We beginnen met de volledige groep, maar mogelijk wordt de 
groep gesplitst. Zodra dit gebeurd krijgt u hier bericht over. 

 

Gymlessen: 

Afgelopen maandag zijn we voor het eerst naar de gym gefietst. Het was nog even wennen, maar het fietsen ging erg goed. 

Er werd door iedereen goed opgelet op de rest van het verkeer. 

Marloes heeft met de klas een leuke foto gemaakt tijdens de gymles. 

 
 

Wat staat ons ons te wachten? 
 

KUVO: 

11 en 12 september hebben we het project druk met kunst van de KUVO. 11 september komt er een museum in de klas. Wij 

krijgen dan uitleg over verschillende schilderijen en manieren van kunst maken. 

12 september gaan we naar het Klooster toe. Daar krijgen wij een druk workshop met verschillende druktechnieken. 

 

Toneel: 

13 oktober is ons toneelstuk met de klas. De klas heeft er voor gekozen om de film ‘Jungle Book’ op het podium uit te 

voeren. De rollen worden zo snel mogelijk verdeeld en dan kan het oefenen beginnen. Zodra er meer informatie hierover 
bekend is, zal ik u dit mailen. 

 

Schoolreis: 

15 september gaan we op schoolreis. Deze keer gaan wij naar Blijdorp. Informatie hierover heeft u in een aparte mail 

gekregen. We zullen vertrekken rond 09.00 uur en zijn rond 16.00 uur weer terug. 

Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om los door het park te lopen en waar nodig kinderen te 

helpen. U kunt zich opgeven door te mailen naar priscilla@andersenschool.eu 

 
Alles in 1: 

Volgende week gaan we starten met het nieuwe project van alles in 1. Het zal deze keer gaan over Amerika, Australië, 

Antarctica en de Oceanen. Er staan een hoop leuke dingen op het programma. 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september 2017 Sporten in de klas  Niet nodig  

12 september 2017 Druk met kunst in het klooster 2 (al rond) 

15 september 2017 Schoolreis – Blijdorp 2 a 3 ouders  

18- 22 september 2017 Week van het pesten  Niet nodig  

27 oktober  Afsluiting project Alles in 1 

ÁAAO’ 

Begeleiden bij de workshops inschrijven via de mail 

priscilla@andersenschool.eu 

 

Ilona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

naar Inhoudsopgave 

mailto:priscilla@andersenschool.eu
mailto:priscilla@andersenschool.eu
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Groep 7-8 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten erop. We moesten allemaal even wennen, maar zitten inmiddels goed 

in het ritme. We zijn begonnen met Alles Apart en beginnen volgende week aan het eerste Aardrijkskunde project van Alles-

in-1: Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen. Daarnaast zijn de kennismakingsgesprekken en de informatieavond 

geweest, kortom, we zijn begonnen! 

 
De eerste weken waren al gezellig. Tijdens de gymles hebben we de letters en cijfers van onze klas gemaakt (groep 7/8): 

 

 
 

Niet alle dingen beginnen meteen de eerste weken van het schooljaar. Zo begint vakkendag en Engels pas de derde week. Op 

die manier hebben we wat tijd over en gaf het mooie weer ons de gelegenheid om samen met de HB8 te gaan picknicken en 

daarna een potje voetbal en slagbal te spelen. Ook hebben we deze tijd gebruikt om meteen aan de slag te gaan met de 3D 

printer. We proberen op dit moment onderdelen voor een waterraket te printen. Dat valt nog niet mee en kost best wel wat 

tijd! 
 

 
 

 

 

En tot slot: wat doe je als het toch slecht weer is terwijl je eigenlijk naar buiten moeten? Anne-Maaike en Elisa hadden het 

idee om een zo hoog mogelijke toren te bouwen! 
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Wat staat ons ons te wachten? 

Klassendag 

Vrijdag 8 september doen wij mee aan de Klassendag in Woerden, een speciale Monumentendag voor de jeugd van de 

Woerdense basisscholen. Deze dag wordt georganiseerd door de Stichting Open Monumentendag Woerden, samen met de 

KUVO en Stichting Gilde Woerden. We zullen aan de hand van uitgestippelde routes kennismaken met verschillende 

monumenten. Het is belangrijk dat de leerlingen deze dag op de fiets komen. We vertrekken rond 09:00 uur en zullen rond 

11:00 uur weer terug zijn op school. 

