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Agenda 

Ma 09 07 
Schoonmaakmiddag groep 

1, 2 & 3 

Ma 09 07 Musical groep 8 

Di 10 07 Musical hb 8 

Do 12 07 Eindfeest 

Vr 13 07 
Laatste schooldag 12:00 
uur vrij! 

 

 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De laatste periode, de laatste week, de laatste loodjes... de vakantie is 

bijna in zicht. De uitreiking van het rapport, de groepen 8 die zich 
voorbereiden op hun afscheid en de musical. Een grote variëteit in de 

school: leren, spelen en zingen. Onderwijs, wat een boeiend en heerlijk 

vak is het toch! 

 

Zoals we begin van de week al melden wordt er nog steeds druk gewerkt 

aan de start van schooljaar 2018 – 2019. Helaas zijn nog niet alle 

vervangingsvacatures vervuld, wordt er nog druk gesproken over extra 

ruimte in de school, roosters met collega-scholen afgestemd… 

Maar het is toch een geweldig resultaat dat de Andersenschool komend 
schooljaar een groei van 10 naar 11 groepen laat zien. Een groei waar 

iedere dag keihard voor gewerkt wordt door een team waarin veel 

enthousiasme, flexibiliteit en een enorme passie voor onderwijs zit! 

 

De resultaten van weer een jaar onderwijs worden vandaag in de 

rapporten van de leerlingen meegegeven naar huis. De afgelopen weken 

zijn de leerlingen van groep 2 t/m 7 weer druk bezig geweest met het 

maken van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito. Naast die 

toetsen hebben de leerlingen ook weer veel geleerd, mooie uitstapjes 
gemaakt en zullen ze de komende week ook met elkaar genieten van het 

laatste… en denken aan een komende vakantie. 

 

Voor de leerlingen van de groepen 8 zit het er bijna op. Nog een paar 

zenuwslopende dagen waarin de uitvoering van de Musical centraal staat, 

maar dan woensdag 11 juli zullen ze dan echt vertrekken van de 

Andersenschool. Vertrekken met een rugzak vol aan basisstof die ze 

verder zal brengen in de rest van de schooltijd. Op naar de middelbare! 

 
Voor iedereen die ik niet meer persoonlijk zie… een hele fijne vakantie en 

tot maandag 27 augustus! 

 

Eelco Kosterman 

naar Inhoudsopgave 

 
Groep 1  
Wat hebben we afgelopen periode gedaan 

Sport en spel 

De sport en spelactiviteiten vonden plaats op maandag 18 juni in de Boekentuin. 

Het weer zat niet helemaal mee, maar ondanks de miezer hebben we er een 

gezellige dag van gemaakt. De groepjes met leerlingen zijn langs de verschillende 

spelonderdelen gegaan en aan het einde van de ochtend was er nog een heerlijke 

verrassing.  

 
Schoonmaken 

Fijn dat een paar ouders zich heeft aangemeld om de klas en de materialen weer schoon te maken. Toch komen we nog 

aardig wat ouders te kort. Maandag 9 juli is er nog een schoonmaakmiddag om ook de overige materialen weer netjes schoon 

te maken. We kunnen uw hulp hard gebruiken. 

 

Wat staat ons te wachten? 

Eindfeest 

Donderdag 12 juli is het tijd voor het jaarlijkse eindfeest van de Andersenschool. 

Dit jaar staat het eindfeest in het teken van het thema jungle.  We zijn nog op 
zoek naar ouders die willen helpen met het eindfeest. U kunt u opgeven via de lijst 

op de deur bij de koelkast of stuur een mail naar petra@andersenschool.eu.  

 

naar Inhoudsopgave 

mailto:petra@andersenschool.eu


Nieuwsbrief 10 6 juli 2018 

 
     

 

2 

 
 

 
Verjaardagen 

JULI  Groep 

7 Alicia Hb 6 

7 Ahmed 5/6 

7 Bo Hb 7 

12 Casper 4/5 

14 Maarten Hb 4/5 

16 Marit 2 

17 Yannick 5/6 

20 Jano Hb 7 

21 Kaisa 2 

23 Ammar Hb 6 

25 Jayden 1 

25 Karlijn 1 

25 Fenna 2 

25 Morris 2 

26 Boaz 5/6 

29 Job Hb 4/5 

31 Joep Hb 4/5 

31 Luuk Hb 6 

 

 

Groep 2 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Toneel 

Vrijdag 15 juni was het tijd voor het toneelstuk van groep 

2. De leerlingen waren allemaal verkleed als piraat om het 

verhaal van Aadje Piraatje te vertellen. Ze hebben het 

allemaal geweldig gedaan! Fijn dat u kwam kijken. 

