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Groep 1(fase 1-2) 
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HB 6 
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Groep 7-8 

HB 7 
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Sponsorloop 
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Vakkendag 
 

 

Agenda 

 27-04-2018 t/m 13-05-2018 

meivakantie 

Ma 14 05 
Start AvondVierdaagse 5 

km  

Ma  14 05 
Start Nederlandweek 

groepen 8 

Di 15 05 
Concertgebouw groepen 5 

en 6 

W
o 

16 05 Medezeggenschapsraad 

Do 17 05 
Slagbal en atletiek 

groepen 7 en 8 

Vr  18 05 
Werpbaltoernooi groepen 
5  

Vr  18  05 Korfbaltoernooi groepen 6 

Ma 21 05 Tweede Pinksterdag, vrij  

Do 22 05 
Voorlichting Halt groepen 

7 en 8 

Do  24  05 
Workshops dans en 

percussie groepen 7 

Do  24 05 Schoolfotograaf  

Vr 25 05 KUVO groepen 8 

Vr  01 06 Toneel groep 1 

Vr  08 06 Nieuwsbrief 9 

28-05-2018 t/m 01-06-2018 

groepen 8 naar Denemarken 

Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De komende tijd start er weer een drukke periode op de Andersenschool. 

Voor de groepen 8 beginnen de laatste weken op school met een 
“Nederlandweek”. Dit jaar niet met de gebruikelijke Deense leerlingen 

die de school bezoeken en daarom een aangepast programma waarin 

Amsterdam met het verzetsmuseum, de Efteling en natuurlijk de disco 

een plekje hebben behouden. 

Helaas hebben we dit jaar nog geen nieuwe partnerschool in 

Denemarken gevonden en daarom zal er ook in de “Denemarkenweek” 

het één en ander veranderen. Dit jaar niet met z’n allen in een gymzaal, 

maar is er een heuse camping gevonden en zal er geen uitwisseling 

plaats vinden met leerlingen van één school maar is er een alternatief 
programma met een scoutinggroep gemaakt. Ouders van groep 8 zijn 

hierover ingelicht en ook in Denemarken betekent dit een aangepast 

programma waarbij hoogtepunten als Legoland en een bezoek aan 

Odense zeker niet zijn verdwenen. 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 start direct na de meivakantie de 

avond4daagse. Uit alle groepen zijn de aanmeldingen weer 

binnengestroomd en er zal dus weer flink gelopen gaan worden! 

Ook staan er weer diverse culturele activiteiten op het programma: het 

concertgebouw voor de groepen 5 en 6, workshops dans en percussie 
voor de groepen 7 en groep 1 is druk bezig met de voorbereidingen van 

de eigen toneelvoorstelling. 

 

Achter de schermen wordt ook druk gewerkt. Vlak voor de vakantie heb 

ik vanuit het bestuur een formatieplan gekregen. De cijfertjes die 

bepalen hoeveel leerkrachten, ib-ers en onderwijs ondersteunend 

personeel er komend schooljaar (2018-2019) mag worden ingezet. De 

komende weken zal ik bij de leerkrachten de wensen inventariseren en 

zal er aan de hand van gesprekken een plaatje voor komend schooljaar 
moeten ontstaan. Hierbij houd ik onder andere rekening met de 

terugkeer van Ilona na de zomervakantie omdat zij terugkomt van haar 

zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof. Natuurlijk is het dan 

ook leuk om te vertellen dat Priscilla en Linda allebei in verwachting zijn! 

Ook daar moet na de vakantie wel een oplossing voor komen. 

 

Daarnaast spelen er nog meer belangrijke zaken die voor u als ouder van 

belang zijn. Zo is daar de AVG (Algemene verordening 

gegevensbescherming) de privacywetgeving die vanaf 25 mei in heel 
Europa van kracht wordt. Een zaak waar het afgelopen jaar al druk aan 

wordt gewerkt op zowel school- als stichtingsniveau. In het kader van die 

privacywet zijn er met alle bedrijven waarmee wij samenwerken 

afspraken gemaakt over het kunnen voldoen aan de AVG. Maar ook het 

bewaren van gegevens, gebruik van social media en het maken van foto- 

en filmopname zal verder aan banden worden gelegd. 

Daarnaast speelt er binnen het HB onderwijs de vraag over de toekomst. 

Recent is er een uitspraak van de Raad van State geweest over de 

bijdrage die voor dit onderwijs wordt gevraagd. Hoe willen de ouders 
binnen ons HB onderwijs verder met dit gegeven. Daarnaast zijn er 

vacatures binnen stichting HBoN Woerden, de stichting die het HB 

onderwijs op de Andersenschool ondersteunt. 

Ouders van de HB leerlingen uit de groepen 4 t/m 7 hebben inmiddels 

een uitnodiging vanuit HBoN Woerden ontvangen. Ik hoop iedereen op 

deze belangrijke avond te treffen. 

  

Eelco Kosterman 

 
 

naar Inhoudsopgave 
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Verjaardagen 

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 B. HB 7 

9 Stijn HB 7 

10 Rowena  HB 6 

10 Jinte  Gr.3 

10 Tim Gr.1 

13 Sven HB 5 

14  Mirre HB 5 

20 Joop HB 6 

20 Annemijn  HB 6 

20  Renske  Gr. 3 

20 Joud Gr. 5a 

21 Wieske  Gr. 6 

24 Sara HB 5 

25 Jasmijn Gr. 8 

26 Thijmen Gr. 5a 

26  Jasmijn  Gr. 4 

27  Omar  Gr.6 

29 Jelmer  Gr.2 

30 Sarah  HB 4.5 

JUNI  GROEP 

1 Stijn  HB 8 

5 Guus Gr. 3 

5 Bas  HB 5 

6 Elise  Gr. 7 

7 Mathias  HB 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1 (fase 1-2) 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Thema De boerderij 

Het thema boerderij is weer ten einde gekomen. De leerlingen hebben 

heerlijk boven op de zolder gespeeld in de boerderij. De leerlingen van 

de boerderij brachten de boerderijproducten naar het zuivelwinkel om 

haar daar te kunnen verkopen. 

 

Sponsorloop 
Vrijdag 6 april was het tijd voor de jaarlijkse sponsorloop. De leerlingen 

hebben heel hard gerend, super!  

 

Koningsspelen 

Vrijdag 20 april was het tijd voor de koningsspelen. Wat hadden we een 

prachtig weer. Na een heerlijk ontbijt en het dansen van de ’Fitlala’ op 

het schoolplein gingen groep 1 en 2 naar korfbalvereniging Reflex. Daar 

hebben de leerlingen een spellencircuit afgelegd met veel verschillende 

onderdelen. 
 

 

 

 

 
 

Wat staat ons te wachten? 

 
Na de meivakantie 

Na de meivakantie gaan we vooral aan de slag met het toneel. Wij zijn al 

druk aan het oefenen. Misschien kunt u in de vakantie het script met uw 

kind doornemen en de liedjes zingen zodat de kinderen ze na de vakantie 

nog steeds goed kennen. 

