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Agenda 

Do  29 03 Paasontbijt  

Do 29 03 
Groepen 7 en 8 concert-

gebouw 

Vr   30 03 Paasweekend vrij   

Ma  02 04 Paasweekend vrij  

Do  05 04 
Schriftelijk verkeersexamen  

Groepen 7 

Vr  6 04 Sponsorloop  

Ma  09 04 
Oefenen praktisch 

verkeersexamen groepen 7 

Di  10 04 
Praktisch verkeersexamen 

groepen 7 

Di 10 04 
Denemarken 

informatieavond 

Vr 13 04 NME HB 6 

Vr  13 04 HB 4/5 boerderij  

17-04 t/m 19-04 centrale eindtoets 

groepen 8 

Di 17 04  HB informatieavond extern 

Vr  20 04 Koningsspelen  

Do  26 04 Nieuwsbrief 8 

27-04 t/m 13-05 meivakantie  

 

Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen weken zijn weer in een sneltreinvaart voorbijgegaan. In de 
vorige Nieuwsbrief stond ik nog stil bij het feit van het rapport, 

ondertussen zijn de oudergesprekken geweest. Daarnaast hebben we 

genoten van een tweetal weken voorjaarsvakantie en is de eerste ouder 

met een vraag over de vakanties 2018-2019 al gesignaleerd. Hierover 

meer in deze nieuwsbrief! 

 

De leerlingen hebben de afgelopen tijd weer veel geleerd. Ik heb in de 

school Dino’s en boerderijdieren voorbij zien komen. Er was bij de 

reguliere bovenbouw iemand uit de Middeleeuwen ontsnapt en binnen de 
HB groepen zijn er Grieken en Romeinen gesignaleerd! Kortom 

geschiedenis leeft op de Andersenschool. 

 

Er is ook weer gesport op het Lijnbaltoernooi en als het weer mee zit zal 

er woensdag ook weer gevoetbald worden door groep 8. Ook Koningsdag 

staat weer in het teken van sport voor zowel de groepen 1 en 2 als de 

groepen 3 t/m 8. 

 

Natuurlijk mogen we ook de Sponsorloop niet vergeten. De kinderraad 
heeft dit schooljaar gekozen voor Warchild als goed doel en een 

significant gedeelte van het gesponsorde bedrag krijgt als 

eindbestemming Denemarken voor de groep waar uw kind in zit. 

 

Voor de komende weken staan er voor de groepen 7 zowel het 

theoretisch- als het praktijkexamen voor verkeer op het programma. 

De groepen 8 maken zich op voor de Centrale Eindtoets en de leerlingen 

en ouders zullen binnenkort worden geïnformeerd over de 

Denemarkenreis. 
 

Naar aanleiding van twee brieven aan de directie en een brief aan de MR 

is gesproken over de weercode oranje en weercode rood. Wij hebben als 

school daar geen beleid op en dat betekent dat we als team elke situatie 

per keer bekijken. 

Ook bij volgende weercodes is afgesproken binnen het team en met de 

MR dat we als team de situatie zullen bekijken en bij een onveilige 

situatie zullen handelen om de veiligheid van de leerlingen en het team 

te waarborgen. 
 

Ik wens iedereen veel leesplezier, 

 

 

Eelco Kosterman 

 

naar Inhoudsopgave 
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Verjaardagen 

MAART   Groep  

31 Adanya  HB 7 

APRIL   Groep  

1  Sabir  Gr. 6 

2 Gunilla  Gr. 5b 

3 Oene  HB 6 

3 Amine  HB 5 

6 Ties  HB 6 

7 
Jasmine- 
Ashley 

Gr. 3 

9 Kate  Gr. 1 

10 Romaisa  Gr. 4 

12 Ilhem  Gr. 4 

13  Daan  HB 8 

18 Imare  Gr. 8 

18  Floor  HB 5  

19 Rens  Gr. 7 

21 Jolijn  Gr. 2 

23 Robin  Gr. 2 

24 Wouter  HB 6 

26 Amin  Gr. 1 

MEI   Groep  

2 Alex  HB 7 

3 Ivo Gr. 1 

4 Chelsey  Gr. 5b 

4 Simon  Gr. 7 

5 Lucinda  Gr. 8 

6 Sohrab Gr. 3 

7 Armezan  Gr. 6 

9 Max HB 7 

9 Stijn  HB 7 

10 Rowena  HB 6 

10  Jinte  Gr. 3 

10 Tim  Gr. 1 

13 Sven  HB 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1 (fase 1-2) 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Thema Dino’s 

We hebben heerlijk twee weken vakantie gevierd en in de week na de 

vakantie hebben we het thema Dinosaurussen afgerond. De leerlingen 

waren erg enthousiast over het thema en we hebben er veel over  

geleerd. We zijn te weten gekomen dat een archeoloog de botten 

opgraaft, dat er veel vulkaanuitbarstingen zijn geweest in de tijd van de 
Dino’s en dat de meeste kinderen in de klas de Diplodocus de leukste 

dino vinden.   

 

 
 

 
 

Thema De boerderij 

Vorige week zijn we begonnen met het thema de Boerderij. De kinderen 

vinden het erg leuk. Ze hebben volop knuffels meegebracht en andere 

voorwerpen die met de boerderij te maken hebben. Nieuwe voorwerpen 
als lege zuivelverpakkingen etc. zijn nog steeds welkom zodat we onze 

zuivelwinkel kunnen bevoorraden. 

 

 
 

Voorlezen door HB7 

Dinsdag 20 maart kwamen de kinderen uit HB7 gezellig langs in onze 

groep om de kinderen in groepjes interactief voor te lezen. Sommigen 

mochten naar de groep van HB7 en andere kinderen bleven in onze 

groep. 
 

 

Nieuwe stagiaire 

Vanaf 29 maart zal Loekie Struik bij ons in de klas stage komen lopen. 

Zij doet de Pabo aan de Hogeschool Leiden en heeft al een opleiding tot 

kinderpsycholoog achter de rug. Elke donderdag is zij bij ons in de klas. 

 

Sponsorloop 

Op 6 april is weer de jaarlijkse sponsorloop voor het goede doel. De 
kinderen van groep 1 lopen hun rondjes van 8.45 uur -8.55 uur op het 

Andersenhof. We zoeken voor het tellen van de rondjes nog ouders die 

daarbij zouden willen helpen. De kinderen hebben dit jaar gekozen voor 

het goede doel Warchild. Het grootste gedeelte van de opbrengst van 

de eigen fase/groep wordt gespaard voor de reis naar Denemarken in 

groep 8. Een deel wordt gebruikt om allerlei leuke en nuttige dingen mee 

te doen binnen de school en een deel gaat naar het goede doel. 
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Koningsspelen  

Op vrijdag 20 april a.s. is het weer tijd voor de Koningsspelen. Deze dag zal volledig in het teken staan van sportieve en 

feestelijke activiteiten. Voor nog meer feestelijkheid vragen we jullie om allen in oranje en/of rood, wit, blauwe kleding te 

komen. Wij beginnen de dag in de klas met een klein ontbijt als aanvulling op jullie eigen ontbijt. 

 

Groep 1 en 2 

Korfbalvereniging Reflex organiseert voor het derde jaar op rij een GIGA! Kangoeroedag tijdens de Koningsspelen. Groep 1 

en 2 zullen hieraan deelnemen. Zij zullen om 10.00 uur per auto richting het sportcomplex vertrekken en rond 12.30 uur 

worden zij weer terug verwacht op school. Zij doorlopen op 20 april een begeleid spellencircuit met uiteenlopende spellen 
gerelateerd aan korfbal, maar ook leuke bewegingsactiviteiten die passen bij kleuters. Voor deze dag zijn wij op zoek naar 

ouders die ons hier naar toe kunnen brengen. Vanaf volgende week hangt er aan de deur een intekenlijst voor het rijden of u 

kunt zich aanmelden door te mailen naar claire@andersenschool.eu.  