 

Schoolreis 
Op 15 september staat het schoolreisje voor groep 7 gepland. Dit jaar gaan we naar Blijdorp. Groep 8 blijft op school, die 

hebben dit jaar de reis naar Denemarken. Meer informatie is laatst verstuurd via Mijnschoolinfo. 

 

Kinderboekenweek 

Op 5 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘gruwelijk eng’! We zullen hier op school veel aandacht aan 

besteden en het thema op 5 oktober ook introduceren.  

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september Sporten in de klas  n.v.t  

Vrijdag 8 september 2017 KUVO ‘klassendag’ n.v.t 

Vrijdag 15 september 2017 Schoolreis Blijdorp  n.v.t 

18-22 september Week tegen pesten n.v.t 

Donderdag 5 oktober 2017 tot en 

met vrijdag 13 oktober 2017 

Kinderboekenweek  n.v.t 

27 oktober  Afsluiting project Alles in 1 
‘AAAO’ 

Begeleiden bij de workshops 
inschrijven via de mail 

priscilla@andersenschool.eu 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 7 

Het is fijn om aan het begin van het schooljaar even kennis te maken.  Wij hebben alle ouders mogen verwelkomen tijdens 

de kennismakingsgesprekken. Bedankt voor de fijne gesprekken. Graag zouden wij ons ook nog persoonlijk voorstellen.  
Marjo: 

Ik ben Marjo, 33 jaar. Ik ben getrouwd met Martijn en samen hebben wij een dochtertje, Nora. Zij is al weer 2,5 jaar. Ik 

woon in Gouda, maar ben geboren en getogen in  Groningen. In  mijn vrije tijd ga ik het liefst op reis en op stap met mijn 

gezin. In de zeldzame gevallen dat ik tijd over hou, lees ik en ben ik graag creatief bezig. 

Inmiddels werk ik 5 jaar op de Andersenschool. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in HB (6/)7 en was ik alleen 

verantwoordelijk voor de groep. Dat is mij erg goed bevallen, maar ik wilde dit jaar graag weer een nieuwe uitdaging. Als juf 

ben je nooit uitgeleerd en ik vind het prettig om nieuwe dingen te doen en te leren. Zo komt het dat ik dit jaar twee dagen 

lesgeef in HB 7 en twee dagen in HB 8.  Op deze manier kan ik ervaring opdoen in groep 8 en krijg ik de kans om samen te 
werken met 2 geweldige duo’s waar ik op kan bouwen en heel veel van kan leren. Ik heb heel veel zin in komend schooljaar. 

Niels: 

Ik ben Niels, 46 jaar. Ik ben getrouwd met Kristel en wij wonen in Breukelen. We hebben 3 kinderen waarvan de oudste, 

Jonna van 14, ook op de Andersen heeft gezeten. Zij zit nu in 3 VWO op het Niftarlake in Maarssen. Tieme  van 11 is net 

gestart op het tweetalig VWO in Gouda en Douwe van 9 zit in groep 6 op de Tweesprong in Maarssen. Dit is nu mijn derde 

mailto:priscilla@andersenschool.eu
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jaar op de Andersen en hiervoor heb ik op de Regenboog in Woerden gewerkt en op een basisschool in Abcoude. Ik werk de 
donderdag en vrijdag en daarnaast probeer ik het thuis allemaal in goede banen te leiden. In mijn vrije tijd hou ik van zeilen, 

wielrennen en klussen.  

 

In de komende weken zullen er twee stagiaires op dinsdag  mee gaan draaien in de groep. Mirthe is 2e-jaars  en volgt de 

opleiding MWD ( maatschappelijk werk en dienstverlening). Zij zal eventuele individuele begeleidingen gaan bieden.  Dagmar 

volgt deeltijds de opleiding PABO en zal  lessen gaan geven op dinsdag. Zij zullen zichzelf in de volgende nieuwsbrief 

voorstellen. 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

  
Het is al weer september. De eerste weken zijn omgevlogen. Vorig jaar zijn een aantal kinderen druk bezig geweest met de 

Haka. De afgelopen weken hebben zij hard geoefend en is er een geluidsopname en een videoclip opgenomen. Wat hebben 

ze hard gewerkt en wat ziet het er goed uit.  

