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3-15 oktober Kinderboekenweek  
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 Wo 11 10 Voorleessessie groepen 1 en 2 

(fase 1 t/m 4) 

Vr 13 10 Toneel groep 5/6 

Ma

-vr 

16-

22 

10 Herfstvakantie  

Ma 23 10 Start project herfst groep 1 en 
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-di 

30-

31 
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Voorwoord 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Hier al weer de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018. De 

afgelopen weken is er weer veel gebeurd. Geweldige schoolreisjes naar 

Diergaarde Blijdorp en de Pretfabriek, verstoppertje in de school voor 

groep 8 en HB8, de opnames en uitzending van Lang Leve de 

Muziekshow, de opening van de Kinderboekenweek en natuurlijk de 

staking binnen het primair onderwijs. 

 
Het is fijn om vanuit de ouders zoveel geluiden van begrip te horen voor 

de staking van afgelopen donderdag 5 oktober. Wat een geweldige 

opkomst van leerkrachten was er ook in Den Haag in het Zuiderpark. 

Zodra we weten hoe het verder gaat ontvangt u natuurlijk bericht via 

Mijnschoolinfo. 

 

De afgelopen weken is er op het gebied van ICT een grote stap gezet op 

onze school. Als pilotschool is onze school gemigreerd van Windows 7 

naar Windows 10. Hierdoor kunnen we door met de inrichting van 
Office365 en een nieuwe SharePoint omgeving. Daarnaast hebben we 20 

nieuwe laptops kunnen aanschaffen. Naast de tablets voor iedere leerling 

vanaf groep 4 betekent dit nog meer mogelijkheden om op het gebied 

van ICT een nieuwe slag te slaan. 

 

Juf Claire is druk bezig met een specialisatie module slimme kleuters. 

Om naast het werken in groep 1 (fase 1-2) met het reguliere aanbod ook 

extra aanbod te kunnen aanbieden. Dit betekent wel dat er nog twee 

dagen dit schooljaar een invaller in de groep zal staan. 
Na schooltijd zullen de leerkrachten van groep 1 t/m 3 (fase 1 t/m 6) ook 

nog een cursus ‘met sprongen vooruit’ volgen om ook op het gebied van 

het rekenonderwijs de nieuwste trends onder de knie te krijgen. 

Om de nieuwste software van Snappet rekenen volledig en op de juiste 

manier aan te bieden zijn de leerkrachten van groep 4 t/m 8 regulier en 

hb na schooltijd bezig om de software uit te pluizen. Daarnaast zullen we 

door middel van klassenconsultatie bij elkaar in de groepen kijken en 

met elkaar in gesprek gaan. Alles om ook de komende jaren ons 

onderwijs goed te kunnen blijven aanbieden. 

Juf Esther volgt dit jaar een cursus om als Kanjertraining coördinator na 
de implementatie, de vervolgstappen van de Kanjertraining optimaal te 

laten verlopen. 

Komend schooljaar zullen er nog tal van vernieuwingen plaats vinden.  In 

volgende nieuwsbrieven komen we daar uiteraard op terug. 

 

De komende week gaan we verder met de Kinderboekenweek: Gruwelijk 

Eng, daarnaast verzorgt groep 5/6 het eerste optreden van dit schooljaar 

op het podium.  

Maandagavond verwachten we u allemaal op de Algemene Leden 
Vergadering van de Oudervereniging. Naast het presenteren van de 

jaarcijfers van 2016-2017 zal er vooral gekeken worden naar dit en de 

komende schooljaren. Ook de MR zal een vooruitblik op dit schooljaar 

geven. 

 

Op vrijdagmiddag 13 oktober om 14:15 uur zullen de kinderen en 

leerkrachten gaan genieten van een welverdiende vakantie. Op maandag 

en dinsdag 23 en 24 oktober zijn we dan op school om op woensdag 25 

oktober al weer een dagje vrij te hebben voor de jaarlijkse Koeiemart 
van Woerden. 

 

Eelco Kosterman     

  naar Inhoudsopgave 

 

 



Nieuwsbrief 2 6 oktober 2017 

  
     

 

2 

 

Verjaardagen 

OKTOBER   Groep  

9 Mats   HB 4 

10 Roos Gr. 2 

10 Reda  Gr. 4 

10 Sjors  Gr. 2 

15  Niels  Gr. 8 

20 Ramon  Gr. 2 

20 Demi  Gr. 7 

21 Estelle   Gr. 4 

25 Iris  Gr. 8 

27 Tim  Gr. 8 

27 Warda  Gr. 5 

NOVEMBER   Groep  

2 Lars  HB 6 

8 Leila  Gr. 4 

 

 

Groep 1 (fase 1-2) 

 
Welkom juf Lauren 

Sinds twee weken loopt Lauren de Laat stage bij ons in de groep. Zij is 

tweedejaars student aan de Pabo in Leiden. Juf Lauren zal tot en met 9 

januari elke dinsdag bij ons in de groep zijn en zal verschillende 

dagdelen en dagen de lessen gaan verzorgen. 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Schoolreis 

Vrijdag 15 september was het een prachtige dag voor een schoolreis. 
Groep 1 en 2 gingen samen naar de Pretfabriek. Na heerlijk gespeeld te 

hebben kregen de kinderen eerst ontbijtkoek en meloen bij het 10-

uurtje. Om 12 uur stond de patat klaar, waar de kinderen van genoten 

aan feestelijk gedekte tafels. Om half 2 gingen we weer richting school 

waar we, moe maar voldaan, de dag hebben afgesloten. 

 

      
 

 

 

Thema 
We zijn al gestart met het thema van de Kinderboekenweek ‘gruwelijk eng’. We vonden het een te leuk thema om nog te 

wachten tot de officiële opening van de Kinderboekenweek. Bij ons staat het boek van ‘Hennie de Heks en het spookhuis’ 

centraal. Het cijferwinkeltje is daarom omgetoverd tot het kasteel van Hennie de Heks. De kinderen kunnen zich hier 

helemaal uitleven en zichzelf omtoveren tot tovenaar of heks en mooie verhalen verzinnen. 

 

                      
 

Kinderboekenweek 

Dinsdag 3 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het is dan ook al behoorlijk griezelig in school geworden. De 

leerlingen van groep 8 kwamen aan ons voorlezen uit ‘De Grote Gevaarlijke Grompel’, één van de kerntitels van de 

Kinderboekenweek. 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Voorleessessie  

De Woerdense schrijver Paul van de Vlist komt 11 oktober voorlezen aan groep 1 en 2. Hij zal voorlezen uit zijn meest 
recente boek: ‘Dukkie leert zwemmen’. 
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NME Gijs de Gaai 

Woensdag 1 november gaan we naar de herfstactiviteit Gijs de Gaai in het Brediuspark. We willen om 10.15 uur vertrekken 
en verwachten rond 12.00 uur weer terug op school te zijn. 

We zoeken nog ouders die ons naar het Brediuspark willen rijden en ook willen begeleiden bij de activiteit. 

U kunt zich opgeven via de lijst op de deur of via de mail (claire@andersenschool.eu). 