 

Avondvierdaagse 

Van 14 mei tot en met 17 mei is de Avondvierdaagse. 

 

 
 

Dansochtend 24 mei 

De groepen 1 t/m 4 krijgen donderdag 24 mei een dansworkshop van 

Saskia’s dansschool. Hiervoor hebben alle kinderen een zwarte effen 

broek/legging/joggingbroek en gymschoenen nodig. Van de meeste 
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kinderen liggen de gymschoenen al op school. Heeft uw kind nog geen gymschoenen op 

school zou u deze dan willen meegeven. 
 

Toneel  

Op vrijdag 1 juni is het toneel van groep 1. Via mijnschoolinfo heeft u het script al 

ontvangen. Via mijnschoolinfo ontvangt u nog meer informatie omtrent kleding en 

ouderhulp. 

We gaan de liedjes van vroeger zingen en hopen daarom dat er ook veel opa’s en oma’s 

komen kijken die uit volle borst mee kunnen zingen.  

 

 
 

Datum Activiteit Ouderhulp 

27 april t/m 13 mei Meivakantie x 

14 t/m 17 mei Avondvierdaagse x 

21 mei 2e pinksterdag vrij x 

24 mei dansochtend Optreden 11.40 uur tot 12.00 uur  

1 juni Toneel groep 1 Verder info volgt 

   

 
Fijne vakantie! 

Claire 

 

naar Inhoudsopgave

 

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
 

Thema De boerderij 

Het thema boerderij is weer ten einde gekomen. De leerlingen hebben heerlijk boven op de zolder gespeeld in de boerderij. 

De leerlingen van de boerderij brachten de boerderijproducten naar het zuivelwinkel om haar daar te kunnen verkopen. 

 

Sponsorloop 

Vrijdag 6 april was het tijd voor de jaarlijkse 

sponsorloop. De leerlingen hebben heel hard gerend, 

super!  
 

Bezoek Bibliotheek Woerden 

Vrijdag 13 april mochten we een bezoek brengen aan 

de Bibliotheek in Woerden. We kregen uitleg over het 

uitlenen en innemen. We zijn zelfs achter de 

inlevermachine geweest. Daarnaast werd er uitgelegd 

waar alle kinderboeken staan en dat je gratis een 

pasje van de bibliotheek kan aanvragen. 

 
 

Koningsspelen 

Vrijdag 20 april was het tijd voor de koningsspelen. Wat hadden we een prachtig weer. De leerlingen hebben een 

spellencircuit afgelegd met veel verschillende onderdelen. 

 
Wat staat ons te wachten? 

 

Nieuw thema na de meivakantie 

Na de meivakantie starten met een nieuw thema. Dit thema hangt samen met het toneelstuk dat we op vrijdag 15 juni 

opvoeren. We gaan het over piraten hebben. Heeft u thuis spullen en materialen die goed bij dit thema passen, dan mag u ze 

mee geven voor de aankleding van de thematafel.  
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Avondvierdaagse 

Van 14 mei tot en met 17 mei is de Avondvierdaagse. 
 

Dansochtend 24 mei 

De groepen 1 t/m 4 krijgen donderdag 24 mei een dansworkshop van Saskia’s dansschool. Hiervoor hebben alle kinderen een 

zwarte effen broek/legging/joggingbroek en gymschoenen nodig. Van de meeste kinderen liggen de gymschoenen al op 

school. Heeft uw kind nog geen gymschoenen op school zou u deze dan willen meegeven. 

 

Toneel  

Op vrijdag 15 juni is het toneel van groep 2. Via mijnschoolinfo heeft u het script al ontvangen. Via mijnschoolinfo ontvangt u 

nog meer informatie omtrent kleding enz.  
 

Datum Activiteit Ouderhulp 

t/m 13 mei Meivakantie x 

14 t/m 17 mei Avondvierdaagse x 

21 mei 2e pinksterdag vrij x 

24 mei Dansochtend  Optreden van 11.40 uur tot 12.00 

uur  

15 juni Toneel groep 2 Verder info volgt 

 
Priscilla en Petra 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 3 (fase 5-6) 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 
Rekenen 

 

Met het mooie weer zijn we eens lekker buiten gaan rekenen. Hinkelspellen waarbij de 10-vriendjes, de buurgetallen, de 

tientallen en de splitsingen nog eens extra geoefend werden stonden op het plein. Lekker spelen, samen werken, genieten 

van de zon en ondertussen toch leren!  

 

Sponsorloop 

Vrijdag 6 april hebben de leerlingen weer hard gerend tijdens de sponsorloop. Er zijn heel veel rondjes gemaakt en dat geeft 

een mooie opbrengst voor Warchild en de Denenmarkenreis. Denkt u er nog even aan dat het geldbedrag dat uw kind heeft 

opgehaald op school weer ingeleverd moet worden.  
 

Koningsspelen 

Vorige week vrijdag was het weer tijd voor de jaarlijkse Koningsspelen. Het was een feestelijke dag die we zijn gestart met 

een lekker en gezond ontbijt. We hebben gezongen, gedanst, gefeest, geknutseld en vooral gesport. Er waren veel sportieve 

activiteiten uitgezet op de sportvelden en het zonnetje hielp goed mee om er een leuke dag van te maken.  
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Wat staat ons nog te wachten?  

 
Dansochtend 24 mei 

De groepen 1 t/m 4 krijgen donderdag 24 mei een dansworkshop van Saskia’s dansschool. Hiervoor hebben alle kinderen een 

zwarte effen broek/legging/joggingbroek en gymschoenen nodig. Van de meeste kinderen liggen de gymschoenen al op 

school. Heeft uw kind nog geen gymschoenen op school zou u deze dan willen meegeven. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

27 april Vrij, koningsdag n.v.t. 

30 april t/m 11 mei Meivakantie n.v.t. 

14 t/m 16 mei Avondvierdaagse  X 

21 mei Vrij, 2e pinksterdag  n.v.t. 

24 mei Dansochtend groep 1 t/m 4 Optreden om 11.40 uur tot 12.00 

uur  

4 juni Start Cito afname X 

 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 
 

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

 

De meivakantie staat voor de deur. De afgelopen weken hebben we weer veel gedaan. Leest u maar mee 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Boekbesprekingen groep 5 

Groep 5 is de afgelopen weken druk geweest met hun boekbesprekingen. Wat hebben ze het 
goed gedaan! Knap dat ze hun boekbesprekingen zo goed hadden voorbereid. Goed gedaan! 

 

Sponsorloop 

Op 6 april hebben de leerlingen de sponsorloop. Wat leuk dat jullie ze allemaal aan kwamen 

moedigen! Ze hebben goed hun best gedaan.  

