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Voorwoord 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

De donkere dagen zijn weer volop begonnen. De keeltjes voor morgen 

gesmeerd, er is flink geoefend met alle Sint Maarten liedjes… 

 

Op school zijn we de laatste weken druk geweest met van alles en nog 

wat. Zo zijn er uitstapjes naar het Brediuspark, het Concertgebouw, de 

sterrenwacht, het centrum van Woerden en de Techniek Driedaagse in 
Montfoort geweest. Daarnaast waren er ook op school tal van 

activiteiten: het dikkebillenmonster, Dukkie leert zwemmen, bandlessen 

en workshops. U kunt het allemaal lezen in de nieuwsbrief. 

 

Binnenkort zijn er weer oudergesprekken, de uitnodigen zijn verstuurd, 

we hopen u allemaal te zien. 

 

Zoals al eerder gemeld gaan we weer meedoen met het EU schoolfruit! 
Vanaf volgende week zullen er op woensdag, donderdag en vrijdag in de 

pauzes weer tal van fruitsoorten beschikbaar zijn. De kinderen hebben 

dan op die dagen geen tussendoortje nodig, maar mogen het fruit wat 

verstrekt wordt lekker opeten. 

Naast het schoolfruit hebben we het jaar door ook veel opbrengsten uit 

onze eigen schooltuin. Nu moet de tuin echter winterklaar gemaakt 

worden. Graag zien we u dinsdag 14 of vrijdag 17 november om te 

helpen met snoeien tussen 08:30 – 16:30 uur kunnen we hulp 

gebruiken. 
 

Op het gebied van de vervanging van juf Ilona kan gemeld worden dat 

de vacature uit staat. Er is veel animo en binnenkort zullen de 

sollicitatiegesprekken plaats vinden. Natuurlijk verneemt u daarna wie juf 

Ilona zal vervangen. Ook de vacature van juf Marloes S. staat uit. We 

hopen ook hierover snel duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Voor juf Stefanie, de nieuwe intern begeleider, zit haar bevallingsverlof 

er bijna op. Over twee weken zal de overdracht van juf Melinda naar juf 
Stefanie plaatsvinden. Juf Stefanie zal op maandag, dinsdag en vrijdag 

aanwezig zijn. 

 

Voor nu wens ik u een fijn weekend! 

 

Eelco Kosterman 

 

naar Inhoudsopgave 
 

 

Groep 1 (fase 1-2) 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Voorlezen over Dukkie 

De Woerdense schrijver Paul van de Vlist kwam 11 oktober voorlezen 

aan groep 1 en 2. Hij las voor uit zijn meest recente boek: ‘Dukkie leert 
zwemmen’. De meeste kinderen kennen Dukkie goed en waren heel 

enthousiast. Ze luisterden ademloos naar het spannende verhaal. 
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Verjaardagen 

NOVEMBER   Groep  

14 Lucas HB 7 

15 Eva  HB 8 

24 Lisa   Gr. 6 

28 Aeden   Gr. 3 

DECEMBER   Groep  

2 Stijn   HB 6 

6 Sacha  Gr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voorstelling ‘het Dikkebillenmonster 

Ook dit jaar werd de 

voorstelling voor de 

onderbouw weer 

verzorgd door het 
schrijversechtpaar 

Marie-Louise en 

Mark Sekrève. De 

kinderen kenden het 

verhaal maar 

vonden het soms 

toch héél spannend. 

 
 

 

 

 

Gijs de Gaai 

Woensdag 1 november zijn we naar het Brediuspark gegaan. Bij het centrum van 

de NME werden we ontvangen waarna we in groepjes een spannende speurtocht 

deden. De kinderen gingen in het bos op zoek naar Gijs de Gaai. Zo stonden er 

verschillende verspreid door het bos waar de kinderen opdrachten bij deden. Zo 
werden er bladeren op grootte gelegd, beukennootjes gezocht en diertjes die 

onder takken vandaan kwamen bestudeerd met vergrootglas. Een leerzame en 

leuke herfstactiviteit voor de kinderen.  

 

 
 

 

Concertgebouw 

Op woensdag 8 november gingen we samen met de klas van juf Petra naar het concertgebouw voor de voorstelling ‘de 
speelgoedfabriek van Tokkel en Strijk’. Voor veel kinderen spannend omdat dit voor het eerst is dat zij in een bus zaten en 

zo’n groot gebouw bezochten.  

 

Wat staat ons te wachten? 

Op 13 november start het Sinterklaasjournaal. Wij zullen hier elke dag even aandacht aan besteden. Tegelijkertijd starten wij 

ook met het thema Sinterklaas. Dit houdt in dat de aankleding van de klas en de meeste activiteiten in het teken staan van 

Sinterklaas.  

27 november mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas en op 5 december verwelkomen we de Sint op school en 
maken we er een gezellig feestje van.  

 

Oudergesprekken 

Eind november staan de oudergesprekken weer op de planning. Op 21 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden 

tussen 17.00 uur - 20:00 uur.  

Op 23 november vinden de gesprekken plaats tussen 14.30 uur -17. 00 uur. Inschrijven kan via MijnSchoolinfo, de 

uitnodiging is al verstuurd. Ik hoop jullie allemaal te zien! 
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Datum Activiteit Ouderhulp 

Vr 17 november  School versieren  Aanmelden via ov@andersenschool.eu  

Di 21 nov    (avond) 

Do 23 nov   (middag) 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken  

x 

16 en 21 november  Claire afwezig ivm studie  

24 november  Sinttoneel  x 

27 november schoenzetten x 

5 december  Sinterklaas x 

6 december  Speelgoedmiddag  x 

 
 

naar Inhoudsopgave

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het nieuwe thema ‘herfst’. Passend bij het nieuwe thema zijn we maandag 30 
oktober op pad gegaan naar het Brediuspark in Woerden. In het Brediuspark hebben we deelgenomen aan de excursie ‘Gijs 

de Gaai’. Bij deze excursie hebben we allerlei opdrachten uitgevoerd passend bij het thema herfst. We hadden prachtig weer 

tijdens deze excursie. Alle ouders die hebben gereden en de leerlingen hebben begeleidt nogmaals bedankt. 

 

       
 

 

Woensdag 8 november was het tijd om op weg te gaan naar het concertgebouw in Amsterdam. De reis met de bus was al 

een hele belevenis en dat was alleen nog maar de heenreis. We hebben genoten van de voorstelling kleutersinfonietta, 

speelgoedfabriek tokkel en strijk.  

De leerlingen hebben tijdens de voorstelling kennis gemaakt met zang en verschillende instrumenten, waaronder een viool, 
altviool, cello en contrabas.  

Foto’s concertgebouw  

 

Wat staat ons te wachten?  