 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag (vrij) - 

Maandag 2 april Tweede Paasdag (vrij) - 

Vrijdag 6 april Sponsorloop Ja 

Donderdag 12 april Claire niet voor de groep ivm 

studiedag. 

- 

Vrijdag 20 april Koningsspelen Ja 

Donderdag 26 april Nieuwsbrief 8 - 

   

 

Claire 

 
 

naar Inhoudsopgave

 

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Thema Dino’s 

Na de voorjaarsvakantie zijn we nog even doorgegaan met het thema dino’s. De 
leerlingen hebben mooie knutselwerkjes gemaakt en waren erg enthousiast over 

het thema. Het was fijn om te zien dat het thema echt leefde bij de leerlingen. Er 

werd volop materiaal meegenomen voor de thematafel, erg fijn. 

 

Thema De boerderij 

We zijn nu twee weken bezig met het thema boerderij en wat hebben de 

leerlingen geweldige ideeën. We hebben een zuivelwinkel en een boerderij in de 

klas. De leerlingen hebben weer veel materialen meegebracht voor de 

thematafel. We zijn nog op zoek naar lege melkpakken voor het maken van een 
knutsel, dus heeft u lege melkpakken, breng ze mee naar school.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wat staat ons te wachten? 

Sponsorloop 

Op 6 april is weer de jaarlijkse sponsorloop voor het 

goede doel. De leerlingen van groep 2 lopen hun rondjes 
van 9.00u-9.10u op het Andersenhof. We zoeken voor 

het tellen van de rondjes nog ouders die daarbij zouden 

willen helpen. De leerlingen hebben dit jaar gekozen voor het goede doel Warchild. Het grootste gedeelte van de opbrengst 

van de eigen groep wordt gespaard voor de reis naar Denemarken in groep 8. Een deel wordt gebruikt om allerlei leuke en 

nuttige dingen mee te doen binnen de school en een deel gaat naar het goede doel. 

 

Bezoek Bibliotheek Woerden 

Op vrijdag 13 april om 9.00u mogen we een bezoek brengen aan de bibliotheek in Woerden. We zoeken nog ouders om ons 

te rijden en te begeleiden. Op de deur van de klas vindt u een inschrijflijst.  

mailto:claire@andersenschool.eu
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Koningsspelen  
Op vrijdag 20 april a.s. is het weer tijd voor de Koningsspelen. Deze dag zal volledig in het teken staan van sportieve en 

feestelijke activiteiten. Voor nog meer feestelijkheid vragen we jullie om allen in oranje en/of rood, wit, blauwe kleding te 

komen. Wij beginnen de dag in de klas met een klein ontbijt als aanvulling op jullie eigen ontbijt. 

 

Groep 1 en 2 

Korfbalvereniging Reflex organiseert voor het tweede jaar op rij een GIGA! Kangoeroedag tijdens de Koningsspelen. Groep 1 

en 2 zullen hieraan deelnemen. Zij zullen om 10.00 uur per auto richting het sportcomplex vertrekken en rond 12.30 uur 

worden zij weer terug verwacht op school. Zij doorlopen op 20 april een begeleid spellencircuit met uiteenlopende spellen 

gerelateerd aan korfbal, maar ook leuke bewegingsactiviteiten die passen bij kleuters. . Voor deze dag zijn wij op zoek naar 
ouders die ons hier naar toe kunnen brengen. Vanaf volgende week hangt er aan de deur een intekenlijst voor het rijden of u 

kunt zich aanmelden door te mailen naar petra@anderenschool.eu  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag (vrij) - 

Maandag 2 april Tweede Paasdag (vrij) - 

Vrijdag 6 april Sponsorloop Ja 

Vrijdag 13 april Bezoek bibliotheek Woerden Ja 

Vrijdag 20 april Koningsspelen Ja 

 

Priscilla en Petra 

 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 
Groep 3 (fase 5-6) 

 

Rekenen 

 

Op dit moment zijn we aan het oefenen met de klokken, hoe laat is het over een half uur of hoe laat was het een half uur 

geleden, voor sommige kinderen is dat nog best lastig. Welke getallen zijn samen 20 (vrienden van 20) en welke sommen 

kan je maken bij het plaatje.  

 

We zijn ook aan het kijken bij welke categorie een som hoort (verdwijnsommen 8-8=0/ bijna-verdwijnsommen 8-7=1/ +1 of 
+2 sommen / dubbele 8+8/ vrienden van 10 sommen etc.) Door op deze manier naar de sommen te kijken, leren zij ze in de 

juiste categorie te plaatsen, zodat ze de juiste aanpak kunnen hanteren bij het uitrekenen van de verschillende sommen. 

 

Lezen 

 

We zijn deze week begonnen met thema 9 "Kunst'. In dit thema komen o.a. de volgende doelen aan bod: 

• woorden met -eer/ -oor/ -eur 

• aai/ooi/oei 

• woorden met meerdere lettergrepen 

• verkleinwoorden 

• voorvoegsel ge-/ be- en ver- 

• lezen en begrijpen van korte teksten met bekende leesmoeilijkheden 

• lezen van langere zinnen en teksten 

Ook vragen we u weer thuis veel leeskilometers met uw kind te maken om het leestempo te helpen verhogen. 

 

Toneel 

Binnenkort is het zover:  de toneelvoorstelling van groep 3.  

U bent vrijdag 13 april van harte welkom om naar ons te komen kijken. Vanaf 13.00 uur is de deur open, om 13.15 uur start 

de voorstelling. Donderdag 12 april treden we 's middags ook al  op voor de OB groepen van de school. 

Het toneelstuk gaat over Bobo en Bibi die een lentefeest gaan geven. 

We zijn momenteel al hard aan het oefenen. De kinderen mochten allemaal zelf aangeven of ze wel of geen tekst wilden 
hebben en daar hebben we rekening mee gehouden. De kinderen die tekst hebben, krijgen deze op papier mee naar huis 

zodat er thuis ook nog even geoefend kan worden, we merkten al dat dat veelvuldig gedaan is, top! 

Op YouTube zijn een aantal Boboliedjes die we gaan doen terug te vinden ( Bobo (op tv) / Verstoppertje/ Bobo-doelied / 

Pannenkoekenrock/ Boboband) de kinderen die het leuk vinden kunnen de liedjes thuis extra oefenen en luisteren. 

 

Juffendag 

Het was een gezellige dag waarin we in middeleeuwse sferen de verjaardagen van de meesters en juffen hebben gevierd en 

ook nog wat hebben geleerd over het leven op een middeleeuws kasteel.  

En wat zijn we weer verwend door jullie allemaal op juffendag. Heel erg bedankt, ook namens juf Chanouk en juf Naomi! 
 

 

 

mailto:petra@anderenschool.eu
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Concertgebouw 

Vrijdag 17 maart zijn we bij de voorstelling ‘Sofie en de mannetjes van de tijd’ geweest. Deze voorstelling werd gegeven in 
het schitterende concertgebouw in Amsterdam. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel en we hebben ontzettend genoten 

van de leuke voorstelling en de mooi (kleine) zaal. Ook hebben we met z’n allen lekker meegezongen met alle vrolijke liedjes 

die we in de klas geoefend hadden.  

Alle liedjes uit de voorstelling zijn terug te luisteren op http://educatie.concertgebouw.nl/sofie.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

2 april Vrij, 2e paasdag  

6 april Sponsorloop X 

13 april Onze toneelvoorstelling ‘Bobo en 
het Lentefeest’ 

X 

20 april  Koningspelen Ja, inschrijven via 

linda@andersenschool.eu 

We zoeken ouders die kunnen 

brengen en/of halen van het 

sportterrein. Tijden volgen nog via 

mijnschoolinfo. 