 

 

Concertgebouw 

Op woensdag 8 november gaan we samen met groep 2 (fase 3/ 4)naar het concertgebouw. We gaan hier met de bus naar 

toe. We zijn nog wel opzoek naar ouders die ons willen begeleiden tijdens het bezoek aan het concertgebouw. U kunt zich 

opgeven via de lijst op de deur of via de mail (claire@andersenschool.eu). 
 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

11 oktober Voorleessessie Paul vd Vlist X 

16-22 oktober Herfstvakantie X 

25 oktober Koeiemart X 

1 november NME ‘Gijs de gaai’ Ja 

8 november  concertgebouw ja 

 
Claire 

 

naar Inhoudsopgave

 

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 
Schoolreis 

Vrijdag 15 september was het een prachtige dag voor een schoolreis. Groep 1 en 2 gingen samen naar de Pretfabriek. Na 

heerlijk gespeeld te hebben kregen de kinderen eerst ontbijtkoek en meloen bij het 10-uurtje. Om 12 uur stond de lunch 

klaar, waar de kinderen van genoten aan feestelijk gedekte tafels. Om half 2 gingen we weer richting school waar we, moe 

maar voldaan, de dag hebben afgesloten.  

 

Stagiaire 

Op dinsdag komt Kirsten stage lopen bij ons in de groep. Ze studeert aan de Pabo van de Hogeschool Leiden en zit in het 

tweede jaar van de opleiding. 
 

Thema 

We zijn al gestart met het thema van de Kinderboekenweek ‘gruwelijk eng’. We vonden het een te leuk thema om nog te 

wachten tot de officiële opening van de Kinderboekenweek.  

Het cijferwinkeltje hebben we omgetoverd in een heuse toverwinkel. Samen met de leerlingen hebben we de materialen voor 

de toverwinkel samengesteld.  

We hebben allemaal enge spoken en monsters geknutseld.  
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Champignons kweken 

Vanaf vorige week zijn we druk met champignons kweken. Het is alleen wel jammer dat we nog even moeten wachten tot de 
eerste champignons zichtbaar worden. We zijn benieuwd hoeveel champignons we kunnen oogsten.  

 

Kinderboekenweek 

Dinsdag 3 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het was erg leuk dat we door de leerlingen van groep 8 werden 

voorgelezen. 

 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 
NME Gijs de Gaai 

Maandag 30 oktober gaan we naar de herfstactiviteit Gijs de Gaai in het Brediuspark. We willen om 10.40 uur vertrekken en 

verwachten rond 12.30 uur weer terug op school te zijn. 

We zoeken nog ouders die ons naar het Brediuspark willen rijden en ook willen begeleiden bij de activiteit.  

U kunt zich opgeven via de lijst op de deur of via de mail (petra@andersenschool.eu). 

 

Concertgebouw 

Op woensdag 8 november gaan we samen met groep 1 (fase 1/ 2) naar het concertgebouw. We gaan hier met de bus naar 

toe. We zijn nog wel op zoek naar ouders die ons willen begeleiden tijdens het bezoek aan het concertgebouw. U kunt zich 
opgeven via de lijst op de deur of via de mail (petra@andersenschool.eu). 

 

Voorleessessie  

De Woerdense schrijver Paul van de Vlist komt 11 oktober voorlezen aan groep 1 en 2.  

 

Een overzicht met de komende activiteiten 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11 oktober Voorleessessie door Paul 

van de Vlist 

x 

16 t/m 22 oktober Herfstvakantie  x 

Woensdag 25 oktober Koeiemart, leerlingen vrij x 

Maandag 30 oktober van 

10.40 uur- 12.30 uur 

NME, gijs de gaai Ouders om te rijden en te 

begeleiden.  

Woensdag 8 november Concertgebouw Ouders om te begeleiden. 

 

Priscilla en Petra 

 

naar Inhoudsopgave 
 

 

Groep 3(fase 5-6) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Schoolreis 

Vrijdag 15 september zijn wij naar Diergaarde Blijdorp geweest. Onder begeleiding van ouders hebben de kinderen de dieren 

ontdekt en bekeken. Natuurlijk was er ook tijd om te spelen in de speeltuin en hebben de kinderen een ijsje gekregen.  
 

Stagiaires 

In groep 3 hebben we 2 stagiaires.  

Op vrijdag en maandag krijgen we hulp van Chanoek, zij doet de opleiding voor onderwijsassistent. 

Elke dinsdag (en af en toe een stageweek) hebben we hulp van Debora, zij is een eerstejaars PABO studente. 

 

Kinderboekenweek 

Op dinsdag 3 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Anne Maaike en Elisa uit groep 8 kwamen bij ons in de klas 

voorlezen uit het boek  ‘Klein monster Motta’. Wat zagen ze er griezelig uit en wat hebben ze fantastisch voorgelezen.  

 
Rekenen 

In groep 3 zijn we alweer het tweede blok van rekenen aan het afsluiten met de toets. We zijn de afgelopen weken bezig 

geweest met de getallen tot de 20. We benoemen deze (voor sommige kinderen is dat nog best een beetje lastig), maar we 

hebben ook gekeken welke buren elk getal heeft. Zo zijn de buren van 17 bv. 16 en 18.  

We hebben ook geteld in sprongen van twee en hebben daarbij kennis gemaakt met de even en oneven getallen. Achter op 

ons prikbord hebben we zelfs een eigen straat gemaakt met even en oneven huisnummers. 

Een ander onderdeel van dit blok was het splitsen van de getallen 4/5/6 en 8, 8 kan je bv. splitsen in 4 en 4, maar ook in 5 

en 3 etc. 

Thuis kunt u misschien ook eens met uw kind oefenen om te tellen in sprongen van 2, of het benoemen van buurgetallen. We 
merken dat sommige kinderen dat best nog een beetje lastig vinden. 

 

Lijn 3 

Met lezen zijn we ook weer toe aan het afsluiten van thema 2. We hebben de b-oo-m-ee-t-a en ie toegevoegd aan onze 

letterkennis.  

De kinderen werken hard en gaan steeds een beetje beter lezen. 

In het kader van de Kinderboekenweek was er vandaag een voorstelling op school over 'Het dikke billen monster'. 
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Wat staat ons te wachten? 

Aankomende periode starten we met blok 3 van rekenen en gaan we door met verschillende leesactiviteiten in de klas 
omtrent de Kinderboekenweek.  

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

16 t/m 22 oktober Herfstvakantie  x 

Woensdag 25 oktober Koeiemart, leerlingen vrij x 

 

 

Linda en Marloes H 
 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

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

 

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 

 
Alles in 1: groep 4 

De tijd vliegt voorbij! We zijn alweer 7 weken onderweg. Nog 1 week te gaan en dan is het alweer herfstvakantie. Deze week 

hebben de leerlingen van groep 4 week 7 van het eerste project van Alles in 1 afgerond. Volgende week is week 8, dit is de 

laatste week. De leerlingen zullen dan een groot dictee krijgen over de spellingsregels die aangeboden zijn in de afgelopen 

acht weken. Hiervoor kunt u thuis extra oefenen met BLOON (alle weken zijn goed om extra te oefenen). Na de 

herfstvakantie zal groep 4 starten met een nieuw thema: Jij en ik! Dit is een thema over verschillende culturen over de hele 

wereld. Hierbij zullen we leren over eten & drinken, muziek & dans, wonen & spelen en kleding & feest. Dit project zal ook 

weer 8 weken duren.  