Naast alle Haka-activiteiten zijn we ook met alle ‘gewone’ activiteiten begonnen. De verjaardagskalenders zijn bijna af en 

krijgen binnenkort een plekje in de klas.  De weektaken beginnen al weer te wennen. Dit jaar ligt er meer nadruk op de 

werkwoordspelling en is staatsinrichting een nieuw vak.  

Voorzichtig leren we elkaar ook beter kennen. Het is een klein cluppie, een ontzettend leuk cluppie! We hebben een 

complimentenmuur gemaakt met daarop de mooiste complimenten die ze van elkaar hebben gekregen.  Heel erg leuk om te 
lezen.  

De eerste vakkendag is 6 september. De kinderen hebben van juf Marlous gehoord in welke groep ze zitten en wat er dit jaar 

anders is.  

 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

  
De komende tijd gaan we inzetten op de zorgvuldigheid en uitdaging tijdens de weektaak. We laten alle leerlingen vertellen 

over hun weektaak en passen deze waar nodig aan. Dit proces blijven we het hele jaar in de gaten houden. Dit doen wij als 
leerkracht, maar hierin leggen we ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de kinderen. Zij worden steeds meer 

aangesproken op wat zij zelf ervaren en dit ook uitspreken.  

In de week van 11 t/m15 september is het de week van het sporten. Er worden dan filmpjes aangeboden waarin bewegen in 

de klas centraal staat. 

Donderdag 14 september hopen we met z’n allen naar de tv-studio te gaan voor de opnames van Lang leve de muziekshow! 
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Ze zijn er al zenuwachtig over.  
Op vrijdag gaan we dan gezellig door met het schoolreisje. Dit jaar gaan we naar Blijdorp.  

In de week van 18 t/m 22 september is het de week tegen pesten. Hier besteden we in de klas altijd aandacht aan.  

Vrijdag 29 september gaan we een bezoekje brengen aan de waterzuiveringsinstallatie. Hiervoor zoeken we nog  ouders die 

kunnen rijden. We hebben 2/ 3 auto’s nodig en 1 ouder die kan blijven om met een groepje mee te lopen. Kunt u helpen, 

stuurt u dan een mailtje aan Niels. We vertrekken om 12:00 uur vanaf school. We vertrekken daar weer tussen 13:45-14:00 

en zijn dan op tijd weer terug op school. 

De kinderboekenweek start aan het begin van oktober. Het thema dit jaar is: ‘Gruwelijk eng’! Heerlijk die weken die helemaal 

draaien om lezen en boeken!  

 
Niels en Marjo 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-15 september Sporten in de klas  Nee 

Donderdag 14 september TVshow  Ja ( zie mail Jeanine) 

Vrijdag 15 september Schoolreis naar Blijdorp Nee 

18-22 september Week tegen pesten Nee 

Vrijdag 29 september Bezoek Waterzuiveringsinstallatie Ja 

3-12 oktober Kinderboekenweek Nee 

6 oktober Nieuwsbrief 2 Nee 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 8  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
 

Beste ouders van HB8, we hebben jullie kinderen alweer 3 weken les gegeven en langzaam is iedereen weer aan het 

schoolritme gewend. Marjo kent de groep al wat langer, maar ook mijn indruk is dat het een leuke groep kinderen bij elkaar 

is. Deze week zijn ook onze 2 stagiaires begonnen. Kelly is studente pedagogiek en zal een half jaar op ma, di en do 

aanwezig zijn. Thomas is student pedagogiek en zal het hele jaar op woe en do aanwezig zijn.  

 

Halverwege de eerste week zijn we weer begonnen met de weektaak, wat meer structuur brengt in de dagen en helpt om 

weer in het ritme van school te komen. De weektaak loopt voortaan van donderdag t/m dinsdag. Naast de dagelijks 

terugkerende dagtaken, zullen er ook steeds meer weektaken worden opgegeven die de kinderen zelf moeten inplannen. 
Deze vaardigheid zal ze volgend jaar op de middelbare school goed van pas komen.  