   

 
Linda en Marloes  

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

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

 

Wat vliegen de weken voorbij! We hebben zoveel gedaan de afgelopen tijd… 

 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Projecten Alles-in-1  

Voor de vakantie hebben we aandacht besteed aan het project ‘Middeleeuwen’ van Alles in 1. Groep 4 had op dat moment 

ook een geschiedenisproject, dus dat sloot mooi aan op elkaar. We hebben veel geleerd over hoe de mensen in die tijd 

leefden, wat ze deden, welke verschillende bevolkingsgroepen er waren en we hebben geoefend met het maken van onze 

eigen kapitalen! Dat was best lastig, maar ook leuk om te doen! Als afsluiting hadden we een Archeotolk in de klas, iemand 

die kwam vertellen over het leven in de Middeleeuwen, we mochten ons eigen kaarsje maken en zelfgemaakte honing 

proeven.. Dat was erg leuk! Ook hebben we mooie schilden gemaakt, ons eigen wapenschild. Wat een leuk en leerzaam 

project was dit! Geniet van de foto’s… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educatie.concertgebouw.nl/sofie
mailto:linda@andersenschool.eu
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Juf Ilona 

Voor de vakantie is juf Ilona bevallen van een dochtertje, Ilse. Ze is even bij ons in de klas geweest. Wat was ze lief en klein! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Muziekworkshop groep 5 

Groep 5 had ook de laatste muziekworkshop van de KUVO waarbij er veel verschillende instrumenten voorbij kwamen. Ook 

hadden ze weer een leuke drama-workshop. Ze hebben veel geleerd van de verschillende muziekinstrumenten! Echte 

muziektalenten in groep 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lijnbaltoernooi 

Afgelopen donderdag, 22 maart, heeft groep 5 het lijnbaltoernooi gehad. Ze speelden in teams van 4 kinderen tegen andere 

scholen. Het team van Thijmen, Onne, Boaz en Bruce heeft de pouleprijs gewonnen, knap gedaan! Ook de rest heeft goed 

zijn best gedaan. 

 

Toneel 

Afgelopen vrijdag heeft groep 4-5 het toneelstuk van Hamelen laten zien. Wat zijn wij trots op ze! Ze hebben ontzettend 

goed hun best gedaan!  
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Wat staat ons de komende tijd te wachten? 
 

BLOON: 

Hierbij weer een overzicht van de BLOON-lijsten: 

Groep 4 (Alles in 1): 

2 april: week 3-4 

9 + 16 april: week 5-6 

23 + 30 april: week 7-8 

 

Groep 5 (Alles in 1): 
2 april: 1B Communicatie 

9 april: 2B Communicatie 

16 april: 3B Communicatie 

23 april: 4B Communicatie 

30 april: 5B Communicatie 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Vrijdag 6 april Sponsorloop Ja 

Vrijdag 20 april Koningsspelen Ja 

 

Anouk en Priscilla 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 4-5 

 
De weken vliegen voorbij, we zijn alweer over de helft van het schooljaar en we hebben nog zoveel leuke dingen te doen!  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Op 23 februari was het juffen- en meestersdag, we hebben een gezellige dag gehad met 

elkaar. Spelletjes, buiten spelen, knutselen, dansen.. De dag was weer zo voorbij! Nog 

hartelijk bedankt (ook namens Iris en Lonneke) voor de cadeautjes! 

 

Kangoeroewedstrijd  

15 maart was de kangoeroewedstrijd, wellicht hebben jullie thuis het boekje met allerlei 
logisch denken puzzels nog bekeken of samen gemaakt. Rond de meivakantie krijgen we 

de uitslag hoe de wedstrijd is gegaan, we wachten in spanning af.. 

 

 

Concertgebouw  

Een dag later ging groep 4 naar het concertgebouw in Amsterdam. De voorstelling over Sofie en de mannetjes van de tijd 

was fantastisch. De mannetjes van de tijd hebben ons laten zien dat je met weinig hele goede muziek kan maken. We 

hadden de liedjes voorbereid in de klas en het was dus een groot meezingfeest.  

Op 29 mei gaat groep 5 naar het concertgebouw. Komende tijd zullen we met de klas de liedjes hiervoor ook gaan oefenen. 
 

Kinderjury 

De afgelopen weken hebben we de eerste boekbesprekingen gehad. Het is leuk om te merken dat de kinderen steeds meer 

boeken en schrijvers leren kennen en dan ook door de bieb lopen en boeken herkennen. We zijn ook begonnen met de 

Kinderjury. De kinderen van de Andersenschool zijn namelijk een onderdeel van de Nederlandse Kinderjury.  

Rond de meivakantie mogen zij hun stem al uitbrengen op een boek  (geschreven in 2017) die zij het leukst vinden.  

Wellicht ook leuk om eens in de plaatselijke bibliotheek te kijken welke boeken daar onder vallen. 

 

Muziek workshops 

De afgelopen tijd hebben de kinderen middels muziekworkshops kennis gemaakt met het keyboard, de hobo, de harp en de 
fluit. Ieder had zo zijn/haar voorkeur! 

 

Lijnbaltoernooi  

Vorige week donderdag heeft groep 5 meegedaan aan het lijnbaltoernooi. De teams waren gemengd met de kinderen uit de 

andere groepen 5 van de Andersenschool. Het toernooi was in de gymzaal aan het Kallameer en was samen met meerdere 

scholen. De kinderen hebben het hartstikke goed gedaan! We hebben zowel een pouleprijs als een fairplayprijs gewonnen. 

 

Kanjertraining 

We zijn nog iedere dag druk met de kanjertraining. We denken na over ons eigen gedrag, bij welke pet dat hoort en wat dat 
voor gevolgen heeft voor anderen. Ook het onderwerp vertrouwen komt vaak voorbij, wanneer kan je iemand vertrouwen, 

wie vertrouw jij en ben jij zelf te vertrouwen?  

 

Wat staat ons ons te wachten?  

Op vrijdag 6 april is de sponsorloop. Ik hoop dat jullie thuis even willen meekijken naar het verzamelen van sponsoren. 

Ouders die kunnen aanmoedigen zijn van harte welkom! Ook worden er nog ouders gezocht die kunnen stempelen wanneer 

de kinderen een rondje hebben gerend.  
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Op vrijdag 13 april wil ik graag met de klas naar kaasboerderij Janmaat in Woerden. Daar zullen we een speurtocht doen op 

de boerderij en zullen we ook meer leren over kaas maken. We zijn op zoek naar ouders die kunnen rijden en begeleiden. Ik 
hoor graag wie kan! 

Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen! Dat belooft een gezellige dag te worden. Meer informatie hierover ontvangen jullie 

via de commissie. 

Op vrijdag 27 april is het dan Koningsdag en de eerste dag van een welverdiende meivakantie! 

 

Datum activiteit ouderhulp 

6 april Sponsorloop Aanmoediging en stempelen 

13 april Excursie kaasboerderij Rijden en begeleiden 

20 april Koningsspelen Rijden naar de sportvelden. Info 
volgt nog via mijnschoolinfo 

 

Inmiddels zijn alle voortgangsgesprekken geweest. Mocht u toch nog iets willen delen bel gerust na schooltijd of schiet mij 

even aan op het plein. Fijn paasweekend gewenst!  

 

Esther  

 

 

naar Inhoudsopgave 
 

HB 6 

 

De voorjaarsvakantie is alweer ten einde. Laat die lente maar komen! In de afgelopen weken is er weer veel gebeurd. 