 
Alles in 1: groep 5 

Afgelopen week heeft groep 5 week 4 van het thema AAAO van Alles in 1 gehad. Volgende week zullen zij de laatste week 

ingaan. De leerlingen leren steeds meer van Amerika, Australië, Antarctica en Oceanië. We zijn ook heel hard aan het 

oefenen met de atlas. We weten al hoe we een hoofdstad kunnen vinden in een land, hoe we aan kunnen wijzen door middel 

van de indeling van een kaart waar een plaats ligt en we weten steeds meer van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.  

 

Op vrijdag 27 oktober (na de herfstvakantie) is de afsluiting van het eerste project van Alles in 1.  

 

Na de herfstvakantie zullen de leerlingen wederom starten met 3 weken Alles Apart, waarin de grammaticaregels en 
spellingsregels extra aandacht krijgen. Na deze 3 weken Alles Apart beginnen we met het volgende project van Alles in 1: 

voeding. Tijdens dit project zullen we veel leren over ons voedsel, ons lichaam en over eetgewoontes over de hele wereld.  

 

BLOON 

Er zijn nog een aantal vragen over het oefenen via BLOON. De leerlingen van groep 4 oefenen met woorden van 2 weken 

Alles in 1. Volgende week krijgen zij een dictee, dus het is handig om alle categorieën even extra te oefenen. 

 

Groep 5 oefent met de weekwoorden per week. De leerlingen van onze groep 5 werken allemaal op niveau B. We zijn net 

klaar met week 4 en zullen volgende week starten met week 5. Zij oefenen volgende week dus met  A1 AAAO 5B. In het 
dictee komen niet alleen woorden voor die de leerlingen geoefend hebben, maar komen er ook woorden voor die vallen onder 

dezelfde categorie. Op deze manier kunnen wij aan de hand van het dictee bepalen of een leerling een categorie beheerst. Na 

de vakantie zullen we starten met 3 weken Alles Apart. Dit zal klaarstaan in BLOON. Wanneer wij starten met Alles Apart en 

dit klaarstaat, zal ik een lijstje doorsturen met wat er per week geoefend kan worden.  

 

KUVO 

Op dinsdag 19 september hebben wij een dag doorgebracht bij de KUVO in het Klooster in Woerden. Ik wil graag nogmaals 

alle ouders bedanken die konden rijden en begeleiden. Hierdoor hebben de leerlingen een fantastische dag gehad!  

 

We hebben allemaal 3 verschillende workshops gekregen over snaarinstrumenten, blaasinstrumenten en slaginstrumenten. In 
kleine groepjes van 8 hebben we met deze instrumenten geoefend. Aan het einde van de dag hebben we gezamenlijk een 

optreden gegeven, waarbij we allemaal een instrument hebben bespeeld. Het was een hele leuke en gezellige dag! 
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Opening KBW 

De Kinderboekenweek is afgelopen dinsdag geopend! Dit jaar is het thema ‘Gruwelijk Eng’. De komende week zullen we extra 
veel leuke leesactiviteiten inplannen en stilstaan bij het thema van de Kinderboekenweek.  

 

Wat staat ons te wachten? 

Uitje NME Bredius  

Op dinsdag 7 november hebben we een excursie naar het NME in het Brediusbos in Woerden. De excursie heet: 

‘herfstgeheimen’. Dit is een excursie waarbij de leerlingen op een zoektocht gaan door het Brediusbos. Deze excursie duurt 

ongeveer 75 – 90 minuten. Wij worden op 7 november om 10:00 uur verwacht. De excursie duurt ongeveer tot 11:30 uur. 

 

Voor deze excursie ben ik op zoek naar 2 begeleiders. Deze begeleiders zullen op 7 november met ons meegaan in het bos, 
maar er wordt ook één begeleider op 1 november bij het NME verwacht voor het voorlopen. Dit betekent dat er (samen met 

andere ouders van andere scholen) wordt bekeken naar de inhoud van de excursie en wat er van de begeleiders verwacht 

wordt. Dit zal ongeveer een uurtje duren, van 9:00 – 10:00 uur. Tevens zijn wij ook op zoek naar ouders die ons dinsdag 7 

november kunnen rijden van school naar het Bredius en weer terug. Aanmelden kan per mail naar 

anouk@andersenschool.eu. Alvast bedankt!  

 

Wat hebben we nodig:  

- 2 begeleiders, waarvan er één kan voorlopen op 1 november (mag natuurlijk ook allebei); 

- Ouders om te rijden op 7 november.  
 

Koeiemart  

Op woensdag 25 oktober is het koeienmarkt in Woerden. De leerlingen zijn dan vrij.  

 

Alles in 1 

Op 27 oktober is de afsluiting van het project. In de middag zullen de leerlingen verschillende workshops volgen.  

We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen tijdens de workshops. De workshops beginnen om 12.30 uur en eindigen 

om 14.00 uur.  

 
Priscilla en Anouk 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 4-5 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?   
 

Op 15 oktober zijn wij op schoolreisje geweest naar Blijdorp. De kinderen hebben genoten 

van alle bijzondere dieren. De pinguïns waren bij veel kinderen favoriet! 

 

Twee weken geleden hebben we in de klas een geheimzinnige box uitgepakt, het was een 

baaltje waarmee we shiitakes konden kweken! Het is goed gelukt en vorige week  

vrijdag hebben we dan ook ‘geoogst’. We hebben er met de hele klas een lekkere soep van 

gemaakt! Bijna alle kinderen hebben het op en ervan gesmuld. 

 
Met Davinci sluiten we bijna het project ‘het begin’ af. Vorige week hebben we alle planeten 

met papier maché nagemaakt. Een aantal leerlingen vonden het fantastisch om te 

kliederen met de lijm en kranten, anderen vonden het schilderen erg leuk om te doen, iedereen 

heeft zijn/haar steentje bij gedragen aan ons planetarium.  

We sluiten het project af met een bezoekje aan de sterrenwacht in Utrecht op donderdag 12 

oktober. Daar gaan we op onderzoek uit om te weten te komen wat er allemaal nodig is om te 

kunnen leven op een planeet. 

 

Twee weken geleden is Tamira haar stage bij ons in de groep gestart, ze is er iedere donderdag. 

Tamira doet de flexibele deeltijd pabo. Dat houdt in dat zij naast haar studie en  
stage bij ons ook gewoon nog haar eigen werk heeft. Tamira heeft een brede achtergrond,  

ik denk dat we in de klas veel van elkaar kunnen leren.   

 

Alle leerlingen zijn een tafel aan het oefenen, we hopen zo de tafelposter vol te kunnen plakken 

met stickers. Ik hoop dat jullie ook thuis de tijd vinden om de tafel te oefenen.  

 

Vorige week donderdag hebben we een gastles Filsofie gehad van een filosoof, de vader van 

Roman. We hebben met elkaar gedacht over verschillende stellingen. Of de stelling echt zo  

is of dat je dat vindt. Bijvoorbeeld, gras is groen of een walvis is een zoogdier. Door deze 
stellingen werden we echt aan het denken gezet.  