Sinterklaas en Sinterklaasjournaal  

Vanaf maandag 13 november start het Sinterklaasjournaal. Vanaf deze dag starten we ook met het thema Sinterklaas. We 

besteden elke dag even tijd aan het Sinterklaasjournaal en natuurlijk ook aan andere activiteiten behorende bij het thema 

Sinterklaas.  
Op 27 november mogen de leerlingen hun schoen zetten op school.  

Op 4 december mogen we genieten van het Sinterklaastoneel en op 5 december maken we er een gezellige feestdag van.  

 

Oudergesprekken 

Eind november staan de oudergesprekken weer op de planning. Op 21 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden 

tussen 17.00 uur - 20:00 uur.  

Op 23 november vinden de gesprekken plaats tussen 14.30 uur -17. 00 uur. Inschrijven kan via MijnSchoolinfo, de 

uitnodiging is al verstuurd. Wij hopen jullie allemaal te zien! 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

17 november  School versieren  Aanmelden via ov@anderschool.eu  

17 november Schooltuin winterklaar maken Graag!  

Di 21 nov    (avond) 

Do 23 nov   (middag) 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken  

x 

24 november  Sinttoneel  X  

27 november schoenzetten x 

5 december  Sinterklaas x 

6 december  Speelgoedmiddag  x 

 

Groet, 

 

Petra en Priscilla 

 

naar Inhoudsopgave 

mailto:ov@andersenschool.eu
mailto:ov@anderschool.eu
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Groep 3(fase 5-6) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Wat gaat de tijd toch snel, nog maar een paar weekjes en dan komt Sint alweer in het land, de oudergesprekken staan voor 

de deur (week 47) en het 'kusje bij de deur' is al weer in gegaan.  

 

Signalering  

Op dit moment zijn we druk met de herfstsignalering (voor een aantal kinderen nemen we de voorjaarssignalering af, omdat 

zij al verder zijn in lijn 3). 
 

De herfstsignalering sluit aan bij de leesmethode van groep 3 en hierin worden een aantal onderdelen getoetst om te kijken 

of de kinderen op niveau zitten of dat we extra zorg / instructie moeten gaan geven. Het leestempo is bij al deze onderdelen 

van groot belang. 

de volgende onderdelen worden getoetst: 

  

• letterkennis ( kinderen moeten de geleerde letters vlot kunnen verklanken) 

• lezen van woorden ( kunnen de kinderen de woorden al hakken en plakken of lezen ze zelfs meteen in 1 keer?) 

• lezen van tekstje/ zinnen. 

• begrijpend lezen 

 

De uitslagen van deze signalering zullen we in de komende oudergesprekken met u bespreken.  

Wel willen we er u nu al op attenderen dat alle kinderen veel leeskilometers moeten maken, om op die manier hun tempo en 

vaardigheid te verhogen. Hierbij hebben we echt de hulp van thuis nodig, op school alleen lukt dat niet. 

Het is dus heel fijn voor uw kind als u dagelijks met uw kind leest, uw kind leest hardop voor terwijl u meeleest. In de 

bibliotheek van Woerden kunt u boeken vinden van alle leesniveaus. 

 

Rekenen 
Afgelopen weken zijn we gestart met het klok kijken. We hebben de hele en halve uren al veel geoefend. Vooral de halve 

uren kunnen nog wel eens lastig zijn. Binnenkort komen ook de kwartieren erbij. Oefent u thuis ook mee met het klok 

kijken?  

 

Wat staat ons nog te wachten?  

 

Kuvo-voorstelling: 

Op woensdag 15 november gaan we naar de voorstelling van "De Gruffalo"in het Baken. De voorstelling begint om 12.45 uur 
en we zullen rond 14.00 uur weer terug zijn op school. De gym gaat deze woensdagmiddag dus niet door. 

 

Feestdagen 

De feestdagen komen er ook weer aan. Verder informatie over de Sinterklaas- en Kerstviering ontvangt u via de Sint- en 

Kerstcommissie.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

15 november  KUVO voorstelling  x 

17 november  School versieren  Aanmelden via ov@anderschool.eu  

17 november  Schooltuin winterklaar maken Graag! 

Di 21 nov    (avond) 

Do 23 nov   (middag) 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken  

x 

24 november  Sinttoneel  X  

27 november schoenzetten x 

5 december  Sinterklaas x 

 
Linda en Marloes 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

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

 

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 

 
Afsluiting project 1 Alles in 1: AAAO 

Vrijdag 27 oktober hebben we met groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8 het 1e 
project van Alles in 1 afgesloten. De leerlingen konden zich inschrijven voor 

verschillende workshops, namelijk dromenvangers maken, Maori-maskers van 

klei knutselen en koken. Het was een leuke en geslaagde middag! Dank aan de 

ouders voor de hulp. 

 

 

 

 

 
 

mailto:ov@anderschool.eu


Nieuwsbrief 3 10 november 2017 
  

     

 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alles in 1: groep 5 

Deze week hebben we hoofdstuk 6 van Alles Apart afgerond. Dat betekent dat we aankomende maandag met een nieuw 

project van Alles in 1 gaan beginnen, namelijk: Voeding. We zullen het gaan hebben over waarom we eten en drinken, wat er 

in ons lichaam gebeurt als we eten en drinken, wat gezond en ongezond is, waar ons voedsel vandaan komt en we zullen 

meer te weten komen over het eten en drinken in andere culturen. Dit project duurt weer 5 weken. Aan het einde van het 

project zal er weer een leuke afsluiting plaatsvinden. 

 
Voor BLOON kunnen de leerlingen de komende weken oefenen met de volgende oefeningen (groep 5): 

Week 1 (13 november): A1 voeding 1B 

Week 2 (20 november): A1 voeding 2B 

Week 3 (27 november): A1 voeding 3B 

Week 4 (4 december): A1 voeding 4B 

Week 5 (11 december): A1 voeding 5B 

 

Groep 4 oefent met de volgende weekwoorden: 

13  november: Jij en ik! 3-4 
20 + 27 november: Jij en ik! 5-6 

4 + 11 december: Jij en ik! 7-8 

 

Datum toneel: belangrijk! 

De datum van ons toneelstuk is veranderd. Omdat juf Anouk in april een cursusdag heeft op donderdag 12 april, is ons 

toneelstuk iets naar voren gehaald. Ons toneelstuk zal plaatsvinden op 23 maart. Verdere informatie volgt later.  

 

Wat staat ons nog te wachten? 
KUVO 

Op woensdag 15 november gaan wij naar de voorstelling van de Gruffalo in het Baken. Deze begint om 12.45 uur. We zullen 

hier lopend naar toe gaan. Er is geen extra begeleiding meer nodig.  

 

Oudergesprekken 

Eind november staan de oudergesprekken weer op de planning. Op 21 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden 

tussen 17.00 uur - 20:00 uur.  

Op 23 november vinden de gesprekken plaats tussen 14.30 uur -17. 00 uur. Inschrijven kan via MijnSchoolinfo, de 
uitnodiging is al verstuurd. Wij hopen jullie allemaal te zien! 