Hieronder leest u daar meer over.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Muziekworkshops 
De leerlingen hebben de afgelopen tijd vier verschillende 

muziekinstrumenten mogen bespelen: de harp, de hobo, de fluit en 

het keyboard. In een les van 45 minuten leerden de kinderen van 

alles over noten lezen, de verschillende geluiden die een instrument 

kan maken en zelfs een klein liedje spelen. Een hele leuke en 

leerzame ervaring dus. Wellicht is uw kind wel zo enthousiast 

geworden dat het nu zelf muziekles wil volgen? 

 

Juffendag 
De vrijdag voor de vakantie hebben wij met de school een hele leuke juffen- en meesterdag mogen 

vieren, met een middeleeuws tintje. Ik wil jullie allen bedanken voor de prachtige activiteitenkaarten 

die ik heb gehad voor in de klas. Yogakaartjes die heel goed aansluiten bij de kanjertraining, waarin 

de leerlingen leren te ontspannen door met elkaar samen te werken. Ook heb ik nog energizekaartjes 

gehad. Dit zijn korte oefeningen om weer even op te laden of juist rustig te worden, tussen de 

leswisselingen door. Tevens heb ik een prachtige (foto)lijst gehad met daarin allerlei herinneringen 

aan de periode waarin wij druk bezig waren met de Haka. Allen hartelijk dank!  

 

 
 

Voortgangsgesprekken 

De week na de vakantie hadden we direct voortgangsgesprekken. Altijd fijn om zo weer met elkaar om de tafel te zitten en te 

kijken hoe het gaat en hoe we verder gaan met uw zoon of dochter. Mochten er toch nog dingen zijn, dan weet u mij te 

vinden. Na schooltijd om 14:15 uur op het schoolplein, telefonisch of via de mail even een afspraak maken.  

 

Stageweek juf Kirsten 

Afgelopen week heeft juf Kirsten de hele week les gegeven. Dat was leuk! Ze had allerlei leuke en interessante lesactiviteiten 

bedacht. Zowel juf Kirsten als de kinderen hebben deze week een hele hoop bijgeleerd.  

 

 

Lijnbaltoernooi 
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Op donderdag hebben de kinderen van HB 6 in gemengde teams met de reguliere groep 6 het 

lijnbaltoernooi gespeeld. Als speciale verrassing was gymjuf Marloes er samen met haar twee 
maanden oude zoon Kai. Dat was een hele leuke verrassing! Het was een hele sportieve dag met 

als beloning één pouleprijs en één fairplay-prijs.  

 

Werkstuk 

Afgelopen maandag hebben alle kinderen bij mij het werkstuk ingeleverd. Ik probeer de 

werkstukken zo snel mogelijk na te kijken. Voor de meivakantie zullen de kinderen de resultaten 

terug hebben. Ik ben erg benieuwd naar alle interessante informatie die ik zal gaan lezen.  

 

Paasontbijt 
Op witte donderdag hebben wij geluisterd naar het paasverhaal onder het genot van een heerlijk 

paasontbijt.  

 

DaVinci 

We zijn nog steeds druk bezig met het thema Grieken en Romeinen. We hebben nog meer 

geleerd. Nu over: het Romeinse Rijk, het dagelijks leven van de Grieken en Romeinen, regeren 

en democratie en de architectuur. Alles wat we leren verwerken we in een hele grote mindmap.  

Zo kunnen we aan het einde van het project terug zien wat we allemaal geleerd hebben.  

 
Kanjertraining 

We zijn gestart met blok 9 van de kanjertraining. We hebben geoefend met op een juiste manier 

vragen stellen en daar weer antwoord op geven door goed te luisteren. Zo kun je vlindervragen 

en molvragen stellen. Vlindervragen zijn vragen waarbij je ‘fladdert’ van onderwerp naar 

onderwerp. Je leert een ander dan niet echt goed kennen. Een mol is een graver, die durft dieper 

de grond in. Je durft bij molvragen door te vragen over een onderwerp. Je leert een ander dan 

beter kennen. Antwoord geven op een molvraag doe je met minimaal vijf woorden. Luisteren doe 

je door de ander goed aan te kijken, molvragen te stellen en antwoord te geven met minimaal vijf 

woorden. Daarna hebben we het gehad over welke pet de leerlingen meestal op hebben. Deze 
opdracht hebben we eerder gedaan in leskern drie. Kijken de kinderen nu, zo’n vier maanden 

later, anders naar zichzelf? Tevens doen we over de hele week door verschillende 

vertrouwensoefeningen.  

 

Staal taal  

Met Taal zijn we begonnen met het thema spijsvertering. De kinderen bereiden hun woordenschat uit met verschillende 

spijsvertering gerelateerde woorden zoals: de aandrang, de voedingsstof, de calorie en het onverzadigd vet. Lachen 

natuurlijk want we kunnen nu in de klas ongegeneerd praten over plas en poep. Als eindopdracht gaan de kinderen een 

oefendemonstratie uitschrijven en demonstreren. Ze gebruiken daarbij al hun geleerde kennis uit de lessen 1 tot en met 8.  
 

Staal spelling 

Met spelling zijn we bezig geweest met het aanleren van het ‘kilowoord’ met ieel en iaal: Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i. 

Woorden die op ieel eindigen zijn ook nog een eel-woord. Ik schrijf ee. Bij de leestekens is het schrijven van de komma aan 

bod gekomen. Je schrijft een komma voor een voegwoord, behalve bij en en of. Bij een opsomming en voor of na de naam 

van iemand die je aanspreekt. Ook het ‘routewoord’ is aan bod gekomen. Regel is: ik hoor /oe/, maar ik schrijf ou. Bij het 

onderdeel werkwoorden hebben wij de regel rond de stam+ t herhaald. Persoonsvorm in de tegenwoordige tijd altijd stam+t, 

behalve bij ik en als jij erachter staat.  

 
Rekenen 

Met rekenen hebben we het, het afgelopen blok gehad over breuken. De kinderen kunnen nu het totaal bepalen op basis van 

een deel (en andersom), veelvoorkomende breuken plaatsen op de getallenlijn en breuken vereenvoudigen. Daarnaast 

hebben we wat doelen herhaald rondom het delen en vermenigvuldigen.  

 

Lezen 

Van 7 maart tot en met 16 mei is het de tijd van de Kinderjury. De kinderen hebben uit onze schoolbibliotheek een boek 

uitgekozen die is genomineerd voor de Nederlandse Kinderjury 2018. Er kan gekozen worden uit alle boeken die in 2017 zijn 

uitgebracht. Daarnaast is per leeftijdscategorie (6 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar) al vooraf een lijst samengesteld van 50 

kinderboeken waar een speciaal kinderjury logo op zit. Meer weten? Kijk eens op de 
site: https://www.kinderjury.nl/. In de klas lezen we ook uit een boek dat is 

genomineerd. Het boek heet Lampje en is geschreven door Annet Schaap. Het gaat 

over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over een grijze vuurtoren op een 

eiland, dat nog net vastzit aan het vasteland. Over Lampje, de dochter van de 

vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te 

steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. 

Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht. Het boek heeft 

wel 324 bladzijdes, dus daar zijn we voorlopig heerlijk zoet mee.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderjury.nl/
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Wat staat ons te wachten? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

Afsluiting alles in 1 project Middeleeuwen 

 

Voor de voorjaarsvakantie zijn we vijf weken lang druk bezig geweest met het 

thema Middeleeuwen. Hierin hebben we o.a. geleerd hoe de mensen in de 

Middeleeuwen leefden. Tijdens de afsluiting van dit thema kwam er een 

bewoonster uit de Middeleeuwen op bezoek, Els. Zij vertelde over haar leven, hoe 
dat verschilde met nu. De kinderen hebben samen met Els hebben de kinderen 

van bijenwas een kaarsje gemaakt 

 

Muziekworkshop 

Twee vrijdagen hebben de leerlingen van groep 5/6 kennis gemaakt met 

verschillende muziekinstrumenten. Een muziekdocent van het klooster had de 

instrumenten mee en heeft de kinderen lesgegeven. De kinderen hebben fluit, 

harp, hobo en keyboard gespeeld. 