 

Afgelopen week is de Kinderboekenweek gestart. Leerlingen uit groep 8 zijn ons komen 

voorlezen. De komende week zullen nog veel leesactiviteiten centraal staan!  

 

De voorbereidingen voor het toneelstuk zijn begonnen! Ik hoop dat jullie in de agenda 

vrijdagmiddag 3 november  

al vrij hebben gehouden voor het optreden. Voor de herfstvakantie zal iedereen zijn/haar rol 

duidelijk zijn, kleding besproken zijn en het script krijgen de kinderen mee naar huis. Het zou 
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fijn zijn wanneer de tekst in de herfstvakantie wordt geoefend. Wij zijn opzoek naar 

groot karton (verpakking van bijv. een nieuwe tv, fiets of dergelijke) voor het decor.  
 

Helaas heeft niemand zich nog gemeld als schooltuinouder. Dat zou betekenen dat onze 

groep het hele jaar niet de schooltuin in kan. Dat zou jammer zijn! Ik hoop dat er 

iemand is die toch nog af en toe een gaatje heeft om de schooltuin in te gaan.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Ma. 9 oktober Algemene 

ledenvergadering OV 

Van harte uitgenodigd 

Do. 12 oktober Sterrenwacht Er zijn voldoende ouders 

om te rijden. 

16-22 oktober herfstvakantie  

25 oktober Koeiemart  

3 november Toneel optreden  

 

 

Vriendelijke groet, 

 
Esther 

          

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

 

HB 6 

 
Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Week 1: 

Op maandag kwam er iemand van de KUVO in de klas om over 

drukwerkkunst te vertellen. We hebben van alles geleerd over 

hoogdruk, vlakdruk en diepdruk. Op dinsdag hebben wij in het 

klooster uitleg gekregen over de geschiedenis van de 

boekdrukkunst en zelf onze drukkunsten mogen laten zien. We 

hebben getypt op hele oude typmachines, we hebben 
gekalligrafeerd met speciale kalligrafie pennen en we hebben met 

een hele ouderwetse letterbak teksten gestempeld. De kinderen 

gaan in de klas nog aan de slag met linoleum en een mesje en 

gaan zo hun eigen hoog- of diepdruk maken.  

 

Ook de eerste topografietoets was deze week. Door alle kinderen goed gemaakt. Nu gaat het 

niveau wat omhoog, de kinderen zullen meer termen (plaatsen, landen, gebieden, wateren) 

moeten leren en soms ook zelf moeten invullen op de kaart.  

 
Op donderdag zijn wij met HB 6 en HB 7 naar de opnames geweest van de Lang Leve de 

Muziekshow. Een hele lange en bijzondere dag. De kinderen hebben fantastisch mee gedaan en 

ik hoop dat dit een ervaring voor ze is, die ze nooit zullen vergeten.  

 

Op vrijdag was het nog een keer feest. De kinderen gingen op schoolreis naar Blijdorp. Ze 

mochten voor het eerst alleen in groepjes rondlopen. De kinderen hebben allerlei prachtige 

dieren gezien en hebben zich goed vermaakt.  

 

Week 2: 

Er is weer rust in de klas. Alles rondom Lang Leve de Muziekshow zit er op en de kinderen 
kunnen zich weer volledig focussen op hun werk in de klas.  

 

Week 3:  

De kinderen hebben hun gevels van Amsterdam af gemaakt en het zijn hele mooie knutselwerkjes geworden. Komt u ze een 

keer bewonderen in de klas?  

Ook zijn we bezig geweest met de leskist Bezige Bijen. Aan de hand van negen opdrachten hebben de kinderen de 

ontwikkeling van ei tot bij gevolgd en hebben ze kennis gemaakt met de statige koningin, de luie dar en de altijd drukke 

werkbij. Ze hebben honingraten van dichtbij bekeken en geleerd hoe de imker werkt.  
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Week 4: 
De start van de Kinderboekenweek ‘gruwelijk eng’. Er zullen deze week veel activiteiten in 

het teken staan van de KBW. Leerlingen uit groep 8 komen voorlezen uit een gruwelijk 

eng voorleesboek, er zal een officiële opening zijn en er zullen veel activiteiten in de klas 

zijn. Op donderdag 05 oktober waren de kinderen vrij en is er gestaakt.  

 

Vanaf deze week hebben wij ook een start gemaakt met ons toneelstuk Belle en het 

Beest. Alle hulp wordt daarbij zeer gewaardeerd. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun 

script meenemen naar huis en thuis zoveel mogelijk de liedjes en hun tekst leren. De 

herfstvakantie is daarvoor een mooie gelegenheid. Ik zal u de liedjes toesturen zodat ze 
deze thuis goed kunnen leren. Ook voor de kostuums en het decor heb ik jullie hulp hard 

nodig. Later daarover meer.  

 

Vanaf deze week hebben wij een nieuwe leerling in de klas. Maarten, van harte welkom! 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 09 oktober Algemene 

ledenvergadering 20:00 

Van harte uitgenodigd. 

14 oktober – 22 oktober Herfstvakantie / 

Maandag 23 oktober Start school / 

Dinsdag 24 oktober Romeinen wandeling /  

Woensdag 25 oktober Vrij: Koeimart / 

 

Met hartelijke groet, 

 
Jeanine  

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 5b-6 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 
Muziek: 

De eerste muzieklessen hebben we met de hele klas gevolgd. Groep 6 krijgt alleen halverwege het jaar een andere muziekles 

aangeboden. Daarom hebben we de groep gesplitst. Groep 5 krijgt muziekles van Juf Melde. Groep 6 krijgt op datzelfde 

moment muziekles in de klas. 

 

Toneel 

Vrijdag 13 oktober is het zover. Dan is de toneelopvoering van onze klas. Afgelopen week heeft u hier een email over gehad 

met meer informatie. Het toneelstuk zal starten om 13.15 uur. U kunt vanaf 13.00 uur een mooi plekje zoeken in de grote 

hal. Op donderdag 12 oktober is de generale repetitie voor de onderbouw. Voor deze dagen ben ik op zoek naar ouders die 
willen helpen met het schminken van de kinderen. 

 

Druk met kunst 

11 en 12 september hebben wij meegedaan met het ‘druk met kunst’ project van de KUVO. Op maandag 11 september is er 

iemand in de klas gekomen om over de verschillende druktechnieken te vertellen. Hierbij ging het voornamelijk over het 

maken van schilderijen. 

12 september zijn wij naar het Klooster toe gegaan. Hier konden wij zelf aan de slag met verschillende vormen van 

boekdrukken. We zijn gaan werken met stempels, we hebben getypt op een oude typmachine en geoefend met schrijven met 

inkt en een kaligrafie pen. Het was allemaal moeilijk, maar wel heel leuk om te doen. 

In de klas gaan we hier nog verder mee aan de slag en zullen de kinderen een eigen linoleumdruk maken. 
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Schoolreis 

15 september hadden we een leuke dag en zijn we met elkaar naar Blijdorp geweest. In groepjes mochten de kinderen los 
door het park lopen. Voor sommige nog wat spannend, maar dit was toch ook wel heel erg leuk om alles zelf te mogen kiezen 

en uitzoeken. Alle kinderen hebben een leuke en gezellige dag gehad. 