 
Nieuwe project Alles in 1: communicatie 

Inmiddels zijn we 4 weken bezig met het nieuwe Alles in 1 project van communicatie. Groep 5 is 

hierbij druk bezig met het maken van een eigen schoolkrant. We leren over allerlei vormen van 

communicatie, zoals via de tv of radio, maar ook via kranten en boeken. Ook hebben we geleerd 

over gebarentaal en over brailleschrift. Wat een leuk thema! 

 

Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag (20 april) waren de Koningsspelen. Wat een leuke dag 

was het! We hebben gezamenlijk genoten van een ontbijtje. De leerlingen 

hebben ’s morgens lekker geknutseld en ’s middags zijn we naar het veld 

gegaan. Het was een leuke, gezellige dag! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Boerderijbezoek 

Afgelopen dinsdag (24 april) zijn we naar de boerderij geweest, bij de koeien van boer Jan. Nogmaals dank aan alle ouders 

die konden rijden en begeleiden, dat was ontzettend fijn! We hebben veel geleerd over wat ze op een boerderij doen, welke 

dieren er leven en hoe kaas gemaakt wordt. Ook hebben we de schapen, de paarden en de kalfjes gevoerd en geaaid. Wat 

een leuke en leerzame ochtend! 
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Wat staat ons te wachten? 

Werpbaltoernooi groep 5 

Op 18 mei (na de vakantie) heeft groep 5 het werpbaltoernooi. Samen met HB5 en de groep 5 van juf Valeska zullen de 

leerlingen deelnemen aan dit toernooi. Wij zijn ingedeeld van 9:00 uur – 11:30 uur. Het toernooi vindt plaats bij 
sportvereniging Cromwijck. We zoeken ouders die kunnen rijden. We willen om 8:40 uur vertrekken van school, rond 11:30 

uur zullen we weer terugrijden. Ook ouders die niet kunnen rijden maar wel kunnen aanmoedigen, zijn van harte welkom. 

Deze dag moet groep 5 buitensportschoenen aan en sportieve kleding. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 

anouk@andersenschool.eu  

 

Concertgebouw groep 5 

Ook groep 5 mag dit jaar nog naar het concertgebouw! Op 15 mei zullen de leerlingen van groep 5 samen met HB5, HB6 en 

groep 5/6 naar het concertgebouw in Amsterdam. De tijden volgen later. Tijdens de muzieklessen van juf Melde leren ze op 

dit moment de liedjes waar de voorstelling over gaat. Later zal meer informatie volgen over begeleiding, wie er mee zou 
willen, kan zich nu al opgeven via de mail! 

 

Dansochtend groep 4/5 

Op 24 mei is het weer tijd voor de dansochtend! Saskia’s dansschool zal dit jaar ook weer een aantal leuke workshops 

verzorgen voor de onderbouw. De leerlingen hebben voor deze dag allemaal een zwarte effen broek/legging/joggingbroek en 

gymschoenen nodig. Meer informatie volgt later. 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

14 t/m 17 mei Avondvierdaagse Via de commissie 

15 mei Concertgebouw groep 5 Ouders die willen begeleiden 

18 mei Werpbaltoernooi groep 5 Ouders die kunnen rijden 

24 mei Dansochtend Optreden om 11:40 – 12:00 uur 

 

Anouk en Priscilla 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 4-5 
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

De meivakantiestaat al voor de deur, we hebben de afgelopen periode weer veel gedaan. 

Hieronder leest u daar meer over. 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Voor het paasweekend hebben we met elkaar genoten van het paasontbijt. We hebben het 

paasverhaal besproken en daar kwamen veel interessante vragen en meningen over.  
Op 6 april hebben de kinderen de sponsorloop gelopen! Wat hebben ze het goed gedaan, komt 

ook mede door de goede ouder support langs de kant. Als het goed is, is al het sponsorgeld nu 

binnen.  

Op 9 april was het nationale buitenlesdag. Wij hebben die verzet naar 12 april. We hebben 

buiten een spellingsles en de schrijfles gedaan. Dat ging super goed! 

Op vrijdag 13 april zijn we op de kaasboerderij geweest. Vooraf hadden we ons al verdiepend in de 

herkomst van ons eten en drinken. We kwamen erachter dat al ons eten en drinken uit eindelijk uit 

de natuur terecht komt. Daarna hebben we ingezoomd op zuivelproducten. Op de kaasboerderij 

hebben zijn we veel te weten gekomen over kaas en koeien. Ook de paarden en konijnen hebben 
genoten van dat wij er waren, ze kregen zoveel lekkere appels en wortels! 

Afgelopen vrijdag waren de Koningsspelen. We zijn begonnen met een lekker ontbijtje. Daarna zijn de 

Koningsspelen geopend, we hebben met z’n allen fitlala gedanst op het schoolplein. De rest van de 

dag hebben we nog een quiz gedaan, armbandjes gemaakt en we zijn naar Clytoneus gegaan voor 

het sporten. Iedereen ging met een maatje het veld op, er is heerlijk gespeelt! 

De meeste boekbesprekingen zijn geweest. Een aantal kinderen mogen na de meivakantie nog.  

Met Davinci zijn we nog even bezig met het thema ‘het leven op het land’. We hebben het gehad over 

bloemen en de bestuiving, de maan en nog meer. De kinderen zijn ook zelf een spel aan het 

ontwerpen. Het speelbord is de wereldkaart. 
Afgelopen periode zijn we ook weer druk bezig geweest met de kanjertraining. We bespreken 

regelmatig de pestposter en doen verschillende vertrouwensoefeningen. Vorige week mochten een 

aantal kinderen geblinddoekt over 3 tafels heen lopen. Anderen kinderen die eromheen stonden 

moesten er voor zorgen dat hij/zij niet zou vallen.  

Ook hebben we het onderwerp vriendschap besproken. We hebben gefilosofeerd over vragen als 

‘hoe zou het zijn als vriendschap niet bestond?’ en ‘hoe zou het zijn als iedereen een vriend was 

van iedereen’. Nu hebben we het over kritiek geven en kritiek ontvangen.  

Bedankt voor alle hulp afgelopen periode. Fijn dat de activiteiten door ouders mede worden 

mogelijk gemaakt! 
 

Wat staat ons ons te wachten?  

De komende tijd zullen we aandacht besteden aan verschillende manieren om de tafels te 

oefenen.  

Direct na de meivakantie start de avondvierdaagse. De kinderen hebben er in ieder geval zin in! 

Rond de meivakantie verwachten we ook de uitslag van de kangoeroewedstrijd. 

mailto:anouk@andersenschool.eu
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Op 15 mei gaat groep 5 naar het concertgebouw. Er mogen ook een aantal ouders als begeleiders mee. Precieze tijden 

houden jullie nog te goed. Ik hoor graag wie mee kan! Aanmelden kan via valeska@andersenschool.eu  
Op 18 mei heeft groep 5 werpbaltoernooi bij sportpark Cromwijck in Woerden. We zoeken ouders die kunnen rijden. 