  

                      
 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 02 april Vrij, tweede paasdag x 

Vrijdag 06 april Sponsorloop x 

Vrijdag 13 april Superboer in Oudewater 5 auto’s nodig van 08.30 uur tot 

11.00 uur 

Vrijdag 20 april Koningsspelen Rijden naar de sportvelden. Ik 

heb 5 auto’s nodig.  

Donderdag 26 april Meivakantie om 14:15 x 



Nieuwsbrief 7  29 maart 2018 

 
 

 
     

 

11 

Juffen en meesterdag  

Deze dag was ontzettend gezellig. Iedereen zag er mooi verkleed uit. We hebben een wapenschild 
met de klas gemaakt, spelletjes gedaan, getekend en een film gekeken. Eveline (stagiaire) en ik 

willen iedereen bedanken voor het leuke cadeau.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lijnbaltoernooi 

Donderdag 22 maart stond het lijnbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 op het programma. De groepjes waren 
verdeeld. In onze klas zijn een aantal prijzen gevallen. Zowel een poule- als de fairplayprijs. De kinderen 

hebben het erg goed gedaan. Het was een leuke dag!  

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Wat staat ons nog te wachten?  

 

Start nieuw project  

Vanaf dinsdag 3 april starten we met een nieuw project van alles in 1. Deze keer gaat het over communicatie.  

Sponsorloop  

Vrijdag 6 april is er weer een sponsorloop. Het goede doel wat de kinderen hiervoor hebben uitgekozen is Warchild.  

Koningsspelen 

De koningsspelen vinden plaats op vrijdag 20 april, bij AV Clytoneus. Hiervoor zoek ik een aantal ouders om te rijden. Lijkt u 

het leuk om die dag mee te gaan, dan kunt u een mailtje sturen naar valeska@andersenschool.eu 
 

Agenda 
Datum Activiteit Ouderhulp 

29-03-2018 Paasontbijt - 

30-3 t/m 2-4 

2018 

Paasweekend - 

06-04-2018 Sponsorloop (5/6 is om 10.50u) Zie gele brief sponsorloop 

20-04-2018  Rijden naar AV Clytoneus en terug 

27-07 t/m 13-

05-2018 

Meivakantie - 

 
 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 
 

Meesterdag (Jasmijn & Kayleigh) 
Het thema van dit jaar was de middeleeuwen, iedereen was leuk verkleed. We deden en wedstrijd met de bovenbouw wie het 

mooiste wapenschild had gemaakt, HB7 won deze. In groep 7/8 werd er een vrijgezellenparty voor Mr. Niels van Roest 

georganiseerd. Met taart, slingers, partypoppers & muziek! Het was een gezellig feestje en de meester ging zelfs dansen! In 

de rest van de school was het natuurlijk ook een feestje! 
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Afsluiting project Middeleeuwen (Israe & Elisa) 

Wij hebben laatst een project van Alles-in-1 gehad die over de middeleeuwen ging.Dit project werd afgesloten door een 

mevrouw van het Archeon.Ze vertelde over de middeleeuwen en ze deed net alsof ze uit de middeleeuwen kwam.Ze nam ook 

veel middeleeuwse spullen mee zoals: Een drinkfles gemaakt van een aubergine,een fluit en middeleeuwse kleding. Het was 

een leuke middag geworden! 

  
   
Even voorstellen… 

Hallo, ik ben Alexander Blok, kom uit Bodegraven en ik ben 19 jaar 

oud en loop hier elke donderdag stage op de Andersenschool in 

Woerden. Ik zit nu in mijn eerste jaar van de PABO en volg een 

speciaal sport traject. Door dit traject te volgen ga ik mij specialiseren 

op het gebied van een gezonde levensstijl binnen en buiten de school. 

Uiteraard leer ik ook het vak van basisschool leraar, maar het traject 
is een leuke toevoeging daarop. 

 

Op dit moment loop ik stage in groep 7/8, in de klas van meester 

Niels. Het is een leuke grote maar ook wel een beetje drukke klas 

waar altijd veel gebeurt. Het is een leuke uitdaging om voor deze 

groep kinderen voor de klas te staan en ze les te geven. Ik geef meestal 2 lessen per stagedag, we bespreken meestal welke 

lessen ik ga geven, en deze ga ik dan thuis voorbereiden. Ik loop hier stage tot aan het einde van het jaar, dus misschien zie 

ik je/u nog wel! 😊 

 

Verkeer (groep 7) 

Komende donderdag is het dan zover. Dan doen we mee aan het theoretische verkeersexamen. We hebben alle lessen 

besproken. Nog even goed oefenen en misschien nog een oefenexamen doen. De week daarop is het praktische 

verkeersexamen. Maandag moeten de leerlingen hun fiets bij zich hebben. Op maandag worden de fietsen gecontroleerd en 

gaan we de route oefenen die ze de volgende dag zelfstandig zullen moeten fietsen. 

 
Denemarken (groep 8) 

De week in Nederland staat gepland van 14 t/m 18 mei. De week in Denemarken staat gepland van 28 mei t/m 1 juni. Houd 

u er rekening mee dat deze weken het schoolrooster kan afwijken.  

Op dinsdag 3 april komt de brief met informatie over de activiteiten in Nederland en de reis naar Denemarken. Daarnaast 

staat er op 10 april om 19:30 uur een informatieavond gepland. U kunt zich intekenen voor deze avond via deze link: 

https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-zd5cBBvSUEq3b 

 Rechtsbovenin kunt u op “bewerken in browser” klikken. Vervolgens kunt u uw voor- en achternaam invullen in de 

juiste kolom (ouder van leerling uit groep 8 of HB8). Nadat u dit gedaan heeft kunt u het venster gewoon sluiten. 

Alles wordt automatisch opgeslagen.  
 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

29-3-2018 Paasontbijt 

Bezoek concertgebouw 

N.v.t. 

30-3 t/m 2-4 2018 Paasweekend (vrij) N.v.t. 

4-4-2018 Schoolvoetbaltoernooi 

(alleen voor leerlingen die zich hebben 

opgegeven) 

Is geregeld. Dank daarvoor. 

5-4-2018 Theoretisch verkeersexamen groep 7 N.v.t. 

6-4-2018 Sponsorloop N.v.t. 

9-4-2018 Oefenen praktisch verkeersexamen 

groep 7 

N.v.t. 

10-4-2018 Praktisch verkeersexamen groep 7 N.v.t. 

10-4-2018 Informatieavond Denemarken Inschrijven via: 

https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-

zd5cBBvSUEq3b 

12-4-2018 KUVO (Minkema Boulevard) N.v.t. 

https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-zd5cBBvSUEq3b
https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-zd5cBBvSUEq3b
https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-zd5cBBvSUEq3b
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13-4-2018 Gastles Amnesty International N.v.t. 

17-4 t/m 19-4 2018 Centrale eindtoets groep 8 N.v.t. 

20-4-2018 Koningsspelen Graag 1 of 2 ouders die mee kunnen 

fietsen naar de sportvelden. Opgeven 

kan door een mail te sturen naar: 

n.vanroest@stichtingklasse.eu (tijden 

zijn nog niet bekend) 

27-4 t/m 13-5 2018 Meivakantie N.v.t. 

 

 

naar Inhoudsopgave 
 

HB 7 

 

Iedereen is weer fit uit de voorjaarsvakantie gekomen. Klaar voor een nieuwe periode met nieuwe lessen. We gaan nog even 

gas bijgeven, want in deze periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie moet het werkstuk worden afgerond.  