 

Tijdens vakkendag en vaak ook voor het vak Engels dat groepsoverstijgend gegeven wordt, zullen de kinderen huiswerk mee 

naar huis krijgen. Dit moeten zij zelf in hun agenda bijhouden. Vanuit HB8 zal er ook huiswerk gegeven worden. Topografie, 

werkwoordspelling, rekenen, ontleden, een boekbespreking, een werkstuk, filosofie-voorbereiding, etc. Zo hebben de 

kinderen een aantal overhoringen van de tafels van 1 t/m 12 opgekregen. Iedere 2 weken moeten zij een aantal tafels 

kennen, die mondeling worden overhoord. Zij krijgen pas een voldoende als zij echt geautomatiseerd kriskras door elkaar 

heen de tafels kunnen opdreunen. Op internet zijn vele sites waar de kinderen spelenderwijs hun tafels kunnen oefenen. Ook 
is het fijn als u uw kind af en toe overhoort of helpt bij het ´stampen´ van de tafels. In groep 8 komen grote deelsommen 

aan de orde en daarvoor is het beheersen van de tafels een must!   

Er zijn kinderen die aan het einde van de weektaak (dinsdagmiddag) hun werk niet afhebben. Als dit vaker gebeurt, moet er 

natuurlijk gezocht worden naar de oorzaak en zullen we ´het probleem´ gaan aanpakken. Om te voorkomen dat het kind niet 

teveel gaat achterlopen en belangrijke oefening mist, zal het kind de resterende taken mee naar huis krijgen. Dit is dan 

schoolwerk dat mee naar huis gaat en moet los gezien worden van het huiswerk. 

 

Bij het vak wereldoriëntatie zijn we begonnen met het thema Egyptenaren en hebben de leerlingen deze week presentaties 
gegeven over verschillende Egyptische goden. De andere thema’s die dit jaar nog aan bod komen zijn de Grieken&Romeinen 

en de Middeleeuwen. Geïnteresseerd in de thema´s? Kijk ook eens op: www.DaVincivoorthuis.nl 

 

 

http://www.davincivoorthuis.nl/
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 Een piramide bouwen? Best moeilijk! 

 

De Kanjertraining begonnen we goed met 3 startweken. In deze weken deden we een heleboel vertrouwensoefeningen en 

hebben we de regels, de verschillende petten en de smileyposter met elkaar behandeld. Ook hebben we met elkaar 

klassenafspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat iedereen weet wat hij of zij kan doen om er een fijn jaar van te 

maken. 

 

Wat staat ons ons te wachten? 
 

Op moment van schrijven staat ons op vrijdag 8 september de jaarlijkse KUVO Klassendag te wachten. Dit jaar een 

rondleiding over de Joodse Begraafplaats en het Gemaal. De kinderen worden die dag op hun fiets verwacht.  

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

8 september 2017 KUVO klassendag  

11-15 september 2017 Sporten in de klas  n.v.t 

15 september 2017 Tafels 4 t/m 6 opzeggen 

Tafels 1 t/m 6 kriskras 

 

29 september 2017 Tafels 7 t/m 9 opzeggen 

Tafels 1 t/m 9 kriskras 

 

18-22 september Week tegen pesten n.v.t 

5 oktober 2017 t/m 13 oktober 2017  KinderBoekenWeek  

13 oktober 2017 Tafels t/m 10 opzeggen 

Tafels 1 t/m 10 kriskras 

 

14 oktober 2017 1e dag herfstvakantie   

 
Als laatste nog een introductie van onszelf: 

 

Ik ben Marjo, 33 jaar. Ik ben getrouwd met Martijn en samen hebben wij een dochtertje, Nora. Zij is al weer 2,5 jaar. Ik 

woon in Gouda, maar ben geboren en getogen in  Groningen. In  mijn vrije tijd ga ik het liefst op reis en op stap met mijn 

gezin. In de zeldzame gevallen dat ik tijd over hou, lees ik en ben ik graag creatief bezig. 

Inmiddels werk ik 5 jaar op de Andersenschool. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in HB (6/)7 en was ik alleen 

verantwoordelijk voor de groep. Dat is mij erg goed bevallen, maar ik wilde dit jaar graag weer een nieuwe uitdaging. Als juf 

ben je nooit uitgeleerd en ik vind het prettig om nieuwe dingen te doen en te leren. Zo komt het dat ik dit jaar twee dagen 
lesgeef in HB 7 en twee dagen in HB 8.  Op deze manier kan ik ervaring opdoen in groep 8 en krijg ik de kans om samen te 

werken met 2 geweldige duo’s waar ik op kan bouwen en heel veel van kan leren. Ik heb heel veel zin in komend schooljaar. 