 

Voorleeswedstrijd 

In het kader van de Kinderboekenweek, zal er een voorleeswedstrijd georganiseerd worden. Wij zullen als groep 4/5 

meedoen met de middenbouw (groep 4 t/m 6). De voorleeswedstrijd zal op 24 november worden gehouden. Uit elke groep 

van de middenbouw mag er één leerling meedoen. De leerlingen kunnen zich aanmelden t/m 16 november. Het is de 

bedoeling dat ze een klein stukje van zo’n 3 minuten kiezen uit een voorleesboek zij heel erg leuk vinden. Op 16 november 

zullen we dan een minivoorleeswedstrijd houden in de klas, waaruit één winnaar gekozen zal worden, die mee mag doen aan 

de voorleeswedstrijd van de middenbouw.  
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

15 november  KUVO voorstelling “de Gruffalo” - 

16 november  Mini voorleeswedstrijd  - 

17 november  School versieren  - 

17 november  Schooltuin winterklaar maken  - 

21 en 23 november  Oudergesprekken Inschrijven via mijnschoolinfo 

24 november  Voorleeswedstrijd groepen 4 t/m 6 - 

24 november  Sinttoneel  - 

27 november  Schoen zetten  - 

5 december  Sinterklaas  - 

 

Anouk en Priscilla 
naar Inhoudsopgave 
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HB 4-5 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?   

 

Op donderdag 12 november zijn we met de groep bij Sterrenwacht de Sonnenborgh te Utrecht geweest. Dit was een hele 

leuke ochtend! We hebben door de telescoop mogen kijken, in ouderwetse schoolbanken gezeten en veel geleerd, een eigen 

planeet ontworpen en gezien hoe sterrenbeelden veranderen.  

Met het bezoek aan de sterrenwacht hebben we het thema 'het begin' afgesloten. Deze week zijn we begonnen met een 

nieuw thema van Davinci. Het thema is 'het leven in en rond het water'. We gaan het hebben over de eerste ongewervelde 
dieren in de zee, de eerste vissen, planten, insecten en nog veel meer waar over we ons gaan verwonderen. Op de website 

www.davincivoorthuis.nl staan weer leuke tips voor thuis. Wanneer ouders nog passende materialen, tips of anders hebben 

voor in de klas hoor ik het graag!  

 

        
 

 

De afgelopen weken zijn wij natuurlijk erg druk geweest met het toneelstuk. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten 

als ik heb gedaan. De kinderen hebben het super gedaan!  

Wat staat ons te wachten? 

Op 14 november zijn we door de KUVO uitgenodigd voor de voorstelling 'de Gruffalo in Harmonie’ in de Vriendschap in 

Woerden. Inmiddels hebben voldoende ouders zich aangemeld om te kunnen rijden, fijn! 

In de Kinderboekenweek hebben we de voorleeswedstrijd geïntroduceerd.  

Op 24 november is de voorleeswedstrijd in de school, wij doen mee aan de voorleeswedstrijd voor groep 4 t/m 6. Van iedere 
groep mag één afgevaardigde mee doen aan deze voorleeswedstrijd. Daarom houden we eerst een voorleeswedstrijd in de 

groep en kiezen we dan wie er mee mag doen.  

Op 17 november is de voorleeswedstrijd in de klas. Kinderen die meedoen bereiden een stukje voorlezen voor.  

Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Meer informatie hierover kunt u vinden in de nieuwsbrief.  

 

Datum Activiteit ouderhulp 

14 november  Voorstelling in Harmonie de 

Vriendschap 

Voldoende ouders die zich in hebben 

geschreven 

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

17 november  Voorleeswedstrijd in de klas - 

17 november  Schooltuin winterklaar maken Graag! 

21 en 23 november   oudergesprekken Inschrijven via mijn schoolinfo 

24 november Voorleeswedstrijd in de school - 

24 november  Sinttoneel   

27 november  Schoen zetten  - 

5 december  Sinterklaasfeest! - 

          
 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 6 

 

Na een welverdiende herfstvakantie zijn alle kinderen weer fris en fruitig op school verschenen en gaan we weer een hele 

leuke en gezellige periode tegemoet.  

 
Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
 

  

Voorleeswedstrijd 
We hebben de voorleeswedstrijd in de klas gehouden. Wat hebben alle kinderen mooi en goed gelezen! Onze winnaar en 

afgevaardigde van HB 6 voor de mini-voorleeswedstrijd op school is Wouter geworden. Hij heeft heel knap voorgelezen uit 

het boek Ibbeltje van Annie M.G. Schmidt.  

 

Toneel 

In de vakantie hebben alle kinderen ontzettend hard geleerd aan hun toneelstuk. Fijn! Nu kunnen we in de klas heel goed en 

vlot oefenen. Het blijft belangrijk dat de kinderen thuis blijven oefenen, vooral ook de liedjes. Er wordt al ontzettend hard aan 

het decor gebouwd dankzij de hulp van de moeder van Mees, Astrid en de moeder van Lar, Marianne. Zou u zo vriendelijk 
willen zijn om thuis nog even goed te kijken of u het kostuum voor uw zoon/dochter compleet kan krijgen. Mocht dit niet 

lukken, dan kijken we even op school wat we hebben. Op vrijdag 1 december is de voorstelling. Houdt u die datum vrij? 

 

 

 

http://www.davincivoorthuis.nl/
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Romeinenwandeling 
Op dinsdag 24 oktober hebben wij met de leerlingen een Romeinenwandeling 

gedaan. In het stadsmuseum Woerden hebben wij op de bovenste etage mogen 

kijken naar Romeinse vondsten die onder de grond van het huidige Woerden 

gevonden zijn. We hebben geleerd dat Woerden vroeger een groot Castellum was, 

hebben op het grote plein gekeken naar de muurgrens van het Castellum en 

hebben in de parkeergarage de resten van de boot de Woerden 7 gezien. Het was 

een hele boeiende middag.  

 

Tafels 
We zijn echt begonnen met het overhoren van de tafels. De leerlingen worden op 

een vaste dag overhoord. De eerste keer hebben we de tafels afgenomen tot waar 

ze vast liepen. Daarna nemen we iedere week één tafel af die ze dan geoefend 

hebben. Stel de leerling loopt de eerste keer vast bij de tafel van 4 dan moet hij 

voor de week daarop de tafel van 4 kennen. Kennen houdt in dat ze de tafel van voor naar achter en door elkaar kunnen 

opnoemen zonder lang na te denken. Is het gelukt om de tafel van 4 op te noemen dan wordt deze afgetekend en gaan we 

de week daarop de tafel van 5 overhoren tot dat de leerling alle tafels kent tot en met 12.  