In de afgelopen periode is bij ons in de klas een nieuwe stagiaire gestart. Een aantal van u heeft kennis met haar gemaakt 

tijdens de voortgangsgesprekken. Zij zal zich onder aan de nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
Interactief voorlezen: 

Inmiddels hebben we 2 lessen gehad van Rob. De kinderen hebben elk een eigen prentenboek voorbereid. Dinsdag 20 maart 

hebben ze allemaal voorgelezen aan een groepje kleuters. Wat hebben ze het fantastisch gedaan. De foto’s en filmpjes zijn 

weer aangevuld op OneDrive. 

 

Meesters- en juffendag: 

Heel erg bedankt voor onze mooie zwaarden en de andere cadeaus. Meester Niels kon gelukkig ook langskomen om deze dag 

te vieren. De kinderen hebben meegedaan aan 3 workshops. Voor het thema middeleeuwen moesten de groepen allemaal 

een wapenschild maken. In het lokaal van HB 8 werd er een Kahootquiz gedaan over de middeleeuwen. En we hebben draken 
geknutseld. Uiteraard hebben we ook gezongen. Samen met juf Mariëlle is het een hele gezellige dag geworden. 

Aan het einde van de dag werd de klas met het mooiste wapenschild geridderd. En we hebben gewonnen! Ons mooie 

wapenschild hangt in de klas als u het leuk vindt om deze te komen bekijken.  

 

Voortgangsgesprekken: 

Bedankt voor de fijne gesprekken. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de gesprekken, dan hoor ik dat graag.  

 

Check je melkpak: 

Vrijdag 16 maart is de groep naar de boerderij geweest. Hier hebben ze meer geleerd over het hebben van een 
melkveebedrijf. Ze konden hier hun vragen stellen over het thema van de posters die ze hadden voorbereid.  

 

Paasontbijt en bezoek concertgebouw: 

Vanochtend zijn we begonnen met een paasontbijtje en we zijn vandaag naar het concertgebouw geweest. Ik zal hier in de 

volgende nieuwsbrief meer over vertellen.  

 

 

Wat gaan we de komende periode doen? 

Verkeer: 
Komende donderdag is het dan zover. Dan doen we mee aan het theoretische verkeersexamen. We hebben alle lessen 

besproken. Nog even goed oefenen en misschien nog een oefenexamen doen.  

De week daarop is het praktische verkeersexamen. Maandag moeten de leerlingen hun fiets bij zich hebben. U kunt deze 

eventueel al in het weekend brengen en de fiets op school laten staan t/m dinsdag. Op maandag worden de fietsen 

gecontroleerd en gaan we de route oefenen die ze de volgende dag zelfstandig zullen moeten fietsen.  

 

Sponsorloop: 

De mail over de sponsorloop is verstuurd. Komende week krijgen de leerlingen een formulier mee, hierop staat wat de 

bedoeling is. Dit jaar lopen we voor het goede doel: Warchild. Dit is gekozen door de leerlingen van de school. Uiteraard gaat 

een deel van de opbrengst naar het spaarpotje voor Denemarken.  
Minkema boulevard: 

Elk jaar organiseren de brugklassers van het Minkema college een voorstelling met drama, muziek en dans. Leerlingen van 

groep 7 en 8 mogen dan komen kijken.  

 

Koningsspelen: 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de koningsspelen. Deze dag doen we allemaal leuke activiteiten op de sportvelden. Dit 

wordt georganiseerd door de Sportpunt Woerden. Hier krijgt u later van mij nog meer informatie over (tijden, e.d.). We gaan 

er op de fiets heen. Het is altijd fijn als er ouders zijn die mee kunnen fietsen. Als er kinderen zijn die echt geen fiets kunnen 

regelen, dan hoor ik dat graag.  
 

 

Voorstellen Hélène: 

Best ouders, mijn naam is Hélène Heemskerk. Ik ben 26 jaar en volg de Flexibele PABO aan de Hogeschool Leiden (deeltijd). 

Eind februari ben ik gestart met mijn stage bij groep HB7, en daar zal ik elke maandag aanwezig zijn tot het einde van het 

schooljaar. Naast de deeltijdstudie ben ik nog drie dagen per week werkzaam in de sport. Ik ben buurtsportcoach in de 

gemeente IJsselstein gekoppeld aan voetbalvereniging IJFC en geef training bij SC Buitenveldert in Amsterdam. Voorheen 

heb ik zelf op hoog niveau gevoetbald maar heb een stapje terug gedaan om deze opleiding te volgen wat mij heel erg goed 

bevalt. Hopelijk tot ziens in HB7! 

mailto:n.vanroest@stichtingklasse.eu
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Agenda 
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag n.v.t. 

Zondag 1 april 1e Paasdag n.v.t. 

Maandag 2 april 2e Paasdag n.v.t. 

Dinsdag 3 april  Boekbespreking Suze n.v.t. 

Donderdag 5 april Theoretisch verkeersexamen Nee 

Vrijdag 6 april Sponsorloop Ja, zie mail 

Dinsdag 10 april Praktisch verkeersexamen Ja, 
voldoende 

ouders 

hebben zich 

aangemeld 

Dinsdag 10 april Boekbespreking Laura n.v.t. 

Donderdag 12 april Minkema Boulevard Nee 

Vrijdag 20 april Koningsspelen Ja, ouders 

die mee 

kunnen 
fietsen. 

Donderdag 26 april Nieuwsbrief 8 n.v.t. 

Vrijdag 27 april Koningsdag – vrij n.v.t. 

Zaterdag 28 april t/m 13 

mei 

Meivakantie n.v.t. 

 
Niels, Marjo, Mirthe en Hélène 

 
 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 8  

 

In de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie vonden de definitieve adviesgesprekken plaats en moesten jullie kinderen 

definitief beslissen naar welke school ze wilden. Voor de één een gemakkelijke keuze, voor de ander een ware zoektocht. 

Uiteindelijk zijn alle kinderen nu aangemeld bij een middelbare school en krijgen we op 4 april te horen welke scholen moeten 

loten. Op 5 april krijgen we dan te horen of al onze kinderen geplaatst zijn en we hopen van harte dat iedereen op de 
gewenste school terecht kan!   

Na twee welverdiende weken vakantie zijn we wat rommelig begonnen. Mariëlle lag nog gevloerd door de griep en ook Marjo 

is niet fit. Dit heeft zijn weerslag op de kinderen omdat ze te maken krijgen met invallers of verdeling over de andere 

groepen. Dit vinden we voor de kinderen heel vervelend en als we het kunnen voorkomen, zullen we dit natuurlijk doen.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Meesters- en juffendag: 

Heel erg bedankt voor de mooie cadeaus. De spellen en de heerlijke chocolade zijn zeer welkom en ook de zelfgemaakte 

cadeaus vinden we fantastisch. We hebben er een gezellige dag van kunnen maken. Veel kinderen kwamen verkleed naar 
school en dan is het mooi te zien hoeveel werk daarin is gestoken. We hebben activiteiten gedaan die passen bij het thema 

Middeleeuwen. Zo hielden we een kahootquiz over de middeleeuwen, knutselden we een draak en maakten we een 

wapenschild. In groepjes hebben ze aan het wapenschild gewerkt en er echt iets leuks van gemaakt. Hij hangt nu bij ons in 

het lokaal. Afsluitend hebben we oud-middeleeuws verstoppertje gespeeld door het hele gebouw: het was leuk! 

 

Paasontbijt en bezoek concertgebouw: 

Vandaag hebben we het paasontbijt en gaan we naar het concertgebouw. Hier vertellen we in de volgende nieuwsbrief meer 

over.  

 

Wat gaan we de komende periode doen? 
Sponsorloop: 

De mail over de sponsorloop is verstuurd. Dit jaar lopen we voor het goede doel: Warchild. Dit is gekozen door de leerlingen 

van de school. Uiteraard gaat een deel van de opbrengst naar het spaarpotje voor Denemarken 

 

Minkema boulevard: 

Elk jaar organiseren de brugklassers van het Minkema college een voorstelling met drama, muziek en dans. Leerlingen van 

groep 7 en 8 mogen dan komen kijken. 