Aanmelden kan via de mail valeska@andersenschool.eu We willen graag om 08:40 uur vertrekken van school, 11:30 uur 

vertrekken we weer naar school. Ook ouders niet kunnen rijden maar wel aanmoedigen zijn van harte welkom!  Deze dag 

moet groep 5 buitensportschoenen aan en sportieve kleding.  

Op 24 mei is het dansochtend. De onderbouw groepen krijgen dan een dansworkshop van Saskia’s dansschool. Hiervoor 

hebben alle kinderen een zwarte effen broek/legging/joggingbroek en gymschoenen nodig.  

 

Datum activiteit ouderhulp 

14 t/m 17 mei Avondvierdaagse Via commissie 

15 mei Concertgebouw groep 5 Ouders die willen begeleiden 

Aanmelden via de mail 

valeska@andersenschool.eu  

18 mei Werpbaltoernooi groep 5 Ouders voor rijden 

Aanmelden kan via de mail 

valeska@andersenschool.eu  

24 mei Dansochtend  Optreden 11:40 uur  – 12:00 uur 

 

 
naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 6 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Het is alweer meivakantie. Wat gaat de tijd toch ongelooflijk snel. In de afgelopen weken 

is er weer veel gebeurd. Hieronder leest u daar meer over.  
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Sponsorloop 

Op 6 april hebben de kinderen uit de klas hun uiterste best gedaan om zo veel mogelijk 

rondjes te rennen voor het goede doel. Dit is goed gelukt. De kinderen hebben met elkaar 

een hele hoop geld opgehaald. Kanjers!  

 

Superboer Oudewater 

De kinderen hebben weer een heerlijke ochtend gehad op de boerderij in Oudewater. Ze 

hebben vogels gespot, gevist in de sloot met een netje, ontdekt hoeveel gras een koe per 

dag eet en zelfs een ‘echte’ nep koe gemolken. Er waren ook nog paarden, kippen, 

lammetjes en zelfs een kalfjestweeling!  

 
Koningsspelen 

Op vrijdag 20 april hebben wij genoten van de Koningsspelen. Het was heerlijk weer en de 

kinderen hebben heel enthousiast gespeeld op de velden van Clytoneus.  

 

Werkstuk 

Alle kinderen hebben hun werkstuk beoordeeld terug gekregen. Ik heb ontzettend leuke en 

interessante werkstukken gelezen. Het was voor alle leerlingen (en waarschijnlijk ook voor 

u) best even doorbijten af en toe en een fikse berg werk. Maar ik verwacht dat de 

kinderen ontzettend veel hebben geleerd en dat ze deze kennis weer goed kunnen 

gebruiken bij hun werkstuk in groep 7 en dat het maken van dat werkstuk (denk ik) weer 

een stuk soepeler zal verlopen.  
 

Niek heeft een elektrische gitaar 

Vet cool! Niek heeft een elektrische gitaar met een heuse versterker. Hij kon er al een 

aardig deuntje op spelen, dus dat was heel gaaf om te horen!  

 

DaVinci 

De laatste lessen van DaVinci gingen over: uitvindingen, Pompeï, het Christendom en de 

Bij. Alles wat de kinderen leren verwerken ze in een hele grote mindmap. Zo kunnen ze 

aan het einde van het project terug zien wat ze allemaal geleerd hebben. We hebben het 
project Grieken en Romeinen in de laatste week voor de meivakantie afgesloten met een 

Zweeds renspel. Dit is een actieve vorm van het verwerken van de geleerde stof. Her en 

der over het schoolplein lagen vragen verdeeld. Op het moment dat de kinderen 

(tweetallen) de vraag juist denken te hebben beantwoord, melden ze dit bij de juf. 

Vervolgens horen ze daar naar welke vraag ze dan moeten toe rennen. Wie het eerste 

klaar is, wint. Na de meivakantie starten we met het thema Middeleeuwen. Onderwerpen 

die aan bod komen zijn: Ridders, het leenstelsel, leven in de stad, bacteriën en de pest, 

heksen en de kerk. In de middeleeuwen is de basis gelegd voor onze huidige wereld. 

Steden ontstaan en de handel komt op. De geestelijken, edelen, boeren en stadsbewoners 
leven in constante angst voor het hiernamaals. Heksen en ridders wonen in ons land en 

dat spreekt kinderen bijzonder aan. De christelijke kerk bepaalt de toegang tot het 

mailto:valeska@andersenschool.eu
mailto:valeska@andersenschool.eu
mailto:valeska@andersenschool.eu
mailto:valeska@andersenschool.eu
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hiernamaals en staat in deze tijd centraal. Goed, een hele hoop om het over te hebben dus. Zelf benieuwd? Kijk eens op 

www.davincivoorthuis.nl voor leuke ideeën, leesboeken en spellen. Een uitje naar de Heksenwaag in Oudewater of het 
Archeon beveel ik van harte bij u aan.  

 

Kanjertraining 

We zijn gestart met blok 10 van de kanjertraining. Dit blok stond in het tekenen van luisteren en 

samenwerken en veel vertrouwensoefeningen uitvoeren. Zo hebben we blindemannetje gedaan, 

Siamese Tweeling (zonder handen gezamenlijk een pittenzakje naar de overkant brengen), Blind 

oversteken in de kring en zelfs blind lopen over tafels. Het belangrijkste leerpunt uit deze les was: 

‘Durf te vertrouwen en zorg dat je zelf te vertrouwen bent’. Met leskern 11 hebben we een 

start gemaakt. De leskern gaat over vriendschap. Hoe ga je met elkaar om als je vrienden bent? De 
kinderen leren dat ze eigen keuzes maken en dat vriendschap niet hoeft te betekenen dat je precies 

dezelfde mening hebt. Goed vrienden halen het beste in elkaar naar boven! Tevens doen we over de 

hele week door verschillende vertrouwensoefeningen.  

 

Staal taal 

Met Taal hebben we het thema Spijsvertering afgerond. De kinderen hebben een proefje uitgeschreven over ofwel het maken 

van de ‘perfecte drol’ of een ‘scheet uit een fles’. De demonstraties van deze proefjes zorgde voor veel hilariteit. De komende 

vijf weken, gaan we aan de slag met het thema: Plankenkoorts. De woordenschat wordt weer uitgebreid met woorden 

als: de acteur, de auditie, de première, het rekwisiet etc. Tijdens de lessen taal verkennen leren de kinderen met welke 
woorden je, je gevoel kan beschrijven en woorden die uitdrukken of je positief of juist negatief over iets denkt. Tijdens 

spreken en luisteren leren de kinderen goede argumenten voor en tegen een mening te geven en wisselen ze hun mening 

en argumenten uit over hoe het is om beroemd te zijn. Bij het onderdeel schrijven leren ze beschrijven wat er op het toneel 

gebeurt en hoe je een aankondiging voor een voorstelling maakt. Na deze impressie gaan ze door naar expressie en 

passen ze het geleerde toe door het schrijven van een recensie over een voorstelling uit een filmpje. Later gaan ze elkaars 

recensies vergelijken.   