 

Alles in 1 

Het project dat wij nu draaien gaat over Amerika, Australië, Antarctica en Oceanië. Inmiddels zijn er al 4 weken voorbij en 

weten de kinderen al heel veel over deze landen. We hebben het over de ontdekking van Amerika gehad. Veel verschillende 

indianen volken besproken. De verovering van Midden en Zuid Amerika door de Spanjaarden besproken, maar ook de 

Aboriginals van Australië waren erg interessant. Volgende week komen Antarctica en de oceanen aan de beurt. 

Op vrijdag 27 oktober vindt de afsluiting van het project plaats. De kinderen kunnen deze middag uit meerdere workshops 
kiezen die te maken hebben met het project. 

We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen tijdens de workshops. De workshops beginnen om 12.30 uur en eindigen 

om 14.00 uur.  

 

Stagiaire: 

Op dinsdag is Juf Jacqueline bij ons in de klas. Zij is een stagiaire van de Pabo in Leiden. Zij doet daar de flexibele deeltijd 

Pabo. Eerder heeft zij archeologie gestudeerd, dus vooral de lessen over geschiedenis en de wereld vindt zij erg interessant! 

Na de herfstvakantie zal Juf Jacqueline er ook op de maandag zijn. 

 
Kinderboekenweek: 

De kinderenboekenweek is ook van start. Met elkaar gaan we griezelen in de klas en veel aan de slag met kinderboeken. 3 

oktober was de opening. Een griezelig boek voorgelezen door de leerkracht en daarna kwamen er nog 2 ‘enge’ meiden van 

groep 8 binnen om ook een boek voor te lezen. 

Op 6 oktober hebben we ook een workshopmiddag gehad over allerlei kinderboeken. 

 
 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Huiswerk: 
Ik merk dat er bij veel kinderen en ouders nog wat vragen leven over het huiswerk in de klas. Hieronder even een overzicht 

van het huiswerk. 

 

Topografie: U heeft een email van mij gehad met daarin een overzicht van de topografiekaarten die de kinderen moeten 

oefenen. 

Staat er op in het overzicht bv wereld – Landen. Dan moeten de kinderen op schoolkijker.nl deze titel opzoeken bij het juiste 

niveau. Aan het eind van deze week maken de kinderen in de klas de bijbehorende topografie oefening op de computer.  

 

Werkwoorden: Vanaf niveau C krijgen de kinderen tijdens de projecten van Alles in 1 werkwoorden mee naar huis. Dit is een 
schema om de werkwoord vervoegingen te oefenen. Een week later moeten de kinderen dit schema weer inleveren. Groep 5 

heeft dit nog niet. 

 

Bloon: 

Bloon is een middel om te oefenen voor het dictee.   

In het dictee komen niet alleen woorden voor die de leerlingen geoefend hebben, maar komen er ook woorden voor die vallen 

onder dezelfde categorie. Op deze manier kunnen wij aan de hand van het dictee bepalen of een leerling een categorie 

beheerst.  

 
Engels: Binnenkort krijgen de kinderen ook huiswerk voor Engels. Dit is het online oefenen van de les die gegeven is. De 

leerkracht waar uw kind Engels van krijgt zet dit klaar voor uw kind en bespreekt dit ook. De inloggegevens hiervoor zijn op 

dit moment nog niet bij ons bekend. Zodra de kinderen een inlog hebben zal het huiswerk ook starten. 

 

Werkstuk: De kinderen die geen vakkendag hebben, maken op woensdag een werkstuk. Wij starten hiermee tijdens ieder 

project van Alles in 1 en sluiten het af in de alles apart weken. Deze keer maken de kinderen individueel een PowerPoint 

presentatie over een dier. De kinderen hebben 5 of 6 vragen bedacht en zijn hier informatie over aan het zoeken. Op 1 en 8 

november vinden de presentaties plaats. De meeste kinderen zullen het redden om onder schooltijd de presentatie te maken. 

Lukt dit niet, dan moeten de kinderen het thuis afmaken. Het is handig om hiervoor een USB stick mee naar school te nemen. 

De kinderen kunnen de presentatie dan op hun USB stick opslaan en thuis verder werken. 
 

Wat staat ons te wachten? 

 

KUVO Romeinen project: 

Dinsdag 24 oktober is er weer een KUVO activiteit. Deze keer krijgen wij in het centrum van Woerden een Romeinen 

rondleiding. We starten in het stadsmuseum en gaan daarna naar de parkeergarage. Voor deze dag ben ik op zoek naar 2 
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ouders die mee kunnen fietsen naar het Centrum. We zullen om 08.45 uur vertrekken en zijn om 10.45 uur weer terug op 

school. Kunt u helpen? Mail dan even naar ilona@anderenschoool.eu  
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

13 oktober Toneel van de klas 2 ouders die willen 

schminken 

16-22 oktober herfstvakantie  

24 oktober Romeinen project 2 begeleiders met fietsen 

25 oktober Koeiemart - vrij  

27 oktober Afsluiting project alles in 1.  

 
Ilona 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 7-8 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
 

Even voorstellen… 

Mijn naam is Michèle van der Meer. Drie weken geleden ben ik begonnen als stagiaire in groep 7/8. Een leuke en gezellige 

groep met hele diverse leerlingen. Ik ben aan het begin van dit schooljaar begonnen met de flexibele deeltijd Pabo aan de 

Hogeschool Leiden. Voor deze opleiding ga ik 1 dag per week naar school en loop ik minimaal 1 dag per week stage in het 

basisonderwijs. Ik heb gekozen om twee dagen stage te lopen, omdat je de groep dan beter leert kennen. 

Ik heb hiervoor 12 jaar op de afdeling neonatologie gewerkt, in het academisch ziekenhuis in Leiden, als verpleegkundige. 

Daarna heb ik een aantal jaar thuis voor mijn eigen kinderen gezorgd. En nu dus weer aan de slag. 

Ik ben getrouwd en ik heb 3 opgroeiende pubers en een hond.  
 

Schoolreis groep 7 (door Elise & Sofie) 

Dit jaar zijn de  groepen 4 t/m 7 naar Diergaarde Blijdorp geweest. 

Het was heel leuk. 

Er word goed op je kind gelet. 

Er was ook een pauze dan kom je met alle kinderen samen om je lunch 

te eten. 

Je gaat in een bus daar naar toe. 

 
 

Groep 8 tijdens schoolreis (door Jasmijn & Iris) 

Werk 

Jasmijn: Het enige werk wat we moesten maken was een les rekenen!  

Iris: Ja, we waren ook best snel klaar! 

Jasmijn: Omdat we zo snel mogelijk aan de escape room wilde beginnen! 

 

Escape room  

Iris: We werden in groepjes (ik zat met Jasmijn en Kayleigh) en in verschillende klassen verdeeld, we moesten filmpjes 
bekijken en vragen beantwoorden. 

Jasmijn: bij elke vraag die je goed had kreeg je 2 letters, wat uiteindelijk een zin moest vormen. 