 

  
 

Schoonmaken 
Woensdag 4 juli was de eerste schoonmaakmiddag. Fijn 

dat een aantal ouders heeft geholpen om de klas en de 

materialen weer spik en span te maken. Maandag 9 juli is 

er nog een schoonmaakmiddag om ook de overige 

materialen weer netjes schoon te maken.  

 

Sport en spel 

De sport en spelactiviteiten vonden plaats op maandag 18 

juni in de Boekentuin. Het weer zat niet helemaal mee, 
maar ondanks de miezer hebben we er een gezellige dag 

van gemaakt. De groepjes met leerlingen zijn langs de 

verschillende spelonderdelen gegaan en aan het einde van 

de ochtend was er nog een verrassing.  

 

 

 

Wat staat ons te wachten? 

Eindfeest 
Donderdag 12 juli is het tijd voor het jaarlijkse eindfeest van de Andersenschool. Dit jaar staat het eindfeest in het teken van 

het thema jungle.  We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen met het eindfeest. U kunt u opgeven via de lijst op de 

deur bij de koelkast of stuur een mail naar petra@andersenschool.eu.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Maandag 9 juli van 14.15u tot 

16.00u 

Schoonmaakmiddag Graag, zie de lijst op de deur van 

de klas.  

Donderdag 12 juli Eindfeest Graag, zie de lijst op de witte 

deuren bij de koelkast of stuur 

een mail naar 
petra@andersenschool.eu  

Vrijdag 13 juli Laatste schooldag x 

 

Priscilla en Petra 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 3 
Nog maar even en dan zit het schooljaar er alweer op, wat gaat de tijd toch snel. We hebben dit jaar een hoop geleerd. Van 

lezen tot rekenen tot schrijven, alle kinderen hebben zich mooi ontwikkeld.  

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de laatste toetsen en ronden we de laatste hoofdstukken van de methodes 

af. Vrijdag 6 juli gaat het laatste rapport van dit schooljaar ook alweer mee naar huis. 

We hebben een heel leuk jaar gehad met deze groep en zullen ze gaan missen. 

Maar voor nu eerst een welverdiende zomervakantie! 

Tot in augustus en BLIJF OOK IN DE VAKANTIE GOED LEZEN!!! 

  

mailto:petra@andersenschool.eu
mailto:petra@andersenschool.eu
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Afscheid juf Naomi en juf Chanouk 

Het gehele jaar heeft juf Chanouk bij ons haar stage gelopen. Iedere maandag en vrijdag heeft zij iedereen in de klas 
geholpen en vooral veel extra gelezen en gerekend met veel leerlingen. Volgende week vrijdag moeten wij helaas afscheid 

nemen van onze lieve juf Chanouk. We zullen haar gaan missen.  

 

Op 15 juni hebben wij ook al afscheid genomen van juf Naomi. Zij was afgelopen half jaar iedere dinsdag in de klas. Op haar 

laatste dag hebben we nog een erg leuke techniekles gehad.  

 

 

 

 

Schoonmaakmiddag 

Denkt u nog even aan de schoonmaakmiddag op 9 juli van 14.15 tot 16.00 uur.  
Mocht uw zoon of dochter afgelopen woensdag een tas met materialen mee hebben gekregen dan zien wij die graag voor 

woensdag 11 juli met de schoongemaakte materialen weer terug op school. 

 

Eindfeest  

Donderdag 12 juli is het weer tijd voor het jaarlijkse eindfeest. U bent allen van harte welkom om in feestelijke junglestijl het 

einde van het schooljaar te vieren. Mocht u een handje kunnen helpen dan hangt er in de hal een inschrijflijst.  