 

Staal spelling 

Met spelling zijn we in de laatste week voor de meivakantie ook met een nieuw blok gestart. Aan bod komt het 
klankgroepenwoord met –ueel en –eaal. Bij deze woorden hoor je de /uu/ en de /aa/ en moet er een stukje weggenomen 

worden om ze goed te kunnen schrijven. Voorbeeld: actueel, ideaal. Ook het garagewoord komt aan bod. Deze woorden met 

–ge zijn Franse leenwoorden. De kinderen oefenen met (hoog)frequente woorden. Bijvoorbeeld: horloge, etalage. Regel is: 

Garagewoord. Ik hoor /zj/, maar ik schrijf g. Ook komt er weer een uitbreiding op het kilowoord. Dit keer met –tion. Je hoort 

de /ie/ maar je schrijft de i. Bijvoorbeeld: station en nationaal. Bij grammatica gaan we het hebben over het telwoord. Deze 

geeft een hoeveelheid aan. Bijvoorbeeld: Wout heeft drie konijnen.   

 

Rekenen 

Met rekenen hebben we het, het afgelopen blok gehad over + en – cijferend uitrekenen, grote keersommen oplossen door 
splitsen en handig rekenen, grote deelsommen oplossen door splitsen, coördinaten en schaalberekeningen. Na iedere 

instructieweek (week 1 en 2 over een periode van 3 weken) krijgen een aantal kinderen van mij een werkblad mee naar huis, 

om nog even extra te oefenen voordat ze de toets gaan maken.  

 

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 voor de kinderjury. 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.  

 

Wat staat ons te wachten? 
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 14 mei Start school  

Dinsdag 15 mei Concertgebouw  Nee  

Vrijdag 18 mei Korfbaltoernooi Ja, 5 auto’s die ons kunnen 

brengen naar de velden van 

korfbalvereniging Reflex. Tijd: 

08:30 uur  tot 11:30 uur. U 

hoeft niet te blijven om te 

begeleiden.  

 

Maandag 21 mei 2de pinksterdag. Vrij.  

Dinsdag 22 mei  Financiële informatieavond 

ouders HB-groepen 

Van harte aanbevolen. 

http://www.davincivoorthuis.nl/
https://www.kinderjury.nl/
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Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd aan te spreken op het schoolplein om 14:15 uur of u kunt een afspraak maken via de 

mail of mij even bellen. 

 

Met hartelijke groet, 

Jeanine  
 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 5b-6 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?  

 

Sponsorloop 
6 april vond de jaarlijkse sponsorloop plaats. Met de hele klas hebben we zoveel mogelijk rondjes gereld om geld in te 

zamelen. Het waren een pittige 15 minuten, maar iedereen heeft erg goed zijn best gedaan!   

 

Koningsspelen 

 

 

Vrijdag 20 april waren de landelijke Koningsspelen. We startten de dag met 

een heerlijk en gezond ontbijt. Goed eten is namelijk belangrijk om goed te 

kunnen bewegen. De Koningsspelen zelf vonden plaats op AV Clytoneus. De 
atletiekbaan was omgetoverd tot een speelparadijs, waar je kon spelen en 

verschillende sporten kon beoefenen. Het was lekker weer en iedereen heeft 

lekker gespeeld. Bij de spelen kon je ook een stempelkaart vol laten 

stempelen door aan verschillende activiteiten mee te doen. Zo maakte je 

kans op een prijsje. Dit hadden een aantal kinderen gedaan. Gunilla was 

uiteindelijk de gelukkige winnaar van een goodiebag met een aantal 

buitenspelletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag 29 mei Vissen  Nee, wel stevige schoenen aan 

die vies mogen worden. 

Maandag 04 juni Start van de CITO periode.   
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Wat staat ons nog te wachten?  

 

Datum Activiteit Ouderhulp nodig? 

27 april t/m 13 mei Meivakantie - 

15 mei  Bezoek concertgebouw  

18 mei  Werpbaltoernooi groep 5 (Sportpark Cromwijck) Ja: Rijden naar sportpark 

18 mei Korfbaltoernooi groep 6 (Sportpark Cromwijck) Ja: Rijden naar sportpark 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Valeska 
 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Concertgebouw (Lucinda & Anne Maaike) 

Wij zijn op 29 maart naar het concertgebouw gegaan. Er was een hele grote zaal met een groot orkest. Wij zaten achter het 
podium bij het orkest. We moesten op school liedjes oefenen, maar meester Niels is heel snel dus daarom hebben we alle 

lessen in een uurtje gedaan maar je moest er 7 uur over doen. Wij waren het koor en moesten veel liedjes mee zingen. Het 

leukste was dat ze langs ons liepen en we hun een high five konden gegeven. 

 

Schoolvoetbaltoernooi (Meike & Elisa) 

Op 4 april hadden een paar kinderen een schoolvoetbaltoernooi. 

Het was voor de meisjes bij VEP en bij de jongens was het bij Sportlust. 

De meisje moesten op een half veld spelen met 6 spelers en een keeper. 

De jongens moesten op een heel veld spelen met 10 spelers en een keeper. 
We moesten 5 wedstrijden spelen tegen verschillende scholen. 

Als je alle wedstrijden of de meeste had gewonnen kwam je in de finale. 

De meisje hadden de finale en de halve finale niet gehaald, maar de jongens hadden de halve finale gehaald maar helaas de 

finale niet. 

Het was georganiseerd door het Beweegteam Woerden. 

De moeder van Meike was de coach van de meiden en de moeder van Tim was de coach van de jongens. Het was een super 

leuke dag! 

 

Verkeersexamen (Karmijn & Elise) 
Theoretisch verkeersexamen 

Op 5 april had groep 7 het theoretisch verkeersexamen. 

Het waren 25 vragen de meeste hebben het wel gehaald de rest moest een her examen maken. Sommige vragen waren best 

moeilijk. 

Praktijk verkeersexamen 

Op 10 april had groep 7 het praktisch verkeersexamen. 

Alle kinderen die het praktijk examen deden hebben het gehaald. Dit examen kon georganiseerd worden door een 

samenwerking met de gemeente. De kinderen moesten een route rijden van ongeveer 2 km door de binnenstad van 

Woerden. 
 

Sponsorloop (Demi & Rens) 

In april hebben we de sponsorloop gedaan voor war Child. Een organisatie, voor kinderen en ouderen in de oorlog. Om te 

verwerken dat ze in de oorlog leven. We konden allemaal kiezen wat voor doel we wilden en zoals jullie al gelezen hebben 

ging het naar War Child. We hopen dat we genoeg geld hebben zodat ze er wat aan hebben ( en meestal is dat ook zo). Wij 

kunnen met deze sponsorloop heel veel kinderen en ouderen helpen. Wij doen dit elk jaar voor en ander doel vorig jaar was 

dat Kika. We zijn blij dat wij andere kinderen kunnen helpen zodat zij ook z’n leven kunnen hebben als wij. Zonder oorlog, 

zonder geweld, zonder dat bruin minder recht heeft dan wit. 