 

Ik ben Mariëlle, 46 jaar en geboren en getogen in Rotterdam waar ik naar het Gymnasium (B) ging. Daarna ben ik 

Nederlandse Taal- en Letterkunde gaan studeren in Utrecht (waar ik nu nog woon) en vervulde ik ruim 10 jaar verschillende 

communicatie-functies. Omdat ik graag voor de klas wilde staan, ben ik daarna de PABO gaan doen. Ik heb een aantal jaren 

heel bewust invalwerk gedaan om het vak in de vingers te krijgen en er tegelijkertijd te zijn voor mijn gezin: mijn man Paul, 

dochter Carlijn (15) en zonen Diede (13) en Hessel (10). Nu werk ik al weer tweeënhalf jaar op de Andersenschool en ik heb 

het enorm naar mijn zin. Ik heb de opleiding Specialist Begaafdheid mogen doen en dit jaar geef ik voor het derde jaar les 
aan HB8 en sta ik op maandag en dinsdag met veel plezier voor jullie kinderen voor de groep.  

 

Hallo, mijn naam is Kelly. Ik ben 22 jaar en woon in Woerden. Ik ben derdejaars studente Pedagogiek en loop voor een half 

jaar op maandag, dinsdag en donderdag stage op de Andersenschool in HB8. De opleiding Pedagogiek volg ik aan de 

Hogeschool van Amsterdam. De theorie die ik daar heb opgedaan, wil ik nu gaan toepassen in de praktijk. Mijn taak is om de 

kinderen in deze groep te gaan begeleiden op verschillende gebieden. Ik ga vooral individuele begeleiding geven gericht op 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik weet zeker dat het een leuke, leerzame en uitdagende stage voor mij gaat zijn. Ik heb 

er zin in!  
 

Ik ben Thomas van den Ham, 19 jaar oud en studeer momenteel Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht in 

Amersfoort. Ik speel honkbal bij de Greenhearts in Linschoten en geef elke dinsdagmiddag atletiektraining aan een groep 

kinderen bij AV Clytoneus, hiernaast spreek ik veel met vrienden af en speel ik graag een spelletje op de computer. Vanaf 6 

september zal ik mijn stage beginnen bij HB8. Ik zal zowel op de woensdag als de donderdag stage gaan lopen. Ik kijk erg uit 

naar mijn stage, omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan en ze te begeleiden op de vlakken waar ze nog niet zo 

sterk in zijn. Wellicht tot snel! 

 
 

 

naar Inhoudsopgave 
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Schooltuin  
 

 

 
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste  ouders / vrijwilligers met of zonder groene vingers  
die aan de slag willen in onze schooltuin.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht, ook kan deze u verdere informatie geven.  
Wij hopen op veel aanmeldingen! OV@andersenschool.eu of Linda@andersenschool.eu 

  
Schooltuincommissie  
 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Alles in 1 

 

We starten aankomende week met het Alles in 1 project ‘ Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen’.  

  
Met dit project trekken we de wijde wereld in. We verkennen Australië, eiland en werelddeel tegelijk. ‘Down 

under’ noemen we dit land weleens, want het ligt onderaan aan de andere kant van de globe. We trekken door 

Noord- en Zuid-Amerika, een superlange tocht, helemaal van noord- tot zuidpool. Zo gaan we samen op 

expeditie. Overal waar we komen is de natuur machtig en prachtig. Kijk maar goed. 

 

Week 1  Noord-Amerika 

In de film liggen de Verenigde Staten (of Amerika) aan onze voeten. Alle klimaten en 

landschappen komen we er tegen, zo groot is dit land met 300 miljoen inwoners. We 
zien bijvoorbeeld de Niagara watervallen en de Grand Canyon. Eeuwen geleden 

werden zwarte mensen als slaven uit Afrika gehaald. Lange tijd moesten ze werken 

voor de blanken in Amerika. Hun leider Martin Luther King werd vermoord. In 2008 

kregen de VS hun eerste zwarte president (Obama). Canada is een ander groot land 

in Noord-Amerika. In het ijzige noorden leven nog altijd de Inuit. Vroeger woonden 

ze heel primitief in iglo’s, maar dat was vroeger. 

De Bosatlas komt ons goed van pas bij het leren van de topo. Ook leren we elke week Engels, de taal van 

veel mensen aan overkant van de Atlantische Oceaan.  