 

Tips om te lezen en rekenen in de vakantie 

Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel gelezen volgens de leesmethode of in verhalende of 
informatieve boeken, als ouder heb je tijdens de vakantie een veel bredere verzameling leesmateriaal tot je beschikking. 

Denk aan vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken en bezienswaardigheden, de 

menukaart op het terrasje. 

 

Zo krijgt een 'leesoefening' een echt vakantietintje. Als je je een beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je onderweg 

tal van dingen tegen waar je kind ongemerkt wat van opsteekt: 

• Speel woordspelletjes met nummerborden in de auto. 

• De plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om te leren kaartlezen. 

• De autotocht naar Italië is een lesje aardrijkskunde.  

• Laat je zoon ansichtkaarten schrijven aan zijn vriendjes of een vakantiedagboek bijhouden. 

• Lezen met een leesbingokaart!  

• Laat je dochter uitrekenen hoe ver het nog is naar de volgende camping als je van de 80 kilometer er 25 hebt 
afgelegd. 

• En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden in de kampwinkel als ieder gezinslid er twee wil eten? 

• Een spelletje Yahtzee oefent de tafels en optellen. 

• Tellen doe je bij een potje badminton op de camping 

Meer informatie vindt u op https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/news/22/ 

Wat staat er op het programma … 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

9 juli Schoonmaakmiddag  U bent allen welkom in de klas 

vanaf 14.15 uur.  

12 juli Eindfeest Inschrijflijst in de hal of via 

petra@andersenschool.eu 

13 juli Laatste schooldag n.v.t. 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 4-5 

Het einde van het schooljaar 2017-2018 is bijna in zicht. Nog één week en dan kunnen we allemaal genieten van een 
heerlijke zomervakantie. Ik heb al veel leuke plannen gehoord van de kinderen! Het afgelopen jaar heb ik een heel leuk en 

leerzaam schooljaar gehad met de kinderen. Ik heb iedereen stuk voor stuk zien groeien en ze zijn klaar om naar hun 

volgende groep te gaan. Ik ben trots op ze! 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Rapporten 

Inmiddels hebben alle leerlingen hun rapport mee gekregen naar huis. Ze hebben hard gewerkt dit schooljaar en iedereen 

mag trots zijn op zijn/haar rapport. 

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/news/22/
mailto:petra@andersenschool.eu
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Werpbaltoernooi groep 5 
In de vorige nieuwsbrief wist ik nog niet welke prijzen groep 5 had gewonnen met het werpbaltoernooi, maar inmiddels weet 

ik dat we twee (!) pouleprijzen gewonnen hebben! Goed gedaan allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Muziekvoorstelling juf Melde 

12 juni heeft juf Melde een muziekvoorstelling gegeven, samen met de leerlingen van groep 3, HB4-5 en groep 5b. Het was 

leuk om te zien wat iedereen geleerd had het afgelopen half jaar.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Spelochtend groep 4 

Maandag 18 juni mocht groep 4 meedoen met de spelmiddag van het beweegteam Woerden. Ondanks het wat mindere weer, 

hebben we toch een hele leuke en gezellige spelmiddag gehad met z’n allen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wat staat ons te wachten? 

KUVO 

Helaas kon de KUVO niet doorgaan op 14 juni. Gelukkig mogen we maandag 9 juli opnieuw naar het kasteel in Woerden. We 

hebben inmiddels voldoende rijders, hartstikke fijn! We hopen op een leerzame en leuke ochtend. 

 

Eindfeest 

Donderdag 12 juli is het zo ver... Het jaarlijkse eindfeest! Dit jaar is het thema ‘jungle’. U bent van harte uitgenodigd tussen 
17:00 en 19:00 uur om het schooljaar feestelijk met ons af te sluiten.  

 

Laatste schooldag 

13 juli is dan onze laatste schooldag! Om 12:00 uur kunnen we met zijn allen gaan genieten van een heerlijke en 

welverdiende zomervakantie. Wilt u uw zoon/dochter op 13 juli een plastic tasje meegeven naar school? Dan kunnen we de 

laatjes opruimen en kan iedereen zijn eigen spulletjes mee naar huis nemen.  

 

Ik hoop iedereen op het eindfeest nog even te zien! 