 

Minkema Boulevard (Lois & Wies) 
Het was een soort toneelstuk dat een beetje ging over sociale media. Er was een meisje en ze heette Charlotte, ze werd 

gekoppeld aan Sjoerd via sociale media door haar allerbeste vriendin ter wel ze dat niet wou. Sjoerd was niet een hele 

vriendelijke jongen die haar op het einde zelfs pijn deed door haar te duwen en te slaan. Het was voor haar zo en zo niet 

makkelijk, want ze had een populaire vriendinnengroep, maar ze had 

ook meiden leren kennen die ze eigenlijk aardiger vond alleen die waren niet zo populair. Aan het begin en einde van het 

toneelstuk gingen al haar vriendinnen van beide groepen vertellen wat ze er van vonden en of ze zich schuldig voelde. Wij 

zelf vonden het leuk en leerzaam want wij hebben geleerd dat je niet voor de volle 100 % de sociale media kan vertrouwen. 

 

Koningsspelen (Jasmijn & Kayleigh) 
Elk jaar zijn de koningspelen weer. Dat begint met een konings ontbijt. Ook mogen elk jaar een aantal kinderen optreden op 

een liedje dat Kinderen voor Kinderen elk jaar speciaal voor de koningspelen maakt. En dan is het tijd voor de koningspelen 

zelf, die elk jaar door beweeg team woerden word georganiseerd. Het veld waar we sporten is Av Clytoneus. We begonnen 

met een warming up geregeld door Saskia’s Dansschool. En dan kan het sporten beginnen! Met een stempelkaart ga je langs 

verschillende onderdelen waar je een stempel kan halen. De stempelkaart lever je uiteindelijk in bij een container, waar 

vervolgens 3 stempelkaarten uit worden gegrabbeld. Die 3 winnen een prijs voor de hele klas. Gunilla uit groep 5b heeft een 

prijs voor de hele klas gewonnen. 
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Centrale Eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben vorige week de Centrale Eindtoets gemaakt. Vanaf 22 mei krijgen de leerlingen in een 

dichte envelop het leerlingenrapport mee naar huis. Wanneer bij een leerling het resultaat van de Centrale Eindtoets een 

hoger toetsadvies geeft dan het schooladvies, heroverwegen wij het schooladvies van de betreffende leerling. Op basis van 

onze beargumenteerde heroverweging kan het schooladvies worden bijgesteld. U wordt uiteraard betrokken in dit proces. 

 

Organisatie na de vakantie 

Na de vakantie breken de laatste maanden aan voor groep 8 op de Andersenschool. Deze staan in het teken van de reis en 

activiteiten rondom Denemarken en uiteraard de musical. Groep 7 doet hier niet aan mee. Dat betekent dat er wordt gekeken 

naar vervanging op de dagen dat ik met groep 8 weg ben. Daarnaast zullen er vaste momenten in de week komen waarop ik 
met groep 8 de musical ga oefenen. Op die momenten zal er ook een andere leerkracht voor groep 7 staan. 

 

Wat staat ons ons te wachten? 
Datum Activiteit Ouderhulp 
27-4 t/m 13-5 2018 Meivakantie N.v.t. 
14-5-2018 Groep 8: Verzetsmuseum N.v.t. 
15-5-2018 Groep 8: Efteling N.v.t. 
17-5-2018 Groep 7: Atletiek toernooi 

Groep 8: Slagbaltoernooi, 
eten/disco/slapen op school 

N.v.t. 

21-5-2018 2e Pinksterdag (vrij) N.v.t. 
22-5-2018 Gastles bureau Halt N.v.t. 
Vanaf 22-5-2018 Groep 8: Leerlingenrapport centrale 

eindtoets 
N.v.t. 

24-5-2018 Groep 7: Percussie- & dansworkshop U bent bij deze uitgenodigd voor de 

presentatie van deze workshop om 

12:30 uur in de hal. De presentatie zal 

ongeveer 15 minuten duren. 
25-5-2018 Groep 8: KUVO voorstelling: 'Toen mijn 

vader een struik werd' 
Graag ouders die willen rijden. Opgeven 

door een mail te sturen naar: 

niels@andersenschool.eu  

Vertrek om 11:45 uur. We verwachten 

om 14:15 uur weer terug te zijn op 

school. 
Adres: Transformatorhuis, Tractieweg 

41, Utrecht. Alle rij-ouders mogen de 

voorstelling meemaken. 
28-5 t/m 1-6 2018 Groep 8 naar Denemarken N.v.t. 
4-6-2018 Start Citotoetsen groep 7 N.v.t. 
 

Niels 
 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 7 

 

We zijn druk geweest in de afgelopen periode. We hebben veel om over te vertellen en om te laten zien. Vergeet niet de 

filmpjes en foto’s te kijken op de OneDrive.  
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?  

 

Bezoek concertgebouw 

Dit jaar stond ons bezoek in het teken van Odysseus. We hadden van te voren het 

verhaal en de liedjes bekeken. Het blijft een hele beleving om in dit mooie gebouw rond 

te mogen lopen. Dit jaar mochten we achter het orkest plaats nemen. Dit was heel 

bijzonder. We konden meekijken met de musici. De voorstelling werd gespeeld door 2 

acteurs en de solisten acteerden af en toe mee. Het orkest en de acteurs hebben er een 
heel spektakel van gemaakt. 

 

 

 

Verkeersexamen 

Donderdag 5 april hebben we meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen. HOERA, iedereen in de klas is geslaagd! 

Gefeliciteerd! 

Dinsdag 10 april hebben we ook meegedaan aan het praktisch verkeersexamen. Voor velen toch wel erg spannend. 

https://www.youtube.com/watch?v=B30zG_Kls7M – Leuk om het filmpje van onze groepen te bekijken. Trots op onze 

kanjers! 

mailto:niels@andersenschool.eu
https://www.youtube.com/watch?v=B30zG_Kls7M
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Gastlessen herdenken 

Tijdens de eerste gastles heeft Jolanta van Helten-Dawid meer vertelt over kinderen die te maken krijgen met oorlog en 

vluchten. Zij heeft verteld over de verhalen die zij hoort. 

De tweede les stond in het teken van dichten. Deze les werd verzorgd door Erik Thuis. Hij heeft in een aantal stappen de 

kinderen geholpen een gedicht te schrijven, met als thema vrede en vrijheid. Van alle scholen worden er 1 of 2 leerlingen 

voorgedragen om op 5 mei hun eigen gedicht voor te dragen. Anne is uit onze klas gekozen om haar gedicht voor te dragen. 

Heel veel succes en vooral ook veel plezier, Anne! 