 

Centrale Eindtoets 
Op dinsdag 17 april, woensdag 18 april en donderdag 19 april vindt de Centrale Eindtoets plaats. Deze afnamedagen liggen 

vast en daarom vragen we jullie om in ieder geval tijdens deze dagen geen buitenschoolse afspraken te maken. De 

aankomende drie weken zullen we benutten om vooral stof te herhalen of moeilijke onderwerpen nog eens uit te leggen.  

 

Koningsspelen 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Koningsspelen. Deze dag doen we allemaal leuke activiteiten op de sportvelden. Dit 

wordt georganiseerd door de Sportpunt Woerden. Hier krijgt u later van mij nog meer informatie over (tijden, e.d.). We gaan 

er op de fiets heen. Het is altijd fijn als er ouders zijn die mee kunnen fietsen. 
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Activiteiten in Nederland en de Denemarkenreis 
In de week van 14 t/m 18 mei staat er een aantal activiteiten in Nederland gepland. De week dat we naar Denemarken gaan, 

staat gepland van 28 mei t/m 1 juni. Houd u er rekening mee dat deze weken het schoolrooster kan afwijken. 

Op dinsdag 3 april komt de brief met informatie over de activiteiten in Nederland en de reis naar Denemarken. Daarnaast 

staat er op 10 april om 19:30 uur een informatieavond gepland. U kunt zich intekenen voor deze avond via deze link: 

https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-zd5cBBvSUEq3b 

--> Rechtsbovenin kunt u op “bewerken in browser” klikken. Vervolgens kunt u uw voor- en achternaam invullen in de juiste 

kolom (ouder van leerling uit groep 8 of HB8). Nadat u dit gedaan heeft kunt u het venster gewoon sluiten. Alles wordt 

automatisch opgeslagen. 

 
Mariëlle en Marjo 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag n.v.t. 

Zondag 1 april 1e Paasdag n.v.t. 

Maandag 2 april 2e Paasdag n.v.t. 

Vrijdag 6 april Sponsorloop graag 

Donderdag 12 april Minkemaboulevard Nee 

17, 18, 19 april Eindtoets n.v.t. 

Dinsdag 10 april Informatie-avond over Denemarken intekenen 

Vrijdag 20 april Koningsspelen Graag 

Donderdag 26 april Nieuwsbrief 8 n.v.t. 

Vrijdag 27 april Koningsdag – vrij n.v.t. 

Zaterdag 28 april t/m 13 

mei 

Meivakantie n.v.t. 

Maandag 14 t/m 18 mei  Groepen 8 activiteiten in Nederland Informatie 

volgt nog 

Dinsdag 22 mei Schoolfotograaf n.v.t. 

Maandag 28 mei t/m 

vrijdag 1 juni 

Groepen 8 naar Denemarken Informatie 

volgt nog 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Alles in 1 project: Communicatie  

 

Communiceren, we doen het elke dag en het is dan ook belangrijk. We doen het op school, op de sportvereniging, thuis, 
noem maar op. De komende vijf weken leren we van alles rondom het thema communicatie. We leren onder andere wat 

communicatie is en hoe we kunnen communiceren. Kan dat alleen door te praten of misschien ook door geheimschirft? We 

leren hoe een krant wordt gemaakt en gaan er zelf een maken. Verder doen we tijdens verschillende leuke creatieve 

opdrachten.  

 

Week 1: Taal en teken  

De film in deze week gaat over de uitleg van communicatie. Hoe communiceren we? Kan dit alleen door 

middel van praten met elkaar of ook door geheimschrift? Tijdens Info leren we over communicatie door 

de Indianen en de Chinezen. De indianen gebruikten namelijk rooksignalen om met elkaar te 
communiceren. De Chinezen gebruikten lichtsignalen. Op de Chinese muur stonden wachttorens waar de 

wachters d.m.v. vuur in de toren waarschuwden voor vijanden. De vuurtorens die we nu langs zee zien, 

werken hetzelfde. Hierdoor weten schippers dat ze ondiep water naderen.  

 

 
 

 

 

 
Week 2: Allemaal taal  

We starten deze week met een film over communiceren met je ge zicht. Door je gezichtsuitdrukking kunnen we 

vaak al zien of je boos, blijf of verdrietig bent. Verder in de week gaan we het hebben over lichaamstaal. Niet 

alleen door je gezichtsuitdrukking, maar ook door de houding van je lichaam kun je vertellen of je angstig of 
juist blij bent.  

https://1drv.ms/w/s!AhOErLa0sinUkg-zd5cBBvSUEq3b
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Week 3: Drukwerk  
Deze week gaan we het hebben over de krant. De krant is een vorm van 

communiceren. Er wordt namelijk nieuws in verteld. De film laat zien hoe een 

kinderkrant wordt gemaakt. Dit gaat tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger. 

In deze week leren we namelijk ook over de boekdrukkunst van vroeger. Tijdens het 

vorige project (Middeleeuwen) hebben we geleerd dat monniken als enige konden lezen 

en schrijven. De boeken die zij maakten, waren hand 

geschreven. De Duitser Johan Gutenberg ontdekte dat je 

boeken ook kon drukken. Hij maakte een soort stempels van 

lood en inkt, waardoor er sneller en dus meer boeken 

konden worden gedrukt. Tegenwoordig worden boeken gedrukt met computers en machines.  
 

Week 4: Telefoon, radio, tv en film  

Zoals het thema deze week aangeeft, gaan we het hebben over televisie. 

De televisie is tegenwoordig een voorwerp dat dagelijks wordt gebruikt. 

We kijken daar naar het nieuws, series, films, etc. We leren deze week 

hoe een film wordt gemaakt en wie en wat daar allemaal voor nodig is 
voordat hij op televisie verschijnt. De televisie ziet er nu anders uit dan 

vroeger. Onze opa’s en oma’s hebben waarschijnlijk in hun jeugd geen 

TV kunnen kijken of hebben misschien wel de eerste televisie-

uitzending meegemaakt. Er was toen nog maar één zender die drie 

uur per week uitzond. Elke woensdagmiddag was er één programma 
voor kinderen.   

 

Week 5: Het wereldwijde web (www) 

Tegenwoordig is een computer heel gewoon. We werken er mee 

op school en de meeste mensen hebben thuis ook een computer. 
De computer bestaat alleen nog niet zo lang. In 1981 kwam de 

eerste computer. Op school wordt de computer onder andere 

gebruikt om informatie op te zoeken. Hiervoor gebruiken we 

internet. Je zoekt dan informatie op het World Wide Web (www). We gebruiken internet ook om 

bijvoorbeeld te e-mailen of om spelletjes te spelen.  
 

 
 

 

 

 
Datum Activiteit Ouderhulp 

03-04-2018 Start project Communicatie - 

16-05-2018 Inleveren werkstuk (krant) - 

23-05-2018 Afsluiting project Communicatie - 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Vakkendag OnSaHeDeProDeOr 

 

 Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Tot de voorjaarsvakantie hebben we bij OnSaHeDeProDeOr gewerkt aan onderzoeksvaardigheden.  

Groep A en B hebben muurkranten gemaakt over bedreigde diersoorten. Ze hebben geleerd belangrijke informatie uit een 

infotekst te selecteren en in eigen woorden op te schrijven. Ook het zoeken van plaatjes (een plaatje dat de tekst 
ondersteunt) en het opmaken van de muurkrant waren hoofddoelen. De laatste twee lessen zijn de muurkranten 

gepresenteerd en hebben we elkaar tips en tops gegeven. 
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Groep C en D hebben een reisfolder gemaakt over een zelfgekozen land of stad. Naast het samenwerken waren ook hier het 

selecteren van belangrijke informatie en het in eigen woorden schrijven van belangrijke informatie hoofddoelen. Hoe zorg je 

ervoor dat je reisfolder er aantrekkelijk uitziet? Welke informatie is voor toeristen nuttig? De laatste les hebben we elkaars 

folders bekeken en beoordeeld m.b.v. een feedbackformulier. 