 

Anouk 
 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 4-5 

Nog een week en dan begint de vakantie! De afgelopen periode hebben we nog veel gedaan!  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Kasteel bezoek 

21 juni zijn we met elkaar naar het kasteel van Woerden gelopen. Onderweg hebben we nog ergens 
gepicknickt. Dat was heel gezellig en gemoedelijk.  

Eenmaal in het kasteel werden we rondgeleid en kwamen wij allerlei weetjes te weten. Over Jan de 

Bakker, de vergeetput, vensterbanken en het bijzondere plafond van de ridderzaal. 

 

Spelmiddag HB4 

HB4 heeft een spelmiddag gehad. Ze hebben een ganzenbordspel gedaan met allerlei spellen.  
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Natuurles 

Susan (de moeder van Jurre) is met de klas een bonenexperiment gestart. We 
onderzoeken onder welke omstandigheden een boon kan groeien. We hebben 

verschillende bonen geplant maar dan wel onder verschillende omstandigheden. 

Met elkaar houden we de groei bij in een Excel bestand. We zijn benieuwd naar 

de uitkomsten!  

 

Afscheid Iris en Lonneke 

We hebben afscheid genomen van zowel juf Iris als juf Lonneke. We hebben voor beide een herinnering 

gemaakt. Iris en Lonneke hebben beide veel betekend voor de klas, waarvoor bedankt! 

 
Davinci 

We zijn nog druk aan het werk over ‘de eerste mens’. We hebben het al gehad over de ijstijd, Otzi, 

jagers en de boeren en over verschillende grassen!  

 

Kanjertraining 

Met de kanjertraining zijn we in de afrondende fase. We kijken terug waarover we het allemaal hebben 

gehad afgelopen jaar. Belangrijkste is toch wel de manier van oplossen van een probleem. De kinderen 

moeten dan stevig gaan staan en duidelijk aangeven dat ze het vervelend vinden en dan vragen of er 

mee gestopt kan worden. 
Het is goed om dit te blijven oefenen. 

 

Wat staat ons te wachten? 

 

Er staat ons nog een gezellige week met activiteiten te wachten en ook een beetje opruimen en schoonmaken. 

 

Mochten er ouders zijn die a.s. donderdag ochtend om half 9 willen helpen met schoonmaken, ik hoor het heel graag!  

 

Datum activiteit ouderhulp 

9 juli Musical kijken groep 8 - 

12 juli Eindfeest van 17 tot 19 uur Zie lijsten of via 

petra@andersenschool.eu 

13 juli 12:00 zomervakantie! 
 

  

Tenslotte wil ik alle ouders bedanken voor het leuke schooljaar. We hebben veel hulp gehad van jullie en er zijn leuke 

initiatieven opgezet, waardoor dank! 

Ik wens jullie bij deze alvast allemaal een goede vakantie toe. 

 
Vriendelijke groet, 

Esther 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 6 

Beste ouders, 

Het zit er op. Nog één week school en dan gaan de kinderen genieten van een welverdiende vakantie, waarin ze zich gaan 
opwarmen voor een nieuw schooljaar in HB 7. In de afgelopen weken is er weer veel gebeurd. Hieronder leest u daar meer 

over.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

CITO  

Alle CITO’s zijn achter de rug. De leerlingen hebben weer keihard hun best gedaan. Zoals altijd heb ik, nadat alle CITO’s zijn 

afgerond en zijn ingevoerd in het systeem, de kinderen de toetsen laten verbeteren en hebben wij dit nabesproken. Vaak 

komen we dan tot de conclusie dat er bij de meeste foutjes ‘gewoon’ slecht gelezen is of bijvoorbeeld slordig gerekend. Heel 

af en toe weten de kinderen echt niet wat ze moeten doen. Dan bespreken we dit.  
 

Studiemiddag 

Alle leerkrachten hebben op maandag 18 juni een studiemiddag/avond gehad. Wij hebben een ontzettend 

leerzame cursus gevolgd over mindset van René Lous. We hebben heel veel handige tips en tricks 

gekregen om toe te passen in de klas. Meer weten? Kijk eens op: http://platformmindset.nl/ of 

https://www.hettalentenlab.nl/ voor praktische tips en gratis downloads van mindsetposters, 

mindsetkwartet of een complimentenposter gericht op het proces.  