Naar aanleiding van de lessen hebben we in de klas aandacht besteed aan de tweede wereldoorlog. Zo kijken we in de klas 

de serie 13 in de oorlog en hebben we aandacht besteed aan het ontstaan van de oorlog. Juf Hélene heeft de link gelegd naar 
de leerlingen en Anne Frank.  

 

  
 

Minkemaboulevard 

Op donderdag 12 april zijn we naar Minkema Boulevard geweest, dit is een musicaluitvoering door leerlingen van het 

Minkemacollege Steinhagenseweg die meedoen met de speciale theaterlessen. In een spetterend verhaal werden we 

meegenomen in de wereld van de hedendaagse jongere waarin thema’s als groepsdruk en gevaren van sociale media op een 

leuke manier aan bod kwamen. Het was een show van zeer hoog niveau waarin kinderen in hun eigen talenten op het gebied 

van zang , dans en theater onwijs mooi tot hun recht kwamen. 
 

Sponsorloop 

Vrijdag 6 april hebben de kinderen de sponsorloop gelopen. Wat een vrolijke activiteit. De groep heeft heel hard gelopen voor 

Warchild en hun eigen reis naar Denemarken. Goed gedaan! Met dank natuurlijk aan alle fantastische sponsoren! 

 

  
 

 

HB 7 en groep 7 

Het was even wennen. Ineens waren er 28 kinderen in de klas. Toen iedereen zijn plekje gevonden had, hebben we er ook 
erg van genoten. Wat een leuke groep bij elkaar. Iedereen heeft hard gewerkt en ze hebben samen ook leuke opdrachten 

gedaan.  
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Koningsspelen 

Onverwacht was het in deze week schitterend weer. Dit was heerlijk, maar we hebben het wel erg warm gehad op de 

sportvelden. Er was van alles te doen. Van springkussens, honkbal, verspringen en voetbal.   

 

  
 

Werkstukken 

Er is hard gewerkt aan de werkstukken en bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zijn als het goed is alle werkstukken 
ingeleverd. Nu mogen wij aan de bak om alles na te kijken. Voor het tweede rapport zullen de kinderen het behaalde 

resultaat van ons te horen krijgen.  

 

Wat staat ons te wachten? 

 

Na de meivakantie 

De eerste week na de meivakantie is Marjo druk met activiteiten met HB8 in het kader van de reis naar Denemarken. HB8 

heeft dan een programma in Nederland waarbij ze onder andere naar het verzetsmuseum en de Efteling gaan. Twee weken 

later (28 mei) gaat HB 8 naar Denemarken. Zij zijn daar te gast bij een scoutinggroep en gaan daar diverse activiteiten doen. 
Marjo is ook dan met HB8 mee. Op de maandagen zal juf Hélène in de klas zijn en zij is een bekend gezicht voor de kinderen 

en weet ook hoe het in de klas gaat. Er wordt naar vervanging gezocht. 

 

Sportdag 

Dit jaar staat de sportdag in het teken van atletiek. We gaan deze dag op de fiets naar de sportvelden. De kinderen hebben 

deze dag dus opnieuw hun fiets nodig.  

 

Workshop zang, dans en percussie 

De leerlingen van de beide groepen 7 krijgen deze dag 2 workshops. Van te voren worden ze ingedeeld bij 2 van de 3 
workshops. Ze werken uiteindelijk toe naar een fantastische presentatie. U bent natuurlijk van harte welkom om te komen 

kijken. Donderdag 24 mei om 12:30 gaan de kinderen presenteren.  

 

Niels en Marjo  

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

27 april Koningsdag n.v.t. 

Zaterdag 28 
april t/m 13 mei 

Meivakantie n.v.t. 

14 en 15 mei Marjo afwezig ivm Denemarken activiteiten HB 8 n.v.t. 

17 mei Sportdag Ja, ouders die 

mee kunnen 

fietsen. 

21 mei  2e Pinksterdag – Vrij n.v.t. 

24 mei Schoolfotograaf n.v.t. 

24 mei Workshop zang, dans en percussie Voorstelling 
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om12:30 

28 en 29 mei Marjo afwezig ivm Denemarkenreis HB8 n.v.t. 

 4 juni  Start eind cito’s  n.v.t. 

 8 juni Nieuwsbrief 9  n.v.t. 

  

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 8  

 

Het einde van de basisschooltijd voor onze groep komt nu wel snel dichterbij. We hebben de eindtoetsen erop zitten. De 
musical is gekozen en de rollen zijn verdeeld. Na de meivakantie staan er nog spannende, maar hele leuke activiteiten op het 

programma. Hier in Nederland, maar 2 weken later ook in Denemarken. We hebben er zin in! We hopen het jaar op een 

fantastische manier af te sluiten.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Bezoek concertgebouw 

Dit jaar stond ons bezoek in het teken van Odysseus. We hadden van te voren het verhaal en de liedjes bekeken. Het blijft 

een hele beleving om in dit mooie gebouw rond te mogen lopen. Dit jaar mochten we achter het orkest plaats nemen. Dit was 
heel bijzonder. We konden meekijken met de musici. De voorstelling werd gespeeld door 2 acteurs en de solisten acteerden 

af en toe mee. Het orkest en de acteurs hebben er een heel spektakel van gemaakt. 

 

Minkemaboulevard 

Op donderdag 12 april zijn we naar Minkema Boulevard geweest, dit is een musicaluitvoering door leerlingen van het 

Minkemacollege Steinhagenseweg die meedoen met de speciale theaterlessen. In een spetterend verhaal werden we 

meegenomen in de wereld van de hedendaagse jongere waarin thema’s als groepsdruk en gevaren van sociale media op een 

leuke manier aan bod kwamen. Het was een show van zeer hoog niveau waarin kinderen in hun eigen talenten op het gebied 

van zang , dans en theater ontzettend mooi tot hun recht kwamen. 
 

Sponsorloop 

Op vrijdag 6 april werd de jaarlijkse sponsorloop gelopen. We waren als laatste aan de beurt, dus de kinderen stonden te 

popelen om van start te gaan. Iedereen heeft deze dag hard gelopen voor Denemarken en Warchild.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eindtoets 

De leerlingen van de groepen 8 hebben vorige week de centrale eindtoets gemaakt. De een was er erg zenuwachtig over, de 
ander heeft zich er niet druk over gemaakt. In ieder geval hebben ze drie dagen erg hun best gedaan. En waren ze toch ook 

wel opgelucht toen het er op zat. Aan het einde van elke dag hebben we leuke activiteiten ondernomen. Een spelletjesmiddag 

en natuurlijk het script lezen van onze musical. 

Vanaf 22 mei krijgen de leerlingen in een dichte envelop het leerlingenrapport mee naar huis. Wanneer bij een leerling het 

resultaat van de Centrale Eindtoets een hoger toetsadvies geeft dan het schooladvies, heroverwegen wij het schooladvies van 

de betreffende leerling. Op basis van onze beargumenteerde heroverweging kan het schooladvies worden bijgesteld. 