 
 

Week 2   Midden-Amerika 

Ontdekker Columbus en de indianen, dat werd geen vrolijke ontmoeting 500 jaar geleden. De film vertelt over het roven van 

goud door het Spaanse leger, gevechten en besmettelijke ziekten waaraan veel indianen stierven. Onze expeditie gaat verder 

naar Mexico, Jamaica en Cuba. Ook lezen we over de mooie tropische eilanden die vroeger de Nederlandse Antillen heetten. 

Veel mensen hier spreken Nederlands, net als in Suriname dat in 1975 zelfstandig werd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Week 3   Zuid-Amerika 

Zo veel tropisch regenwoud als in Zuid-Amerika vinden we nergens. Hoog vanuit de 

lucht lijken het wel boerenkoolvelden met een kronkelend zilveren lint, de Amazone 

rivier. Verder laat de film het geweldige Andes gebergte zien met toppen van wel 7 km. 

Brazilië, Argentinië, Colombia zijn grote landen. Er komt steeds meer welvaart in Zuid-

Amerika. Maar bij veel grote steden liggen nog wel grote krottenwijken met veel 

armoede en misdaad. In de regenwouden leven hier en daar indianen, misschien wel 

nakomelingen van de bekende Inca’s. 
 

  

mailto:OV@andersenschool.eu
mailto:Linda@andersenschool.eu
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Week 4   Australië en Nieuw-Zeeland 
 

Helemaal aan de andere kant van de wereld, tussen de Indische en Grote Oceaan ligt Australië. Een werelddeel met heel 

aparte buideldieren. In de film zien we de magnifieke koraalriffen voor de kust. Australië en Nieuw-Zeeland werden rond 

1640 ontdekt door Nederlanders. Ze maakten de lange ontdekkingsreis met de ‘Duifken’. Dat zijn toch leuke weetjes. We 

maken kennis met twee oude volken: de Aboriginals (Australië) en de Maori’s in Nieuw-Zeeland.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Week 5   Antarctica en de oceanen 

De rillingen lopen ons haast over de rug bij het kijken naar de film over het zuidpoolgebied. Dit is het koudste en droogste 

gebied van de aarde, met soms wel 50 graden vorst. De keizerspinguïn voelt zich hier happy. Ook zeehonden en walvissen 

met hun dikke speklaag hebben geen last van de kou. Antarctica bestaat uit land met lagen sneeuw en ijs erop. Het is groter 

dan Europa. Wie was de ontdekker van de zuidpool? We lezen het verhaal over de spannende race tussen Amundsen en 
Scott. De eerste won. Scott en zijn mensen kwamen om het leven. Wij maken een pinguïnfamilie van klei en schilderen een 

poollandschap.  

De Grote Oceaan is de grootste en diepste oceaan. Nog steeds worden er nieuwe dieren ontdekt in de donkere diepten van de 

enorme waterplas. Op computerclips kijken we naar de wonderlijkste zeedieren. Dat die bestaan! Nog even een warm 

uitstapje naar de eilandengroep van Hawaï en dan zit dit project er alweer op.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

Afsluiting en werkstuk: 

Dit project zullen de leerlingen een werkstuk maken, dit project hebben wij ervoor gekozen voor  een PowerPoint presentatie. 
De leerlingen zullen een individuele PowerPoint maken en  presenteren voor de groep.  

Het project sluiten we af met een workshopmiddag, waarbij de leerlingen zich kunnen inschrijven.  

De afsluiting is op vrijdag 27 oktober. We hebben een aantal workshops gepland, waarbij wij uw hulp goed kunnen 

gebruiken. Ook hebben we een aantal materialen nodig voor de workshops: 

Beslagkommen, spatels, gardes, elektrische kookplaten of elektrische (hapjes)pannenmaatbekers, zeven, bakblikken, 

knoflookpersen, stukjes leer, lapjes of vilt, vogelveren, takjes, schelpen, kniptangen  en borduurnaalden. 

Indien u kunt helpen of materialen beschikbaar heeft kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. 

Alvast bedankt!  

 
Anouk, Ilona, Niels en Priscilla 

 

naar Inhoudsopgave 
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Het nieuwe bestuur van de oudervereniging: 
 

Wij vormen met een enthousiast clubje ouders het OV bestuur. Wij hebben er zin in om veel succesvolle activiteiten voor de 

kinderen te (blijven) organiseren. Wij zien jullie graag op een van deze activiteiten. Laat het ons vooral weten als er zaken 

zijn die jullie belangrijk vinden, willen delen of willen verbeteren. Wij zijn er voor en door jullie. 