 

Groep E en F hebben een prezi gemaakt over een sport van de Olympische winterspelen. Mocht u het leuk vinden om ze te 

bekijken dan kan dat via www.prezi.com (inlog: marlous@andersenschool.eu wachtwoord: Vakkendag=cool). Nadat iedereen 

zijn informatie verzameld had en de opstartproblemen in het programma opgelost waren, heeft juf Jeanine de ins en outs van 

het maken van een goede prezi uitgelegd. De laatste les hebben we aan de groep de prezi’s laten zien en hebben we in kleine 

groepjes aan elkaar de inhoud gepresenteerd.  

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Tot de meivakantie werken we bij OnSaHeDeProDeOr aan verschillende vakgebieden. Via technolab hebben we twee dagen 

met workshops ingekocht over duurzaamheid, deze worden door een gastdocent gegeven. De andere woensdagen staan in 

het teken van debatteren en onderzoeksvaardigheden (m.b.v. Concept Cartoons). Bij debatteren is het van belang dat een 

argument voldoet aan “AUB”. Het Argument noemen, Uitleggen, en een (Bij)voorbeeld noemen. Dit doen we met 

verschillende opdrachten waaronder werkbladen, maar natuurlijk vooral het “echt debatteren” zoals een ballondebat of 

kettingdebat enz.  
 

 
 

Bij de Concept cartoons bedenken de leerlingen een experiment dat het verschijnsel in de cartoon onderzoekt. De resultaten 

die ze met het experiment verzamelen (bewijs verzamelen met je experiment: heeft een leerling uit de cartoon gelijk of 

ongelijk) helpen bij het redenen over het verschijnsel. 

 

Groetjes Marlous en Jeanine 

naar Inhoudsopgave 

 

Sponsorloop  

 
Op vrijdag 6 april wordt de jaarlijkse sponsorloop gehouden! Dit jaar hebben de kinderen gekozen voor Warchild als goed 

doel. De kinderen lopen niet alleen voor Warchild. Het grootste gedeelte wordt gebruikt als bijdrage aan de Denemarkenreis 

die uw kind in groep 8 zal maken. Een deel wordt gebruikt voor school en een deel gaat naar het goede doel. 

Uw kind heeft deze week een brief mee naar huis gekregen. In deze brief staat de uitleg voor de sponsorloop en het formulier 

om de namen van de sponsors en de sponsorbedragen op in te vullen. Deze moet uiterlijk dinsdag 3 april weer bij de eigen 

leerkracht ingeleverd worden. 

Voor vrijdag 6 april zijn we op zoek naar ouders die de gelopen rondjes willen afstempelen. Wij vinden het fijn als u kunt 

komen helpen, al is het maar voor een deel van de ochtend. U kunt zich aanmelden via marielle@andersenschool.eu. 

 
We hopen op een mooie dag en een mooie opbrengst!  

Namens de sponsorloopcommissie, 

Manon Scholtens (oudervereniging) en Mariëlle van Es (leerkracht) 

 

Starttijden: 

8.45 uur – 8.55 uur Groep 1 10.10 uur – 10.25 uur HB 6 

9.00 uur – 9.10 uur Groep 2 10.30 uur – 10.45 uur HB 7 

9.15 uur – 9.25 uur Groep 3 10.50 uur – 11.05 uur Groep 5-6 

9.30 uur – 9.40 uur groep 4-5 11.10 uur – 11.25 uur Groep 7-8 

9.45 uur – 9.55 uur HB 4-5 11.30 uur - 11.45 uur HB 8 

 

naar Inhoudsopgave 

http://www.prezi.com/
mailto:marlous@andersenschool.eu
mailto:marielle@andersenschool.eu
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Koningsspelen 

 
Op vrijdag 20 april a.s. is het weer tijd voor de Koningsspelen. Deze dag zal volledig in het teken staan van sportieve en 

feestelijke activiteiten. Voor nog meer feestelijkheid vragen we jullie om allen in oranje en/of rood, wit, blauwe kleding te 

komen. Wij beginnen de dag in de klas met een klein ontbijt als aanvulling op jullie eigen ontbijt. 

 

Groep 1 en 2 (fase 1 t/m 5) 

Korfbalvereniging Reflex organiseert voor het derde jaar op rij een GIGA! Kangoeroedag tijdens de Koningsspelen. Groep 1 

en 2 zal hieraan deelnemen. Zij zullen om 10.00 uur per auto richting het sportcomplex vertrekken en rond 12.30 uur worden 

zij weer terugverwacht op school. Zij doorlopen op 20 april een begeleid spellencircuit met uiteenlopende spellen gerelateerd 

aan korfbal, maar ook leuke bewegingsactiviteiten die passen bij kleuters.  
 

Groep 3 t/m 8 

Net als voorgaande jaren organiseert het Beweegteam Woerden in de middag een spectaculair spellencircuit voor groep 3 t/m 

8. Dit wordt georganiseerd op het complex van atletiekvereniging Clytoneus. Een aantal groepen zullen hier per auto 

gebracht moeten worden en een aantal groepen zal per fiets vertrekken. Het programma start om 12.15 uur en duurt tot 

13.45 uur. Om van deze dag een geslaagde dag te maken hebben we uw hulp nodig. We zoeken ouders die ons kunnen 

rijden/fietsen van en naar het sportcomplex. Op de deur van de klassen hangt vanaf dinsdag 3 april een inschrijfformulier. 

Ook kunt u een e-mail sturen naar de leerkracht van uw zoon of dochter. Wij hopen op mooi weer en veel hulp! 

 
Claire 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Vakantierooster 2018-2019 

 

Er is de afgelopen maanden weer overleg over het vakantierooster voor volgend jaar geweest. Meestal passen we de 

verdeling van één vakantie om de zeven á acht schoolweken toe. Daarbij stelt het ministerie drie vakanties verplicht: 2 
weken met de kerst, 1 week in mei en 6 weken zomervakantie. Voor de overige vakantie geeft het ministerie adviesdata. Op 

de Andersenschool wijken we al jaren af van de adviesdata omdat wij bijna altijd een tweede week voorjaarsvakantie geven. 

Nou wil het gegeven dat komend schooljaar 2018-2019 de regio midden pas op 22 juli 2019 zomervakantie krijgt. Dit leidt er 

toe dat er tussen de vastgestelde meivakantie en de start van de zomervakantie 11 schoolweken zitten. Er is daarom 

besloten om, ondanks dat het Minkema gekozen heeft voor een tweede week meivakantie, voor de jongere kinderen juist te 

kiezen voor 1 week meivakantie en een extra week vakantie tussen Hemelvaart en Pinksteren. 

Het vakantierooster van de Andersenschool ziet er voor schooljaar 2018-2019 dus als volgt uit: 

  

 

VAKANTIES 2018-2019   

    

Herfstvakantie  22/10 - 26/10 

Koeimart 24/10: binnen de herfstvakantie 

Kerstvakantie 24/12 - 04/01 

Voorjaarsvakantie 25/02 - 08/03 

Paasvakantie 19/04 - 22/04 

Meivakantie  29/04 - 03/05 

Pinkstervakantie 30/05 - 10/06 

Zomervakantie 3e groep 22/07 - 30/08 

 

LET OP: 1 week Meivakantie en 1 week Pinkstervakantie 

 
 

naar Inhoudsopgave 
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