 

Afscheid Kirsten en Maartje 
Op dinsdag 26 juni hebben wij afscheid genomen van Juf Kirsten. Zij gaat volgend jaar haar derde jaar van de pabo in. 

Donderdag 12 juli nemen wij afscheid van Juf Maartje. Zij gaat volgend jaar afstuderen.   

 

DaVinci  

We zijn alweer even bezig met het thema middeleeuwen. We hebben het gehad over ridders, het leenstelsel, leven in de 

stad, bacteriën en de pest, heksen en de kerk. Als afsluiting van het thema heeft Juf Kirsten een Zweeds renspel gedaan met 

de leerlingen. Verspreid over het schoolplein liggen vragen m.b.t. het thema. De leerlingen moeten de vragen in een vaste 

volgorde beantwoorden. Het is dus de bedoeling dat ze opzoek gaan naar de vragen. Hebben ze een vraag gevonden, dan 

geven ze het antwoord door aan de juf. Goed? Dan mogen ze opzoek naar de volgende vraag.  

mailto:petra@andersenschool.eu
http://platformmindset.nl/
https://www.hettalentenlab.nl/
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TopoTop! 
De 100 van Nederland. Dat was een flinke kluif, maar het is alle leerlingen gelukt om er ‘iets’ van te maken. Aangezien er 

tijdens de workshop mindset op de studieavond nog eens goed werd benadrukt te belonen op het proces (heb je je best 

gedaan?) en niet op het product (je hebt een 10, heel goed), had ik de kinderen beloofd om te trakteren als iedereen hard 

zijn best had gedaan. Dat was dus smullen na afloop van de toets!  

 

Kanjertraining 

De kanjertraining voor leerjaar 6 is helemaal afgerond. 

De kinderen en ik hebben er ontzettend veel aan 

gehad. We zijn allemaal gegroeid in de manier hoe we 
sociaal-emotioneel gezien met elkaar, maar ook met 

onszelf, omgaan. In de laatste leskern hebben we alle 

kanjertips die we hebben geleerd in de afgelopen 

leskernen herhaald. De nadruk lag vooral op het 

oplossen van conflicten. Blijf rustig en geef je mening, 

geef geen benzine aan vervelende motortjes, laat een 

baas lekker de baas spelen en ga fijn iets anders doen, 

zoek een maatje en we hebben het gehad over het 

oplossen van een ruzie. Daarnaast hebben we aandacht 
besteed aan socialmedia en hoe je daar met elkaar 

omgaat en wat je doet als er iets gedaan of gezegd 

wordt waar jij niet blij van wordt. Tevens doen we over 

de hele week door verschillende 

vertrouwensoefeningen. De leerlingen zullen in HB 7 weer een hoop gaan bijleren.  

 

Staal taal 

Met taal hebben we het thema de Jungle afgerond. De kinderen hebben allemaal prachtige fantasieverhalen geschreven over 

spannende belevenissen in de jungle. Bij de opdracht werd er op gelet of de kinderen goed gebruik maakten van een 
inleiding, een kern en een slot en of er ook een spanningsboog in het verhaal zat. Werden de gevoelens en gedachtes van de 

personages ook beschreven? De kinderen hebben het verhaal in kleine groepjes aan hun klasgenoten voorgelezen en drie 

leerlingen mochten hun verhaal voor de hele klas voorlezen.  

 

Staal spelling 

Met spelling hebben we het laatste blok afgerond waarbij aandacht was voor het Lollywoord, het Tremawoord, het Komma-s-

meervoud en de Rangtelwoorden. Volgend jaar zullen de kinderen weer een hoop nieuwe categorieën bijleren zoals het 

Militairwoord, het Koppelteken, het Trottoirwoord, de Tussen-e, het Trema meervoud en het Latijns voorvoegsel.  

 
Rekenen 

Met rekenen hebben we het, het laatste blok gehad over plus en minsommen cijferend uitrekenen. Dit was een stukje 

herhaling. Daarnaast zijn wij ingegaan op het schattend optellen en aftrekken, de aanduiding van windrichtingen kennen en 

het roostervierkantje gebruiken bij het bepalen van de oppervlakte. 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 

De kinderen zijn druk bezig met het voorbereiden van hun boekbespreking. Ik heb al prachtige 
boeken voorbij zien komen en het motiveert de kinderen onderling heel erg om nieuwe boeken 

te gaan ontdekken en lezen. Wij hebben het boek Lampje uitgelezen. Wat een fantastisch boek! 