 
Visles 

Op dinsdag 31 oktober zijn wij met de kinderen gaan vissen. Eerst heeft een meneer van de Spotvisserij Nederland uitleg 

gegeven over verschillende soorten vissen en alle bijzondere informatie die bij vissen hoort. De kinderen hebben heel goed 

geluisterd en ook verteld wat hun eigen ervaring is met vissen. Daarna zijn wij in de Rijn gaan vissen met alle kinderen. Ze 

kregen allemaal een eigen hengel en gingen als echte professionals aan de slag. Onze vangst was helaas wat minder 

professioneel. Wij hebben welgeteld nul vissen gevangen. Oeps, de vissen waren waarschijnlijk al in de ‘winterrust’, door de 

koude nachten die al waren geweest. Niets aan de hand in mei mogen we het nog een keer proberen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Topografie 

Op dinsdag 14 november zal er weer een topografietoets zijn. Dit maal met wat extra’s namelijk bonustermen. Dit zijn 

plaatsen of landen die de kinderen zelf op de kaart moeten aanduiden m.b.v. een stip en een letter. De bonustermen staan 

dus nog niet op de kaart. De kinderen zetten zelf een stip op de juiste plek, schrijven daar een letter bij en op hun blad 

schrijven ze vervolgens de juiste naam achter de letter (natuurlijk goed gespeld). Dit geldt dus alleen voor de bonustermen. 

De andere termen moeten ze gewoon goed kunnen spellen en de  

juiste naam plaatsen achter de juiste cijfer of letter.   

 
 

Staal taal  

Met Taal hebben alle kinderen als verwerkingsopdracht een pronkstuk meegenomen van huis. Hierbij hebben ze een tekst 

met uitleg geschreven en wat ze er mooi aan vinden. Ook hebben ze een bijschrift onder de foto geschreven en een passende 

titel bedacht. Alle pronkstukbeschrijvingen samen hebben we samengevoegd tot een prachtig pronkstukkenboek van HB 6.  
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Wat staat ons ons te wachten? 
 

 

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 
 

 

Groep 5b-6 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Alles in 1 afsluiting project: 

Vrijdag 27 oktober was de afsluiting van het project Amerika, Australië, 
Antarctica en Oceanië. Er waren verschillende workshops waar de 

kinderen uit konden kiezen. Koken en bakken (chili con carne en 

brownies), Maori maskers van klei of een dromenvanger. Alle kinderen 

hebben twee verschillende workshops gedaan. 

Gezien de vrolijke gezichten van de kinderen is het een geslaagde 

afsluiting geweest.  

 

Programmeren: 

Iedere woensdag doen we in de klas iets rondom programmeren. De laatste tijd zijn we bezig geweest om de beebot uit te 
leggen aan de kleuters. Eerst hebben we met elkaar gekeken naar hoe de beebot werkt en wat de kleuters hier allemaal mee 

kunnen. Daarna zijn we ook echt naar de kleuters gegaan om hen te helpen met de beebot. 

Terwijl de helft van de klas naar de kleuters is, is de andere helft bezig met andere programmeer activiteiten. Bv een 

programmeer spel op de tablet. Of we werken met de makeymakey. Met die apparaatje kun je functies op je computer 

overnemen. De komende tijd zullen we nog veel meer doen met programmeren. 

 

 

                                

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

13 november  Lootjes mee naar huis  Geen  

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

14 november  Topografie toets  

Noord- en Oost-Afrika EN 

Centraal-, West- en Zuid-Afrika 

Thuis leren 

17 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

17 november  School versieren  Geen  

17 november  Lootjes inleveren  Geen  

20 november  Lootjes trekken  Geen  

21 november  Voortgangsgesprekken van 17.00 uur  

tot 20.00 uur 

Inschrijven via mijnschooinfo.nl. 

Uitnodiging volgt nog 

23 november  Voortgangsgesprekken van 14.30 uur  

tot 17.00 uur  

Inschrijven via mijnschooinfo.nl. 

Uitnodiging volgt nog 

24 november  Sinttoneel  Geen  

24 november  Voorleeswedstrijd  Geen 

27 november  Schoen zetten op school Extra schoen mee 

1 december  Toneel HB 6 Als support en publiek! 

5 december  Sint op school! Surprises. Geen  

8 december  Kinderraad Geen 
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Romeinenwandeling: 

Dinsdag 24 november zijn we naar het centrum van Woerden gegaan. Daar stond iemand van de KUVO ons op te wachten. 

Zij heeft van alles verteld over de romeinen in het algemeen, en over de Romeinen die in Woerden hebben geleefd. We 

hebben o.a. de zolder van het stadsmuseum bezocht. De ‘muren’ op het plein bekeken en een bezoekje gebracht aan de 

parkeergarage. 

           
 

 
 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Alles in 1: 
Het nieuwe project van alles in 1 wordt voeding. We gaan kijken waar eten vandaan komt. Wat er allemaal wel en niet 

gezond is en hoe het eten door ons lichaam gaat. Maar we zullen ook kijken naar eten in andere landen. 

 

Sinterklaas: 

De spannende tijd van het jaar komt er weer aan. Sinterklaas. Met onze klas zullen wij lootjes trekken en surprises maken. 

Meer informatie over Sinterklaas kunt u terug vinden in de nieuwsbrief.  

 

KUVO harde noten: 
24 november is er weer een KUVO activiteit voor onze klas. Deze keer een voorstelling. De voorstelling heet Harde noten. Het 

speelt voor ons in het Baken. We zullen er op de dag zelf lopend naar toe gaan. Er is deze keer dus geen extra hulp nodig. 

 

Oudergesprekken 

Eind november staan de oudergesprekken weer op de planning. Op 21 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden 

tussen 17.00 uur - 20:00 uur.  

Op 23 november vinden de gesprekken plaats tussen 14.30 uur -17.00 uur. Inschrijven kan via MijnSchoolinfo, de uitnodiging 

is al verstuurd. Ik hoop jullie allemaal te zien! 
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Datum  Activiteit  Ouderhulp  

13 november  Lootjes mee naar huis - 

14 november  Schooltuin winterklaar maken Graag!  

17 november  Lootjes inleveren  - 

17 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

20 november  Lootjes trekken -  

21 en 23 november Oudergesprekken  Inschrijven via mijnschoolinfo  

24 november  KUVO Harde noten  - 

24 november  Voorleeswedstrijd  - 

24 november  Sinttoneel  - 

27 november  Schoen zetten  - 

5 december  Sinterklaas  - 

 

Ilona 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Afsluiting project (Karmijn & Elise) 

Als afsluiting van het project Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen 

Hadden  wij (de leerlingen) een keuze uit drie activiteiten 

1. Dromenvanger maken 

2. Kleimasker maken 
3. Brownies en chili concarne 

 

1. Dromen vanger maken 

Het was heel leuk we mochten zelf een dromenvanger maken. Je kon hem versieren met veren, kraaltjes en  dingen uit de 

natuur  

 

2.kleimaskers maken 

De Kleimaskers maken was best wel makkelijk. We krijgen de maskers nog mee naar huis. 