 

Wij stellen ons even voor: 

 

Roos de Roo:  

Ik ben Roos de Roo en samen met mijn man Danny en zoontjes Broes en Jippe woon ik in 
Woerden. Ik werk als hoofd productontwikkeling & kwaliteit bij een bakkerijgrondstoffen bedrijf. 

Mijn dagelijkse werkzaamheden hier bestaan uit het aansturen van projecten, schrijven van 

recepturen, doorproeven van nieuwe producten, wetgevingsvraagstukken beantwoorden en audits 

voorbereiden & begeleiden. Het geeft me veel energie om met de verschillende teams goede 

resultaten neer te zetten. In mijn vrije tijd haal ik mijn energie uit leuke dingen doen met 

vriendinnen, een lekker rondje hardlopen en uit mijn gezin. 

Onze oudste zoon Broes gaat sinds vorig jaar met veel plezier naar de Andersenschool. Wat ons 

als ouders aanspreekt in de school is het brede en kwalitatief goede lesaanbod, de geboden ruimte 
voor de ontwikkeling van het individu en de leuke georganiseerde activiteiten voor de kinderen. 

Om mijn steentje bij te kunnen dragen aan het behouden van deze aspecten van de school, heb ik 

mij aangemeld voor het bestuur van de OV. 

 

Ramses Christiaan: 

 

Mijn naam is Ramses Christiaan en ik ben de penningmeester.  

Ik ben de vader van 2 dochters, Gunilla  (groep 5) en Kaisa  (fase 3). Ik woon in Woerden en in het 
dagelijks leven werk ik bij de politie als bouwkundig projectleider. Het lijkt me leuk om me in te zetten 

voor de school en de kinderen. Als iemand vragen heeft voor de OV, schroom dan niet om mij of een van 

de andere leden aan te schieten. 

 

 

 

 

 

Heide Vermeij:  
Ik ben Heidi Vermeij. Ik loop al enige jaren mee op school, mijn oudste zoon Stein zit inmiddels al op de 

middelbare school en Max volgt dit jaar.  

Onze jongste Mette zit in HB5. 

 

In het verleden heb ik een paar jaar in de Oudervereniging gezeten en na een paar jaar mijn focus op 

andere zaken te hebben gelegd vind ik het leuk om nu weer wat meer voor de school te doen! 

 

 
Kristel van der Sman: 

 

Mijn naam is Kristel van der Sman, ik ben de moeder van Timo (fase 6) en Nout (fase 1) 

Zwarthoed. Jullie zullen me wellicht kennen van de schooltuin waar ik met veel enthousiasme mijn 

energie in steek. Dit ga ik vanaf heden ook doen binnen het bestuur van de Oudervereniging.  

Ik hoop er samen met de rest van het bestuur, de kinderen en de school een mooi jaar van te 

maken! 

 
 

 

Sylvana Engels  

Hallo, ik ben Silvana Engels- van Koningsbruggen, moeder van Bruce (groep 5) en Craig (fase 6). Ik vind 

het belangrijk en leuk om als ouder betrokken te zijn bij de organisatie van activiteiten en op die manier 

bij te kunnen dragen aan een plezierige en veilige leeromgeving voor de kinderen.  

Ik werk als laboratorium specialist klinische genetica op het AMC in Amsterdam, waar ik verantwoordelijk 

ben voor diagnostische uitslagen op genetisch gebied. Ik vind het heerlijk om buiten in de natuur te zijn 

en geniet van tennis en stijldansen. 
 

 

Manon Scholtens 

 

Mijn naam is Manon Scholtens. Ik ben de moeder van Mira (groep 5). Ik ben lid geworden van van het 

bestuur van de OV omdat ik het belangrijk vind om mee te denken en te helpen bij de school waar Mira met 

zoveel plezier naar toe gaat.

Zelf heb ik ook ervaring met kinderen. Op dit moment werk ik op voorschoolse educatie groepen van 
Spelenderwijs Utrecht in Utrecht. Verder heb ik ervaring met kinderen met autisme en achterstanden of 

problemen in de ontwikkeling. 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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