Iris: Uiteindelijk hadden Inger en Imare gewonnen. 

Jasmijn: Ja, ze waren heel erg goed, ze hebben vast goed samengewerkt!! 

Iris: Daarna gingen we naar buiten, en toen we terug kwamen gingen we nog even verder met de escape room totdat iemand 

het had geraden (Inger en Imare dus) de website: http://escaperoom.yurls.net/nl/page/1040034 - topboxes 

  

Verstoppertje in de school… 

Jasmijn: nadat ze het hadden geraden gingen we met HB8…… 

VERSTOPPERTJE IN DE SCHOOL DOEN!!! 
Iris: Ik zat in de leraren wc met: Kayleigh en Israe maar toen kwam Juf Mariëlle binnen 

en ze schrok zich rot! 

Jasmijn: Haha ja, ik zat opgepropt in de voorraadkast in de teamkamer!  

Iris en Jasmijn: Het was echt super leuk!!!!!!! 

 

 

 

Kinderpostzegels (door Kayleigh & Meike) 

Dit jaar is de verkoop van de kinderpostzegels iets veranderd. De meeste kinderen doen het 
namelijk via een app op je mobiel. We hebben een geheime minister en die moeten we 

proberen te raden. Als we dat doen krijgen we een verrassing! We hebben een speciale coach 

genaamd: Dylan Haegens. 

 

De verkoop 

Kayleigh: Ik heb al 15 klanten en inmiddels 179,91 euro opgehaald!                                                                                                                    

Meike: Ik ga vandaag beginnen met de verkoop!                                                                                                                                                                                                            

In totaal hebben we met de klas 2813,00 euro opgehaald en we zijn pas op de helft! En we doen het op een app en op 

papier. 

mailto:ilona@anderenschoool.eu
http://escaperoom.yurls.net/nl/page/1040034#topboxes
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De filmpjes  
We krijgen elke dag een filmpje met hints en tips om te verkopen. Die filmpjes kan je vinden op 

http://www.missie2017.nl/. Je kan elke dag een keer raden om de geheime minister te ontrafelen. 

Wij hebben gister Guus Meeuwis ingevuld, en we denken bijna allemaal dat het goed is. De school 

die het als eerst raad krijgt een verrassing (zoals ik al eerder zei).  

 

Het doel  

Het doel van de kinderpostzegels is dat we 400.000 kinderen helpen. 

We helpen hun naar een goed thuis. En voor 3 euro kan een kind in 

India 2 weken naar school! Als iedereen dus helpt lukt het wel!  
 

Winnen  

De 24 klassen die het hoogste bedrag hebben opgehaald winnen een 

schoolreis naar Duinrell! Wij hopen natuurlijk dat wij winnen! 

 

 

 

Kinderboekenweek: 

De leerlingen van groep 8 hebben als opening van de Kinderboekenweek in verschillende groepen voorgelezen. 
 

 

 
 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

16 t/m 22 oktober Herfstvakantie N.v.t. 

25 oktober Koeimart (vrij) N.v.t. 

27 oktober Afsluiting project Alles-in-1 N.v.t. 

30 & 31 oktober Bandlessen groep 8 N.v.t. 

7,8,9 november Techniekdriedaagse N.v.t. 

 

TechniekDrieDaagse 

We hebben ons dit jaar weer aangemeld om mee te mogen doen aan de techniekdriedaagse. Dit evenement wordt elk jaar 

georganiseerd om jonge mensen enthousiast te maken voor de technische vakken. Het evenement vindt plaats op 7 t/m 9 

november.  

We weten nog niet op welke dag we ingedeeld zijn.  

Zodra wij meer informatie met jullie kunnen delen, zullen wij dit via de mail communiceren. 
 

Alles in 1 

Op 27 oktober is de afsluiting van het project. In de middag zullen de leerlingen verschillende workshops volgen.  

We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen tijdens de workshops. De workshops beginnen om 12.30 uur en eindigen 

om 14.00 uur.  

 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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HB 7 
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

We zijn lekker op weg met de groep, na de hectische weken met alle spanningen rondom de TV opnames zijn het nu weer 

wat normalere weken. We zijn erg trots op de groep! Ze hebben het fantastisch gedaan bij de Lang Leve de Muziek Show. We 

werken hard aan de weektaken en het lukt de meesten om het werk op tijd en goed af te krijgen. De kinderen die het nog 

moeilijk vinden krijgen extra hulp. Deze week is er ook een nieuw meisje, Laura,  komen wennen. Wellicht dat zij de overstap 

maakt naar de Andersenschool. 

 

Sporten in de klas 
De tweede week van september stond in het teken van sporten in de klas. We hebben fijn gedanst en gesquat! We hebben 

ook leuke filmpjes gemaakt. Voor leuke filmpjes en foto’s, zie:  https://photos.app.goo.gl/dhdBLUbi7eMCgZAW2  

 

Schoolreis 

Hoewel de dag wat somber begon en er nog een spatje regen viel bij aankomst in Diergaarde Blijdorp is het eigenlijk de hele 

dag prima weer geweest. De kinderen hebben heerlijk rondgelopen door het hele park en zijn zelf op ontdekking gegaan. 

Mooi om te zien dat alle kinderen het naar hun zin hadden. 

 

 
 

Bezoek Rioolzuiveringsinstallatie 

Vrijdag 29 september hebben we de rioolzuiveringsinstallatie van Woerden bezocht. Dat was een heel leerzaam uitje. We 

weten nu dat al het water gereinigd wordt door allerlei verschillende bacteriën. Dat het ongeveer 24 uur duurt om het water 

weer zo schoon te krijgen dat het geloosd kan worden op de Oude Rijn en dat je zuinig moet zijn met water omdat het best 

veel geld kost om vies water weer schoon te krijgen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek  

Tot de herfstvakantie zijn we druk bezig met de Kinderboekenweek. Dit jaar staan deze weken bij ons in het thema van: 

“Gruwelijk eng”! Dinsdag was de opening en mocht iedereen verkleed naar school komen! Op vrijdag staat ook de mixmiddag 
in het teken van de Kinderboekenweek. In de klas besteden we extra aandacht aan leesactiviteiten en ook op creatief gebied 

zijn we gericht op “Gruwelijk enge” knutsels. Afgelopen week hebben we ‘sugar skulls’ in de klas gemaakt.  

 

https://photos.app.goo.gl/dhdBLUbi7eMCgZAW2
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Staking 

Donderdag 5 oktober zijn de leerkrachten van de Andersenschool gaan staken.  
 

Staal Taal  

Inmiddels zit ons eerst blok van taal er op. Het thema was strips. Nadat we het hebben gehad over het lettertype en 

accentueren van gezichtsuitdrukkingen hebben de kinderen aan het einde van het blok een eigen strip gemaakt. Ze liggen 

nog in de klas, mocht u het leuk vinden om ze een keer in te zien. 

Inmiddels zijn we begonnen aan het nieuwe blok. Het thema is: Familie.  