  
3 koken  

Het koken was soms leuk soms saai als je niets te doen had moest je in een herfstboekje werken.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bandlessen (Anne Maaike & Elisa) 
Er waren vorige week dinsdag en maandag bandlessen op school voor groep 8 en HB 8.Voor dat de bandlessen begonnen 

mochten we zelf bandjes vormen. We gingen drie liedjes oefenen in de klas dat waren: Sorry –Mercy en Daily. Toen we bij de 

bandlessen kwamen mochten we zelf een van die liedjes kiezen die we gingen spelen en we mochten instrumenten kiezen. 

Anne Maaike achter het drumstel en Elisa achter de keyboard. We kregen goede uitleg over de instrumenten en hoe je die 

moest bespelen en de leraren waren ook heel aardig.  
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Techniek 3 daagse (Sem & Thorben) 

de Techniek Driedaagse is georganiseerd door woerdens techniek talent oftewel WTT, kinderen konden er leuke dingen doen 

zoals programmeren en een USB stick solderen en het is gesponsord door kiremko. 
                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Proeflessen Kalsbeek College(Meike & Lucinda) 

Veel kinderen in groep 8 en HB 8 zijn naar de proeflessen van de Kalsbeek geweest. 

De meeste kinderen zijn naar Schilderspark geweest. 
De kinderen die naar Schilderspark zijn geweest hadden 3 lessen gevolgd. 

Je moest bij binnen komst een tafel met de voorletter van je achternaam opzoeken, daar kreeg je een pakjetje met een 

potlood, pen, geodriehoek. 

Daarna kwam je in het brugklas gebouw en daar kon je je jas neerleggen of ophangen. 

In de les biologie hadden we een proefje gedaan. 

Je moest zo veel mogelijk seconden de wasknijper indrukken, en bij wie het langst het lampje bleef branden had gewonnen. 

In de les kunst moest je binnen 9 minuten een tekening maken met een thema. 

Na de 9 minuten moesten de kinderen raden welk thema het was. 
Na de lessen kreeg je een pakje wickey en een appel. 

Daarna wachten de kinderen uit HB 8 en groep 8 op elkaar, en fietsten we weer samen terug. 

Er was wel een ongelukje gebeurd Meike en Lucinda vielen tegelijk. 

Het is nu wel weer goed wij hebben geen pijn meer. 

 

Delen van foto’s & video’s 

Via de nieuwsbrief proberen wij regelmatig foto’s en dergelijke uit onze groep te delen, maar dit is vaak maar een klein deel 

van wat we hebben. Het idee is om meer foto’s en video’s met jullie te delen via OneDrive. Alleen personen met een link 

kunnen dit bekijken, maar deze personen kunnen dit vervolgens natuurlijk wel weer verder verspreiden. Ik ga er vanuit dat 
alles wat er vanuit onze groep wordt gedeeld alleen privé gebruikt zal worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er op 

deze manier meer foto’s en video’s gedeeld zullen worden, dan hoor ik dat graag vóór 17 november van u.  
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Open dagen middelbare scholen 
Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Hoe ziet de 

school eruit? Wat doet de nieuwe school eraan om uw kind 

zich veilig en op zijn/haar gemak te laten voelen? Wat is het 

karakter van de nieuwe school? 

 

De informatiebijeenkomsten van de middelbare scholen 

komen er weer aan. Uw kind heeft een folder mee naar huis 

gekregen waarin beknopte informatie en data staan 

beschreven van de scholen in Woerden en omstreken. Voor 
de zekerheid hieronder nogmaals de data. Daarnaast is er 

ook een ‘VO gids’ mee naar huis gegaan. Hierin staan veel 

tips en informatie over de overgang naar het voorgezet 

onderwijs.  

 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 
Oudergesprekken 

Eind november staan de oudergesprekken weer op de 

planning. Op 21 november zullen de oudergesprekken 

plaatsvinden tussen 17.00 uur - 20:00 uur.  

Op 23 november vinden de gesprekken plaats tussen 14.30 

uur -17. 00 uur. Inschrijven kan via MijnSchoolinfo, de 

uitnodiging is al verstuurd. Voor de leerlingen van groep 8, 

zullen dit de voorlopig advies gesprekken zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

13-11-2017 Lootjes mee naar huis N.v.t. 

14-11-2017 Schooltuin winterklaar maken Graag! 

14-11-2017 Vuurwerkles  N.v.t 

17-11-2017 Lootjes inleveren  N.v.t 

17-11-2017 Voorleeswedstrijd  n.v.t  

17-11-2017 Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

17-11-2017 School versieren  Aanmelden via ov@andersenschool.eu  

21-11-2017 Oudergesprekken (voor groep 8 

voorlopig advies) 

Aanmelden via mijnschoolinfo 

23-11-2017 Oudergesprekken (voor groep 8 

voorlopig advies) 

Aanmelden via mijnschoolinfo  

24-11-2017 Sinttoneel  n.v.t 

27-11-2017 Schoen zetten  n.v.t  

5-12-2017 Sinterklaas N.v.t. 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

 

HB 7 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
 

Alweer de derde nieuwsbrief. Hoogste tijd om weer wat nieuwe verhalen te vertellen. Er stonden geen grote uitjes op het 

programma, maar we hebben zeker niet stil gezeten. In elke nieuwsbrief vertellen we iets over activiteiten in de klas en 

proberen we iets te vertellen over waar we met de verschillende vakken mee bezig zijn.  

 

Voorleeswedstrijd in de klas: 

Wat heb ik genoten van alle voorlezers. Ze hebben allemaal fantastisch verteld en ze hadden zich goed voorbereid. De 

verkiezing was erg spannend. Anne kreeg de meeste stemmen en mag zich onze klassenvertegenwoordiger noemen!  
 

Techniek 3 daagse: 

Ik zal hier in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen, dit omdat de nieuwsbrief aangeleverd moet worden voordat we 

naar deze dag gaan.  

 

 

mailto:ov@andersenschool.eu
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Toneel: 

Zoals u misschien al thuis gehoord heeft, zijn we begonnen met het oefenen van onze kerstmusical. De komende tijd 

proberen we zo vaak mogelijk met de groepen 7 bij elkaar te komen om te oefenen en we hopen er een fantastisch mooie 

musical van te maken. Op dit moment zouden wij uw hulp goed kunnen gebruiken. Zie hiervoor de eerder verstuurde mail.  

 

DaVinci: 

Het thema van de afgelopen weken was de indianen. We hebben het gehad over koude en droge klimaten, over dieren en 

planten die in die klimaten leven. Hoe de indianen op het Amerikaanse continent kwamen. Hoe het bestuur bij de indianen 

geregeld was en hoe dat in Nederland nu in elkaar zit. Volgende thema is de Nieuwe tijd. Van de eerste ontdekkingsreizigers, 
via de Tachtig jarige oorlog tot de hoogtijdagen van de VOC en van het Nederlandse vernuft op het gebied van polderen. Ook 

de donkere kant van het slavernijverleden komt aan bod. 