Het boek is dan ook niet voor niets de winnaar van vele prijzen zoals de Woutertje Pieterse prijs 

voor beste kinderboek en de Zilveren griffel in de categorie 9 jaar en ouder. Wij lezen de laatste 

weken in het boek: Op weg naar huis van Jan Michael. Dit boek gaat over Sam uit Malawi. Zijn 

ouders zijn overleden en nu moet hij zijn luxe leven achterlaten om bij zijn tante te wonen op 

het platteland. Er is geen elektriciteit, vrijwel niemand draag schoenen en Sam slaapt er tussen 

zijn neefjes en nichtjes op een mat op de grond. Het valt hem niet mee te wennen aan zijn 

nieuwe leven. Gaandeweg realiseert Sam zich dat ‘thuis’ daar is waar mensen om je geven.  

 
 

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  

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Dinsdag 10 juli Kijken naar de Musical van HB 8 x 

Woensdag 11 juli Zwemmen in Oudewater en om 

12:00 uur de groepen 8 

uitzwaaien. 

 

Alles is rond.  

Donderdag 12 juli Eindfeest 17:00 Alle hulp die kan!  Zie lijsten of 

via petra@andersenschool.eu 

Vrijdag 13 juli Zomervakantie om 12:00 x 

mailto:petra@andersenschool.eu
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naar Inhoudsopgave 

 
Groep 5-6 

Wat hebben we afgelopen periode gedaan  

Citotoetsen 

De afgelopen weken stonden er niet veel bijzondere dingen op het programma. De kinderen hebben de citotoetsen afgerond, 

waarbij zij ontzettend hun best hebben gedaan.  

 

Muziekpresentatie groep 5 

12 juni was voor groep 5 de muziekpresentatie van juf Melde. Groep 5 gaf een muziekpresentatie van verschillende liedjes 

die zij hebben geleerd.  
          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wat staat ons nog te wachten  

Datum Activiteit Ouderhulp 

12 juli Eindfeest (17.00 – 19.00) Zie lijsten of via 

petra@andersenschool.eu 

13 juli Laatste schooldag n.v.t. 

 

 
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Zo zijn we het laatste project gestart.  

Ook met rekenen starten we met het laatste blok waarin verschillende leerdoelen van dit jaar worden herhaald.  

Meester Alexander heeft donderdag 28 juni afscheid genomen. We wensen hem veel succes in het 2e jaar van de pabo.  

De leerlingen uit groep 7 hebben hun voorlopig advies te horen gekregen. We hebben met elkaar afspraken gemaakt voor 

volgend schooljaar, zodat we meteen goed kunnen starten.  
De leerlingen van groep 8 zijn hard aan het werk met de musical. Het is fijn dat meester Eelco tijd heeft gemaakt om met 

groep 7 te werken, zodat groep 8 drie keer in de week aan de slag kan met de musical.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

9-7-2018 Musical groep 8 N.v.t. 

11-7-2018 Uitzwaaien groep 8 (12:00-12:30) N.v.t. 

12-7-2018 Eindfeest Zie lijsten of via 

petra@andersenschool.eu 

13-7-2018 Laatste schooldag N.v.t. 
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HB 7 

De laatste nieuwsbrief van het jaar, we werken aan de laatste loodjes. We werken toe naar een afscheid. Daar hoort bij dat 

er wat meer ruimte komt voor leuke dingen. We gaan samen opruimen en we denken na over volgend jaar.  

We hebben een heel mooi jaar gehad, we hebben genoten van de kinderen en zijn trots op de groei die we gezien hebben. 

Het was fijn om dit met de kinderen te kunnen delen tijdens de voorlopige adviesgesprekken. Dank aan alle ouders voor hun 
vertrouwen en samenwerking. 