 

Tafels 

Momenteel zijn we met rekenen bezig met het cijferend vermenigvuldigen. Hierbij is het beheersen van de tafels heel erg 
belangrijk. Veel hoogbegaafde leerlingen hebben de tafels nooit geautomatiseerd, omdat ze snel kunnen rekenen. Hoe groter 

de sommen worden, blijkt het toch belangrijk dat de sommen geautomatiseerd zijn. Willen jullie hier thuis ook nog extra 

aandacht aan besteden.  

 

Stagiaires 

Inmiddels zijn Dagmar en Mirthe allebei gestart in de klas en zijn zij druk bezig om hun plekje te vinden. Hieronder stellen ze 

zichzelf even voor.  

 

Hoi! Er zullen vast al verhalen de ronde hebben gedaan over nieuwe stagiaires op de school. Daar ben ik er één van. Mijn 
naam is Dagmar en ik loop stage HB7. Ik zit in mijn tweede jaar van de Academische Pabo in Leiden. Ik zal t/m januari op 

dinsdag de stagiaire zijn in HB7. Ik hoop hier veel te leren en leuke dingen mee te maken, maar dat moet volgens mij wel 

goed komen. Groet, Dagmar 

 

Ik ben Mirthe van Sligtenhorst, 18 jaar en ik woon in Voorthuizen. Dit jaar loop ik stage voor mijn opleiding maatschappelijk 

werk en dienstverlening op de Andersenschool in de klas HB7. Dit jaar zal ik de kinderen individueel begeleiden op sociaal-

emotioneel gebied maar ook met bijvoorbeeld concentratie. Als jullie nog vragen voor mij hebben spreek me gerust aan en 

kom een praatje maken! 

  
Wat staat ons ons te wachten? 

Nog een weekje en dan is het tijd voor een weekje bijkomen tijdens de herfstvakantie. Na de vakantie is het op woensdag 

weer tijd voor de Koeiemart, dan zijn alle kinderen een extra dagje vrij.  

 

TechniekDrieDaagse 

We hebben ons dit jaar weer aangemeld om mee te mogen doen aan de techniekdriedaagse. Dit evenement wordt elk jaar 

georganiseerd om jonge mensen enthousiast te maken voor de technische vakken. Het evenement vindt plaats op 7 t/m 9 

november.  

We weten nog niet op welke dag we ingedeeld zijn.  
Zodra wij meer informatie met jullie kunnen delen, zullen wij dit via de mail communiceren. 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

9 oktober Algemene leden vergadering  

3-13 oktober Kinderboekenweek: “Gruwelijk eng”  

16-22 oktober Herfstvakantie  

25 oktober Koeiemart vrij  

7 november Techniekdriedaagse  

10 november Nieuwsbrief 3  

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

 

HB 8  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
Met de eerste vakantie alweer in zicht is het tijd voor de tweede nieuwsbrief. Buiten lijkt de herfst nu echt te zijn begonnen.  

 

Klassendag 

Begin september zouden we met de hele klas een tour door Woerden doen. De 

‘Klassendag’. We waren helemaal voorbereid. Iedereen had een fiets geregeld 

en er waren gelukkig ouders die konden meefietsen. Helaas regende het die 

dag pijpenstelen en is de activiteit afgelast.  

 

Sporten in de klas 
De tweede week van september stond in het teken van sporten in de klas. We 

hebben fijn gedanst en gesquat!  

 

Schoolreis 

Het jaarlijkse schoolreisje stond weer groot op de agenda. Raar om dit jaar 

niet mee te gaan. Nog vreemder om op school te zijn, terwijl iedereen weg is. 

Maar dat geeft natuurlijk wel fantastische mogelijkheden. Deze dag hebben de 

groepen 8 gezamenlijk tikkertje en verstoppertje in de school gespeeld. Lol! 
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Kinderboekenweek 

Tot de herfstvakantie zijn we druk bezig met de Kinderboekenweek. Dit jaar staan deze weken bij ons in het thema van: 
“Gruwelijk eng”! Dinsdag was de opening en hebben de kinderen die dat wilden een verhaal voorgelezen in de andere 

groepen. Ook mocht iedereen verkleed naar school komen! Op vrijdag staat ook de mixmiddag in het teken van de 

Kinderboekenweek. In de klas besteden we extra aandacht aan leesactiviteiten en ook op creatief gebied zijn we gericht op 

“Gruwelijk enge” knutsels. Afgelopen week hebben we ‘sugar skulls’ in de klas gemaakt. De foto’s komen in OneDrive te 

staan ( zie de link verderop in deze nieuwsbrief). 

 

Staking 

Donderdag 5 oktober zijn de leerkrachten van de Andersenschool gaan staken.  

 
Da Vinci 

We zitten nog steeds in het thema Egypte en de afgelopen tijd ging het over de dood. We hebben gekeken hoe het 

Christendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Humanisme daarover denken. Ook hebben we gekeken hoe de Egyptenaren 

met de dood omgingen en hoe een mummie werd gemaakt. Om te kijken welke materialen een rol spelen in het proces van 

mummificeren het we met stukken appel een mummie-proef gedaan. Wegen, inwikkelen met zand, meel, zout, suiker en wat 

al niet meer, dag laten staan en weer wegen. Zout bleek het meeste vocht te onttrekken aan de appelpartjes.  

            

       

Staal Taal  

In het eerste hoofdstuk hebben we kennisgemaakt met het thema China en nieuwe woorden geleerd rondom dit thema. Ze 

leerden passende tussenkopjes te schrijven bij teksten en schrijf ideeën verzamelen en ordenen met een mindmap. Daarmee 
hebben ze zelf een reisfolder geschreven over China en een verkooppraatje moeten houden over hun Chinese vakantie. Het 

thema is afgesloten met de groepsles ‘Drakenspel’, waarin ze zelf een Chinees soort ganzenbord hebben gemaakt en 

gespeeld. We vonden het een superleuk thema! 
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Werkstuk 

Het kan jullie thuis niet ontgaan zijn dat we dit jaar al vroeg met het werkstuk begonnen zijn. Inmiddels hebben de meesten 

hun mindmap, stappenplan en eerste hoofdstuk ingeleverd. Voor de herfstvakantie krijgen ze op deze onderdelen allemaal 

hun feedback terug. Na de herfstvakantie beginnen de werkstukgesprekken. Alle kinderen hebben opgeschreven wanneer ze 

aan de beurt zijn. Ze moeten die dag de onderdelen van het werkstuk waar ze aan werken meenemen. Bij voorkeur op papier 

(we hebben weinig toegang tot computers ). De bedoeling van deze bespreking is om eventuele problemen samen op te 

lossen. Eventueel kunt u thuis ook vast bespreken waar de kinderen tegen aan lopen.  
 

Tafels 

Elke week is er weer tijd om de tafels op te zeggen. Hopelijk willen jullie hier thuis ook extra aandacht aan blijven geven. 

 

Stagiaires: 

In de vorige nieuwsbrief hebben Kelly en Thomas zich voorgesteld. Inmiddels is Rosanne ook in de klas gestart. Alle drie zijn 

zij al druk bezig van verschillende kanten kinderen in de klas te helpen. In deze nieuwsbrief wil Rosanne zich ook nog graag 

aan u voorstellen.  

Hoi,  

Weer een nieuw gezicht op de Andersenschool! Aan mij de eer om me ook even voor te 

stellen.  