 

Staal taal: 

Inmiddels hebben wij het blok familie afgesloten. De klas heeft de toets gemaakt. Ook hebben ze een verhaal geschreven 

over een gebeurtenis in hun eigen familie en deze hebben ze gepresenteerd aan elkaar.  

 

Bomberbot: 
In de bovenbouw leren de kinderen de basis principes van programmeren. Dit doen we aan de hand van het programma 

Bomberbot. Inmiddels hebben we de eerste lessen gehad. We hebben besproken over wat programmeren is. We hebben de 

lessen over sequenties, loops en relatieve richtingen gehad. De serie bestaat uit tien lessen per jaar. Hiernaast zijn er extra 

levels en kunnen de kinderen ook zelf levels gaan ontwerpen.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Het wordt druk met een aantal uitjes en natuurlijk de hectische decembermaand voor de deur en we blijven de komende 

periode druk aan het toneel werken. 
 

Oudergesprekken: 

Eind november staan de oudergesprekken weer op de planning. Op 21 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden 

tussen 17.00 uur - 20:00 uur.  

Op 23 november vinden de gesprekken plaats tussen 14.30 uur -17.00 uur. Inschrijven kan via MijnSchoolinfo, de uitnodiging 

is al verstuurd. Wij hopen jullie allemaal te zien! 

In dit gesprek kijken we naar de prestaties die de leerlingen tot nu toe behaald hebben, maar dit is ook een moment voor u 

om vragen te stellen en eventuele zorgen te bespreken. 

 
Basketbaltoernooi: 

Elk jaar doen de groepen 7 en 8 mee aan het basketbaltoernooi. We hebben dit jaar ons toernooi in de gymzalen van de 

Regenboog van 10:50 uur -11:50 uur . U mag gerust komen kijken. 

 

Voorleeswedstrijd: 

Eind november is het tijd voor de voorleeswedstrijd in de hal. We gaan heel hard duimen voor onze 

klassenvertegenwoordiger, Anne. 

 
Sinterklaas: 

Uiteraard komt de Sint ook dit jaar weer naar de Andersenschool. We gaan lootjes trekken in de klas. Alle kinderen maken 

een surprise en een gedicht. Ik ben reuze benieuwd naar alle creatieve bouwwerken en gedichten van dit jaar.  

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

13 november Lootjes worden uitgedeeld - 

14 november Boekbespreking Lucas - 

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

17 november Laatste dag om lootjes in te leveren - 

17 november  Voorleeswedstrijd  - 

17 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

20 november Lootjes trekken - 

21 november Boekbespreking Anne - 

21 en 23 november Voortgangsgesprekken - 

23 november Basketbaltoernooi - 

24 november Sinttoneel  - 

27 november Schoen zetten – schoen mee naar school - 

28 november Boekbespreking Jano - 

5 december Sinterklaasfeest - 

8 december Nieuwsbrief 4 - 

 

Niels en Marjo 

 

naar Inhoudsopgave 
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HB 8  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Voor de herfstvakantie stonden de dagen in het teken van de KinderBoekenweek: ‘gruwelijk eng!’ In de klas verschenen 

spinnen en een skelet, de kinderen van de groepen 8 mochten verkleed voorlezen in de andere groepen, we maakten een 

Gruwelijk Enge Escaperoom, maakten spookhuisjes, naammonsters en prachtige Candy Sculls. Na de herfstvakantie kwamen 

de kinderen weer helemaal uitgerust terug op school en dat is fijn, want er staat de aankomende tijd veel op het programma.  

 

Staal Taal  
In het tweede hoofdstuk hebben we kennisgemaakt met het thema TV. We hebben gekeken wat de invloed van televisie op 

onze taal is en hoe je de aandacht van het publiek kunt vasthouden. Ze hebben geleerd een tekst te herschrijven voor een 

andere doelgroep en een programma-aankondiging te schrijven. Als expressieopdracht hebben ze zelf een nieuwsbericht 

geschreven en deze voor de klas gepresenteerd. De afgelopen week hebben de leerlingen een script geschreven voor een 

kort filmpje (afscheid vd basisschool) en deze ook opgenomen. De resultaten waren heel divers en heel leuk. Het 

aankomende hoofdstuk heeft als thema ‘Ruimte’. 

 

Da Vinci 
We zijn nog steeds bezig met het onderwerp Egyptenaren en onderzoeken op dit moment de overeenkomsten en verschillen 

tussen een aantal Afrikaanse landen en Nederland. In groepjes van 2 en 3 wordt samengewerkt aan het beantwoorden van 

vragen over cultuur, wonen, werken, verkeer, levensbeschouwing, economie, bestuur en de natuurlijke omgeving. De 

antwoorden worden verwerkt op een poster en uiteindelijk houdt ieder groepje ook een posterpresentatie. De kinderen 

moeten zelf de taken verdelen, maar ook afspraken maken over wie het materiaal verzorgt, wie de rust en sfeer behoudt, wie 

de tijd bewaakt en wie het overzicht houdt. In alle opzichten geen gemakkelijke opdracht!  

En via de Nijlkrokodil en de Nijlsnoek, kwamen wij bij vissen in de Oude Rijn met vismeester Leo en een heleboel vrijwilligers. 

De verhalen zijn vast al thuis verteld, dus we beperken ons tot wat foto’s.  
 

         
 

 

Bandlessen 

De leerlingen van groep 8 kregen door twee enthousiaste jongens van Het Klooster (het theater en centrum voor 

kunsteducatie in Woerden) les in ‘het spelen in een band’. Van te voren waren er 3 liedjes ingestudeerd en deze werden in 

gemixte groepen verder vorm gegeven. Ieder bandje bestond uit een mix van zangers/zangeressen, gitaristen, keyboarders 

en een drummer en dit werd echt heel leuk gedaan.  

 
 

     
 

 

Topotop: 

We zijn begonnen met het herhalen van de werelddelen. Hierna zijn we overgestapt op de landen in Afrika. Als laatste 

hebben we de Nederlandse provincies en de hoofdsteden gehad. Dit jaar willen we in ieder geval Europa, Amerika en Azië aan 

bod laten komen.  