 

  
 

Koningsspelen 

’s Ochtends kregen alle kinderen een ontbijtje met brood en oranje eieren. In de middag zijn we op de fiets naar de 

sportvelden gegaan. Onverwacht was het deze week schitterend weer. Dit was heerlijk, maar we hebben het wel erg warm 

gehad op de sportvelden. Er was van alles te doen. Van springkussens en honkbal tot verspringen en voetbal.   
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Wat staat ons te wachten? 
NL week ( informatie uit de brief) 

Maandag 14 mei:  

Verzetsmuseum De leerlingen zijn deze dag om 10.00 uur op school aanwezig. Om 10:30 vertrekken we naar Amsterdam 

voor een bezoek aan het Verzetsmuseum. Bij aankomst is er een kort moment om te lunchen. De leerlingen nemen deze 

lunch zelf van thuis mee. Om 12.00 uur hebben de kinderen eerst een begeleide Buurtwandeling en daarna bezoeken zij het 

Verzetsmuseum. We vertrekken rond 16:00 uur weer naar Woerden. Via de klassenapp houden we u op de hoogte van de 

aankomsttijd op school.  

Mocht het nodig zijn dan kan uw zoon/dochter ook vanaf 8.30 op school terecht. Dit graag vooraf aan de groepsleerkracht 

doorgeven.  
Dinsdag 15 mei:  

Efteling De leerlingen zijn om 08.30 uur op school aanwezig. We gaan deze dag naar de Efteling. De leerlingen nemen zelf 

een tussendoortje en lunch (eventueel een handje snoep) mee. Denk ook aan eventuele regenkleding/zonnebrand. Het is niet 

toegestaan om geld mee te nemen naar de Efteling. Om 17.00 uur vertrekken we naar Woerden. We houden u via de 

klassenapp op de hoogte van de aankomsttijd op school.  

Woensdag 16 mei:  

Dit is een gewone schooldag (er is ook vakkendag voor de leerlingen die hier aan mee doen). De leerlingen zijn dus gewoon 

om 08.30 uur op school aanwezig en zijn om 14.15 uur uit.  

Donderdag 17 mei:  
Deze dag begint als een gewone schooldag om 8.30, waarbij de groepen 8 een slagbaltoernooi hebben. De kinderen komen 

deze dag op de fiets naar school. De kinderen zijn om 14:15 uur uit. Om 18:00 uur verwachten we de leerlingen weer terug 

op school voor het eten (ouderhulp wordt nog gevraagd), aansluitend is er een disco tot 21.00 uur en daarna mogen de 

kinderen op school logeren. Niels, Marjo en Mariëlle zullen deze nacht ook op school slapen. 

Vrijdag 18 mei:  

Om 07.30 uur zullen we met z’n allen ontbijten en ruimen we met z’n allen de school weer op. Om 8.30 mogen de groepen 8 

naar huis. Mocht het nodig zijn dan kan uw zoon/dochter ook tot 14:15 op school terecht. Dit graag vooraf aan de 

groepsleerkracht doorgeven. 

 
Kuvo voorstelling 

Vrijdag 25 mei zijn we door de Kuvo uitgenodigd om een voorstelling te gaan bekijken in Utrecht. De voorstelling begint om 

12:30. We vertrekken om 11:45 vanaf school. De voorstelling duurt een uur en we zouden om 14:15 weer terug moeten zijn 

op school. Ik zoek ouders die deze dag kunnen halen en brengen. Mocht u kunnen, wilt u mij dit dan laten weten door een 

mail te sturen naar: marjo@andersenschool.eu  

 

Denemarken week ( informatie uit de brief) 

Op maandag 28 mei 2018 vertrekken wij om 7.30 uur bij school. Zorg dus dat je daarvoor al op school bent om je bagage en 

legitimatie af te geven. We verwachten om 18.00 aan te komen op de camping in Stouby. Vanuit Stouby vertrekken wij op 
vrijdag 1 juni om 7.30 uur. Wij zullen op de terugweg een hapje eten bij de McDonalds en vervolgens rond 18.30 uur in 

Woerden zijn. 

 

Mariëlle en Marjo 

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

27 april Koningsdag n.v.t. 

Zaterdag 28 
april t/m 13 mei 

Meivakantie n.v.t. 

14 t/m 18 mei NL week 

Let op: donderdag fiets mee naar school 

Informatie volgt 

21 mei  2e Pinksterdag – Vrij n.v.t. 

24 mei Schoolfotograaf n.v.t. 

25 mei Kuvo voorstelling in Utrecht Ja, auto’s  

28 mei t/m 1 

juni 

Denemarken week Informatie volgt 

 8 juni Nieuwsbrief 9  n.v.t. 

 
 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

 

mailto:marjo@andersenschool.eu
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Sponsorloop 

Vrijdag 6 april was de jaarlijkse sponsorloop en dit jaar hebben we voor Warchild gelopen.  
De kinderen renden de benen uit hun lijf en zetten de hulpouders die kwamen afstempelen flink aan het werk.  

Het was een mooie dag, met hier en daar een snik en een traan, maar overwegend met blijde en trotse gezichten en een 

vrolijke toeter.  

Na afloop van de sponsorloop konden de kinderen genieten van een gezonde snack en wat te drinken, dankzij de goede 

zorgen van de ouderraad.  

Alle ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes, bedankt voor het helpen en het aanmoedigen!  

De brieven van de sponsorloop zijn met de leerlingen mee naar huis gegaan en deze konden tot en met vandaag ingeleverd 

worden bij de leerkrachten van uw kind(eren).  

Mocht u in de meivakantie ontdekken dat u het sponsorgeld nog thuis heeft liggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk na de 
vakantie meegeven aan uw kind(eren)?  

Alvast bedankt!  

 

Namens de sponsorloopcommissie, 

 

Mariëlle  

 

naar Inhoudsopgave 

 
 

Bibliotheek 

Dankzij een donatie van één van de ouders hebben wij een behoorlijke uitbreiding van onze Engelstalige bibliotheek. Fijn 

daarbij is ook om te melden dat het geld waarmee de boeken zijn aangeschaft naar het goede doel: www.roomtoread.org 

gaat. 
 

naar Inhoudsopgave 

 

Vakkendag  

Vakkendag techniek: graag dichte schoenen aan 

Omdat we bij techniek met allerlei gereedschappen werken, is het wel zo veilig als de kinderen die vakkendag volgen op 

woensdag dichte schoenen aan hebben met een goede zool. Het gebeurt niet vaak, maar er kan wel eens iets vallen of een 

spijker op de grond liggen en dan is het fijn als de voeten goed beschermd zijn. 

 
Vakkendag groep A & B: schoenendoos meenemen 

Kunnen de kinderen die in groep A of B zitten op woensdag 16 mei (de woensdag na de vakantie) een schoenendoos 

meenemen? Een doos van hetzelfde formaat of kleiner is ook goed.  

 

Groet,  

 

Ilse 

 

 
naar Inhoudsopgave 
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