Ik ben Rosanne en ik loop stage in groep HB8. Ik ben op dit moment bezig met mijn 2e jaar 

Academische pabo in Leiden. Tot en met januari ben ik iedere dinsdag te vinden in groep HB8. 

Ik verwacht dat ik tijdens deze periode veel mag leren en een hoop nieuwe mensen en 

kinderen mag leren kennen. Ik heb er in ieder geval zin in!  

 Groet Rosanne  

 

 
 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Nog een weekje en dan is het tijd voor een weekje bijkomen tijdens de herfstvakantie. Na de vakantie is het op woensdag 

weer tijd voor de Koeiemart, deze dag zijn de kinderen vrij van school. 

Deze week starten de werkstukgesprekken ook.  

 

Bandlessen 

De groepen 8 gaan gezamenlijk deelnemen aan de bandlessen. Ze maken gemengde groepjes en spreken met elkaar af wie 

er gaat zingen, gitaarspelen, keyboard spelen of drummen. We studeren samen de 3 liedjes in. Op 30 en 31 oktober komen 
alle groepjes aan de beurt om een van de nummers als een echt bandje te oefenen. Dit onder begeleiding van twee 

docenten.  

Na al het oefenen is het 30 en 31 oktober de tijd om er echte muziek van te maken. We zijn nu al heel benieuwd naar de 

eindresultaten.  
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TechniekDrieDaagse 

We hebben ons dit jaar weer aangemeld om mee te mogen doen aan de techniekdriedaagse. Dit evenement wordt elk jaar 
georganiseerd om jonge mensen enthousiast te maken voor de technische vakken. Het evenement vindt plaats op 7 t/m 9 

november.  

We weten nog niet op welke dag we ingedeeld zijn.  

Zodra wij meer informatie met jullie kunnen delen, zullen wij dit via de mail communiceren. 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

9 oktober Algemene leden vergadering OV  

13 oktober Tafels 1 t/m 10 kriskras  
 

 

16-22 oktober Herfstvakantie  

25 oktober Koeiemart vrij  

26 oktober Werkstuk bespreken Jorian & Daniel  

27 oktober Werkstuk bespreken Julius & Stan  

30-31 oktober Bandlessen groepen 8  

2 november Werkstuk bespreken Julian & Maud  

3 november Werkstuk bespreken Robbe & Lidewij  

7 november-9 november  Techniekdriedaagse  

9 november Werkstuk bespreken Kim & Daan  

10 november Werkstuk bespreken Anouk & Stijn  

10 november Nieuwsbrief 3  

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Uit de MR 
 

Als MR willen we jullie in deze nieuwsbrief informeren over de inhoud van onze eerste twee MR 

vergaderingen van het nieuwe schooljaar 2017-2018. OP 11 september en 5 oktober hebben we overleg 

gehad. Daar is het volgende besproken: 

 

Lopende zaken vanuit de directie: 

• Update formatie: Ilona en Marloes S(gymdocente) zijn beide zwanger en hier wordt vervanging voor gezocht. 

• Er zijn 18 stagiaires gestart in het nieuwe schooljaar. Zij zullen worden voorgesteld in de nieuwsbrief. Ze hebben een 

goede start van het nieuwe schooljaar gehad.  
• Er is een migratie van windows 7 naar windows 10 geweest waardoor er makkelijker met office 365 gewerkt kan 

worden. Komende periode wordt er een SharePoint omgeving ingericht. Er zijn nieuwe laptops aangeschaft voor 

gebruik door de leerlingen.  

• Het bestuur van Stichting Klasse, waaronder de Andersenschool valt, heeft bezoek van de inspectie gehad. Er is ook 

een gesprek geweest met alle directeuren.  

• De OV is gestart, de kascommissie is overgedragen  

• We zijn weer ingeloot voor schoolfruit, informatie volgt nog. 

 

Het schoolplan: 
Het schoolplan van het schooljaar 2016-2017 is geëvalueerd. Het schoolplan van het jaar 2017-2018 is bijna 

klaar. Na akkoord van Stichting Klasse kunnen we het stuk bespreken en kan de MR adviseren.  

 

Bespreking Medewerkerstevredenheidsonderzoek:  

Goede score, erg hoog gescoord op algemene tevredenheid in werk, onderwijs en sfeer. Veel boven de benchmark gescoord. 

Aandachtspunten zijn ICT, werkbelasting en werkdruk. Deze punten zijn bekend. 

 

Startdocument, eerste deel: 

Met de MR bekijken we opnieuw de huidige interne en externe context van de school.  Welke kansen en mogelijkheden liggen 

er nog voor ons als school? In hoeverre willen we de interne en externe context nog uitbreiden? Hoe sluit de bestaande in het 
verleden gemaakte visie en missie aan bij de huidige situatie? Zijn de huidige middelen nog passend bij de missie en visie? 

Vernieuwing binnen onderwijsland, wat doen we, wat willen we? Als MR willen we deze vragen gaan beantwoorden dit 

schooljaar zodat we de missie en visie helder hebben en ouders in de nieuwste schoolgids hierin mee kunnen nemen. Het 

doel is om eind dit jaar de vragen zo goed mogelijk beantwoord te hebben. 

 

Tot zover de samenvatting van wat er besproken is. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze samenvatting dan 

horen wij deze graag. 

 

Met hartelijke groet, 
 

Marjo, Ilona, Marlous, Mirjam, Jan-Willem en Daniëlle  

 

 

naar Inhoudsopgave 
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Vertrouwenspersoon 

 
Vorige week ben ik in de klassen langs geweest om iets te vertellen over mijn rol als 

vertrouwenspersoon. Ik heb de kinderen uitgelegd dat ze bij mij terecht kunnen voor een luisterend 

oor, als ze een geheim hebben of zich ergens voor schamen. Maar ook als ze zich zorgen maken over 

iemand anders of als ze een vraag hebben die ze eigenlijk niet aan iemand durven te stellen. 

Ook voor u als ouder ben ik de interne vertrouwenspersoon van de school. U kunt bij mij terecht met 
klachten en/of zaken die u vertrouwelijk wilt bespreken (als u dat niet direct met de leerkracht of 

directie wil doen). Daarnaast is het per wet verplicht om als school ook een externe 

vertrouwenspersoon te hebben (hij of zij is niet werkzaam op de Andersenschool). Mocht u in contact 

willen komen met onze externe vertrouwenspersoon dan kan ik u naar haar doorverwijzen. 

Met vriendelijke groet 

Marlous de Beer (ma-di-woe) marlous@andersenschool.eu  

 

naar Inhoudsopgave 

 

Papiercontainer  

 

Wist u dit? 

Iedere twee weken staat er een papiercontainer voor de school. De opbrengst hiervan gaat in de pot voor de reis naar 

Denemarken. Iedere tas of doos met papier is dan ook welkom! 

De container wordt dinsdagochtend na 09.00 uur gebracht en woensdag na 09.00 uur weer opgehaald. 

Op de volgende data in 2017 kunt u de papiercontainer op de parkeerplaats bij school vinden:  

10-11 oktober 

24-25 oktober 
7-8 november 

21-22 november 

5-6 december 

19-20 december 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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