 

Evolutietheorie: 

Inmiddels hebben de leerlingen alle hoofdstukken van Kaas en evolutietheorie gelezen. De komende tijd werken we daarom 
aan de verwerking. De lessen die hierbij horen, gebruiken we ook om te debatteren en te filosoferen over de onderwerpen die 

aan bod komen.  
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Werkstuk: 
Alle leerlingen hebben feedback gehad op het ingeleverde hoofdstuk. Inmiddels zijn er een aantal werkstukgesprekken 

geweest. Het is de bedoeling dat kinderen die dag hun werkstuk meenemen naar school, op papier. Op die manier kunnen we 

in het groepje bekijken en bespreken hoe het werkstuk er voor staat. In de agenda vindt u de data van de 

werkstukgesprekken die nog open staan. Er zijn ook nog vier dagen dat ze hun vragen kunnen stellen zonder afspraak te 

maken. Donderdag 21 of vrijdag 22 december moeten alle werkstukken ingeleverd zijn.  

 

Creatief: 

Waar de tijd dit toelaat proberen we ook aandacht te besteden aan handvaardigheid en tekenen. Bij de start van het jaar 

hebben we een groepswerk gemaakt wat inmiddels compleet in onze klas hangt. In het kader van de kinderboekenweek 
hebben we candy skulls gemaakt en spookhuisjes. Er is een tekenopdracht waarbij de kinderen met behulp van hun eigen 

naam en het spiegelbeeld hiervan, een “spookbeestje” is gemaakt. Op dit moment werken we aan onze tweede 

groepsopdracht, het maken van een gekleurde herfstboom. Uiteraard kunt u onze creatieve werken komen bewonderen in 

ons gebouw en we proberen er ook foto’s van te maken.  

 

 

           
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

9 november Werkstuk bespreken Kim en Daan  x 

10 november Werkstuk bespreken Anouk en Stijn  x 

14 november Bureau Halt, vuurwerkles  x 

14 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag!  

16 november Werkstuk bespreken Siemen en Eva  x 

17 november Werkstuk bespreken Mathias en Justin  x 

17 november  Voorleeswedstrijd – groepen 7 en 8  x 

17 november  Schooltuin winterklaar maken  Graag! 

21 en 23 november Voortgangsgesprekken  x 

23 november Werkstuk bespreken Sepp en Noah  x 

24 november Werkstuk bespreken Olivier  x 

24 november  Sinttoneel   x 

27 november Schoen zetten – schoen mee naar school  x 

30 november 

1 december 

Vragen stellen over het werkstuk, vrije inloop  x 

5 december Sinterklaasfeest  x 

7 en 8 december Vragen stellen over het werkstuk, vrije inloop  x 

 

 

naar Inhoudsopgave 
 

Alles in 1 project Voeding  

 

Wat een heerlijk project! Vijf weken lang leren over eten en drinken. Waar het voedsel vandaan komt en wat ons lichaam 

ermee doet. Dat is heel veel. We zullen er nog van opkijken. In rijke landen is aan voedsel geen gebrek. We moeten zelfs 

opletten dat we onze borden niet te vol scheppen. De handige ‘schijf van vijf’ leert ons hoe we lekker, gezond en telkens weer 

anders kunnen eten. En dan zijn er nog de prachtplaten in ons boek, de verhalen, liedjes, films en de smakelijke doe-

opdrachten. Echt, een project om van te smullen. 
 

 

Week 1:  Ons voedsel 

Voedsel. Je stopt het in je mond, maar wat gebeurt ermee in je lijf? De film laat het zien. 

Wat zijn goede manieren aan tafel? Moet jij je bord altijd leeg eten? Daar gaan we samen eens goed 

over praten. Zonder eten en drinken gaan we dood. In voedsel zitten bouwstoffen voor ons lijf. En 

beschermende stoffen die zorgen dat we gezond blijven. Wist je dat wij alles-eters zijn, net als 

varkens? Roofdieren zijn vleeseters, terwijl koeien dol zijn op gras. Dat stugge gras kauwen en 

herkauwen ze met speciale kiezen.  
De leskist is weer goed gevuld met maar liefst 17 doe-opdrachten. We meten hartslag en ademhaling 

en we gaan lekker bewegen met springtouwtjes.  
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Week 2:  Gezond en ongezond 

Dat sporten gezond is wisten we allang. Maar waarom dat zo is, ontdekken we in een 

mooie film over spieren, hart en longen. Wat zit alles toch mooi in elkaar! 

Te veel, te weinig, te mager, te dik, te vet, te zout. Als het woordje -te- erbij staat is het 

niet goed. Als je elke dag iets eet uit de schijf van vijf eet je verstandig. Tanden en kiezen, 

tong, maag en darmen, we bekijken de leerzame filmpjes op de computer. Niet alleen maar 

kijken, we beantwoorden ook de vragen in ons schrift. 

 

 
Week 3 Waar komt ons voedsel vandaan?  

Broccoli, moeilijk woord voor een lekkere groente. De film vertelt er alles over. Over eten 

zijn we niet gauw uitgepraat. We discussiëren over wel of geen vlees eten en over wel 

geen groentetuin bij onze school. 

Al ons voedsel komt uit de natuur, van de boerderij, de tuinderij en de visserij. Goed 

omgaan met dieren is makkelijker gezegd dan gedaan. Goede boeren letten erop dat hun 

dieren genoeg ruimte krijgen. In fabrieken maakt men van vlees, vis, eieren, melk, 

groenten duizend en één producten. We lezen over koken, bakken, stomen en braden. 
Over kruiden en smaakjes ook. Voel jij je al een beetje keukenprins(es)?  

 

 

Week 4: Voedsel kopen en verkopen 

De supermarkt puilt uit van de levensmiddelen. Het lijkt niet te remmen. De film brengt ons in grote 

fabrieken waar ze gemaakt worden. Er komt ook veel voedsel uit andere landen. Vroeger aten 

alleen Hollandse pot, maar nu ook nasi, spaghetti  of pizza’s. Voedsel kan bederven, maar daar 

hebben we van alles op gevonden. Luchtdicht bewaren, drogen, koelen en bevriezen, bijvoorbeeld. 
Met reclames en trucjes proberen winkels  veel te verkopen. Goed om te weten.  

 

 

 

Week 5 Voedsel in andere landen 

Water uit de kraan is heel gewoon. Ja voor ons, maar niet in Bangladesh. De film laat zien wat 

men daar moet doen om aan drinkwater te komen. Zonder water gaan we binnen enkele 

dagen dood. Hier is voedsel in overvloed. Maar ook dat is niet overal zo. Veel mensen hebben 

honger. Door oorlog, droogte of overstromingen kan er geen voedsel van het land gehaald 
worden. Lust hij rupsen of sprinkhanen? Waar de een van smult, krijgt de ander niet door zijn 

keel. Wat mensen eten heeft ook met hun geloof te maken. Geen varkensvlees voor moslims 

en joden. Hindoes eten weer geen rundvlees, omdat in hun geloof koeien heilig zijn. Curry, 

sushi, couscous, paella. Voedsel uit de hele wereld ligt in onze winkels.  