Marjo en Niels 

 

Makey Makey 

Op maandag 18 juni kregen de leerlingen van HB7 

een ‘Makey Makey Workshop’. Dit was georganiseerd 

vanuit het KUVO Lokaal Woerden die zich inzet voor 

verschillende activiteiten op gebied van kunst en 

cultuur. De Makey Makey is een apparaatje dat -

aangesloten op de computer– ervoor zorgt dat 

verschillende voorwerpen een toets (key) worden 

waarmee je de computer ook echt kunt bedienen: 

make a key. Ieder voorwerp kan een ‘key’ worden 

mits het stroom geleidt. 

mailto:petra@andersenschool.eu
mailto:petra@andersenschool.eu
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Gastdocent Arend Jan kwam de workshop begeleiden. Allereerst werd er uitgelegd hoe 

en stroomkring werkt en al vrij snel gingen de leerlingen in tweetallen aan de slag. Zij 

mochten zelf het Makey Makey apparaat gaan aansluiten op een eigen gemaakte ‘key’. 

Zo werden er bijvoorbeeld klei, druiven en lichaamsdelen hiervoor gebruikt. 

Vervolgens werden er spelletjes zoals PacMan en Mario gespeeld met die zelfgemaakte 

‘keys’. Het was een hele leuke en interessante workshop! 

 

Spreekbeurten: Wat wil ik later worden? 

Wat een kanjers zitten er in deze groep. We zijn dit jaar iets nieuws gestart, een spreekbeurt houden over wat je later wil 
worden. En wat hebben ze er iets moois van gemaakt. Stuk voor stuk hebben ze een beroep bekeken, opleidingen uitgezocht 

en de meest verrassende verhalen verteld.  Fantastisch!  

 

Agenda 

9 juli: musical groep 8 

10 juli: musical HB8 

12 juli: eindfeest 

13 juli: laatste schooldag  
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HB 8 

Daar is hij dan, de laatste nieuwsbrief. Voor het laatst, voor het laatst, willen wij jullie graag bedanken, voor het laatst! In 

ons hoofd horen we alleen nog maar musicalliedjes.  

 

Zwemfestijn! 

De ouders van Julius hadden ons uitgenodigd om te komen zwemmen bij hun in de vijver en met dit weer lieten we ons dat 

geen 2x zeggen. Gwen en Anno, dank jullie wel voor jullie gastvrijheid en de heerlijke middag! De onderstaande foto's 
zeggen genoeg! 

              
 

Waterpret 

Vrijdag staat er nog een keer waterpret op het programma. Met deze warmte en alle drukte rond de musical is het erg lekker 
om andere activiteiten op het programma te hebben staan.  

 

Musical 

Dinsdag is het dan zo ver: De tent gaat op z’n kop! Waar is dat feestje? Nou, op de Andersenschool is dat feestje! Vanaf 

19:15 uur is de zaal open en bent u allen van harte welkom. Om 19:30 uur gaan onze 19 kanjers laten zien waar we zo hard 

op hebben geoefend. Daarna volgt er een kort afscheidswoord en sluiten we de avond af met een drankje. We verheugen ons 

op deze avond! 

 

Eindfeest 
Donderdag 12 juli is het eindfeest met als thema 'Jungle'. Tussen 17:00 en 19:00 is er weer veel te doen en kun je eten en 

drinken kopen op het plein. Verkleed komen mag natuurlijk; komen jullie ook?!  

 

We willen jullie alvast heel hartelijk bedanken voor een fantastisch mooi jaar en wensen jullie en de kinderen alvast een hele 

fijne vakantie. We hebben dit jaar zoveel mooie momenten gehad met als hoogtepunt het onvergetelijke kamp in 

Denemarken; we zullen er nog vaak aan terugdenken! 

Tot de laatste dag zullen we foto’s blijven uploaden op onze OneDrive. Vergeet niet nog even te kijken voor de vakantie.  

We zijn heel benieuwd naar hoe het de kinderen vergaat op de middelbare school, dus laten jullie ons nog eens via een 

mailtje weten hoe het gaat?  
Hartelijke groeten, Mariëlle en Marjo 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Ma 9 juli Musical groep 8 regulier  

Di 10 juli Musical groep HB 8  

Woe 11 juli Laatste schooldag voor de groepen 8 met om 12.00 

uur het afscheidsmoment met de hele school. 

Rapporten groep 8 mee. 

 

Do 12 juli Eindfeest   
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