 

 

Werkstuk  

Dit project sluiten de leerling mede af door het maken en presenteren van een werkstuk. Tijdens dit project gaan de 
leerlingen in tweetallen een muurkrant maken. Ze mogen kiezen tussen een ‘gewone’ (fysieke) muurkrant, of een digitale 

muurkrant. Hier zullen de leerlingen tijdens de les uitleg over krijgen. Per groep verwachten we een minimaal aantal 

hoofdstukken: 

 

• Groep 5: 4 hoofdstukken 

• Groep 6: 8 hoofdstukken 

• Groep 7: 9 hoofdstukken 

• Groep 8: 10 hoofdstukken 
 

 

Voor het beoordelen van de muurkrant en presentatie zullen we onderstaand beoordelingsformulier gebruiken. 

 

 

 

 

 Punten 1 2 3 4 Opmerkingen 

1 Algemeen     

 
a Je muurkrant ziet er verzorgd uit.      

b Valt de kop meteen op en maakt het de lezer nieuwsgierig?     

c Is er voldoende en passend beeldmateriaal gebruikt?     

2 Inhoud     

 

a Er zijn voldoende hoofdstukken.     

b 
Je zinnen zijn in eigen woorden geschreven en begrijpelijk 

voor iedereen (moeilijke woorden). 
    

c Er zijn weinig/geen spelfouten gemaakt.     

d 
Je geeft voldoende en hebt juiste informatie over het 

onderwerp. 
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3 Presentatievaardigheden     

 

a Je gebruikt je stem goed (articulatie, volume, spreektempo)     

b 
Je hebt een goede houding (staat rechtop, gebruikt 

gebaren) 
    

c 
Je hebt contact met het publiek (oogcontact, reageren op 

vragen, betrekt de groep bij de inhoud) 
    

d 
Je taalgebruik is goed (onbekende termen, zinsopbouw, 

stopwoorden) 
    

4 Samenwerking     

 

a Iedereen had een actieve deelname.     

b 
De rolverdeling was duidelijk (voorzitter, tijdbewaker, 

informant, ontwerper). 
    

c Staat open voor meningen en ervaringen van anderen.     

d Stelt het gemeenschappelijk belang boven het eigen belang.      

5 Nawoord (vertel je bij je presentatie)     

 

a Hoe was het om het werkstuk te maken?     

b Wat ging er goed?     

c Wat heb je geleerd?     

d Wat kan de volgende keer beter?     

6 Bronvermelding (vertel je bij je presentatie)     

 
a 

Welke boeken, websites of andere informatie heb je 

gebruikt?  
    

 

Behaalde punten:                                                         Beoordeling: 

 

Aantal punten: 20 =  

 

 

 

Schooltuin 

 

De winter komt eraan en de schooltuin moet weer winterklaar gemaakt worden. Zoals u zich wel kunt voorstellen is dit een 

grote klus. Wij vragen dan ook om uw hulp.  

Dinsdag 14 november en vrijdag 17 november tussen 08.30 uur en 16.30 uur nodigen wij u uit met hark en snoeischaar in de 

schooltuin.  
De warme chocomelk zal klaar staan! 

Laat u even weten of u komt? 

  

Met vriendelijke groet,  

Linda Vogel en de schooltuinouders  

 

naar Inhoudsopgave 

 
 

Sinterklaas 

 
Het lijkt nog heel ver weg, maar volgend weekend komt Sinterklaas al weer aan in Dokkum en het mooie Woerden! Vanuit de 

Sintcommissie alvast een aantal belangrijke data om vast te noteren: 
 

School versieren 

We willen graag op vrijdagmiddag 17 november om 14.20 uur de school in sinterklaassfeer brengen. Wie komt ons helpen? 

Graag doorgeven aan ov@andersenschool.eu. Alle hulp is welkom!  

 

Schoen zetten 

Alle leerlingen (ook de bovenbouw) mogen op maandag 27 november hun schoen op school zetten. Als het goed is komt de 

Sint dan 's nachts even langs om er wat in te doen.  

 
Sinttoneel  

Het Sinterklaastoneel is dit jaar gepland op maandag 24 november. Iedereen is om 13:00 uur van harte welkom om te 

komen kijken. 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:ov@andersenschool.eu
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De surprises (groep 6 t/m 8) 
Op maandag 13 november (aanstaande maandag!) gaan de lootjes mee met de leerlingen. De leerlingen kunnen dan thuis 

invullen wat ze graag willen hebben. Uiterlijk vrijdag 17 november moeten deze lootjes weer worden 

ingeleverd bij de leerkracht. Op maandag 20 november worden de lootjes getrokken en krijgen alle 

leerlingen € 5,= mee naar huis waarvoor ze een mooi cadeautje kunnen kopen. Wij verwachten 

van alle leerlingen dat zij het cadeautje verpakken in een prachtige surprise en daarbij een leuk 

gedicht maken. De surprises kunnen op maandag 4 december na schooltijd of dinsdag 5 

december tussen 8.15 uur en 8.30 uur in een afgesloten vuilniszak in de klas worden gezet. 

 

Sint op school 
Sinterklaas en zijn Pieten worden op 5 december rond 8.30 uur verwacht. Hij zal aankomen op 

het grote plein, al waar we hem met z’n allen met muziek en luid gezang verwelkomen. 

Daarna geeft Sinterklaas en korte toespraak in de grote hal. Uw kind kan daarna met de eigen 

leerkracht mee naar de klas. Op deze dag moeten de leerlingen gewoon hun eigen 10-uurtje 

en lunch meenemen.  

  

Tot slot wensen wij iedereen alvast een heel leuk en gezellig Sinterklaasfeest toe. 

 
Met vriendelijke groet,  

De Sinterklaascommissie  

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Voorleeswedstrijd 

 
Op 17 november is er weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. 

Leerlingen uit groep 7 en 8 dingen mee naar de deelname in de regio en dus ook de schoolprijs. 

Per groep mag er per lesgroep 1 winnaar afgevaardigd worden voor de schoolfinale. Daarmee hebben we maximaal 4 

deelnemers aan deze finale. De winnaar van de schoolfinale zal onze school vertegenwoordigen bij de regionale finale en 

misschien zelfs ook bij de nationale finale. 

We hebben een enthousiaste jury samengesteld die de leerlingen feedback zullen geven en de uiteindelijke winnaar zullen 

kiezen.  

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 6 is er op 24 november de mini-voorleeswedstrijd.  

Ook zij bereiden thuis een stukje van ongeveer 4 minuten (kort vertellen wie de auteur is, waar het boek over gaat en het 
voorlezen) voor. Per lesgroep zal er 1 winnaar afgevaardigd worden voor de schoolfinale.  

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het 

gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in 
de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje 

om in de klas op te eten.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

 

 
 

 

 

 

 

euschoolfruit.nl 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 

Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese 

Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het 

programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

EU-Schoolfruit op uw school 

De drie vaste groente- en fruitdagen op de Andersenschool worden: 

Woensdag, donderdag en vrijdag. 

Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.  
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