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Agenda 

Ma  20 05 Bureau Halt HB 8 

 Di  21 05 Schoolfotograaf  

 Do 23 05 
KUVO Zwanenmeer gr.7 
en HB 7 

Do  23 05 
Boerderijbezoek gr.4A en 

4B 

Do  23 05 Korfbaltoernooi groepen 6 

Do  23 05 
Werpbaltoernooi groepen 

5 

   
30-05 t/m 10-06 

Pinkstervakantie  

Ma  17 06 Start CITO LOVS  

  

 

Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dit is weer een drukke periode. Er wordt gesproken over de vakanties, 

de studiedagen, de formatie, het jaarplan en tal van zaken die voor 
komend schooljaar relevant zijn. 

Komende maand moet alles weer een plekje krijgen en zult u uiteraard 

op de hoogte worden gehouden over alle keuzes die wij op de 

Andersenschool maken. 

 

Ook de kinderen zitten niet stil. Zo is er in de groep 1 en 2 met het 

thema lichaam gewerkt. Zijn er diverse bezoeken aan het concertgebouw 

geweest, is er flink gesport tijdens de Koningsspelen en is er een 

geweldig bedrag bij elkaar gerend tijdens de sponsorloop. 
 

De groepen 8 zijn de afgelopen week in Denemarken geweest en hebben 

een toptijd gehad. Iets wat zij wel verdiend hadden, kijkend naar de 

uitslagen van de Centrale Eindtoets. Het gemiddelde lag dit jaar op 

538,2, een mooie score als je weet dat het landelijk gemiddelde dit jaar 

535,7 staat. 

 

De komende tijd staan er ook weer een aantal mooie activiteiten op het 

programma. De groepen 7 zullen een voorstelling van het Nationaal 
Ballet bezoeken. Er staan diverse sportactiviteiten op het programma en 

er staat nog een vakantie op de planning. 

 

Na die vakantie staat het vizier weer scherp. De toetsen van het LOVS 

Cito zullen eind juni weer starten. 

 

Voor nu is dat voldoende. Ik ga weer snel aan de slag en ik hoop dat u 

weer kan genieten van alle leuke verhalen in deze nieuwsbrief. Veel 

leesplezier! 
 

Eelco Kosterman 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 1  

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Thema Het Lichaam 

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

in de boerderij. De leerlingen konden een bezoek brengen aan                                                              

de huisarts en bij de apotheek medicijnen halen. De kinderen  

hebben geleerd over verschillende organen, waarvoor ze 

dienen en waar ze in het lichaam zitten.

 

Mad Science 

Op 24 april kwam de gekke professor van Mad Science langs. Zij vertelde van alles over ons lichaam. Ze liet zien hoe onze 

longen werken en de kinderen mochten een skelet in elkaar zetten. Ook mochten we met een stethoscoop naar ons hart 
luisteren. Gelukkig lukte dat bij iedereen. 
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Verjaardagen 

MEI  Groep  

20 Joop HB 7 

20 Annemijn  HB 7 

20 Renske  Gr.4A 

20 Joud  Gr.6 

21 Wieske  Gr.7 

21 Kiki  4A 

21 Willemijn  Gr.1 

24 Sara  HB 6 

26 Jasmijn  4A 

27 Omar Gr.6 

29 Jelmer Gr.3 

30 Thirza  HB 7 

30 Sarah  HB 6 

JUNI   

5 Guus HB 4 

5 Bas HB 6 

6 Thomas  HB 5 

6 Elise  Gr.8 

11 Max  HB 8 

14 Koen   HB 6 

14 Sven  Gr. 4A 

16 Tim  HB 5 

16 Tosca  Gr.1 

20 Pepijn  HB 4 

21 Semoun  Gr.5 

22 Lukas  Gr. 5 

 

 

      
 
Toneel 

Vrijdag 26 april was het toneel van groep 1. Wat hebben ze het geweldig 

gedaan! ‘We gaan op berenjacht’. We hadden afgesproken om dat voor de 

papa’s en mama’s om het als verrassing in het Engels te doen. Wat hebben ze 

dat goed geheim gehouden! 

 

Wat staat ons te wachten? 

Nieuw thema 
We zijn met een nieuw thema begonnen: ‘met 

de trein door Nederland’. De kinderen mogen 

spullen meenemen die te maken hebben met 

dit thema. Dit kan speelgoed zijn maar ook 

voorwerpen of boeken die we kunnen 

tentoonstellen op de kast.  

 
   

 
Bibliotheekbezoek 

17 mei gaan we op bezoek in de bibliotheek. De kinderen maken kennis met de 

bibliotheek en krijgen er een rondleiding. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 21 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Houd u hier 

rekening mee? 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

17mei Bezoek bibliotheek ja 

3 t/m 6 juni Jeugdavond 4 daagse x 

30 mei t/m 9 juni Pinkstervakantie x 

 

Eelco en Claire 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 2 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 
 

Thema lichaam 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema lichaam. De leerlingen 

vinden het een reuze interessant onderwerp. Vooral het skelet in de klas is erg 

interessant.  

We hebben de verschillen de botten en spieren in ons lichaam bekeken en 

geluisterd naar onze hartslag. Op de zolder is een ziekenhuis ingericht met in de 

gang een apotheek voor de benodigde medicijnen en andere materialen.

 
Tentoonstelling Roodkapje 

Maandag 18 februari zijn we naar de NME geweest voor de tentoonstelling van 

Roodkapje. De leerlingen hebben samen met een aantal ouders allerlei 

opdrachten uitgevoerd passend bij het sprookje van Roodkapje.  

 

Juffen- en meestersdag 

Vrijdag 22 februari was het tijd voor de jaarlijkse juffen- en meestersdag. 

Bedankt voor de mooie cadeaus.  
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Concertgebouw 

Dinsdag 26 maart zijn we met de bus naar Amsterdam gegaan voor een bezoek aan het concertgebouw. We zijn naar de 
voorstelling ‘Zing met ons mee – deze vuist op deze vuist’ geweest.  

We hadden het geluk dat we op rij 1 en rij 2 konden zitten, dus we hadden goed zicht op het podium. 

     
 

Voorstelling ‘Aan tafel’  

Op woensdag 27 maart zijn we naar de voorstelling ‘Aan tafel’ geweest. De leerlingen hebben genoten tijdens de voorstelling. 

      

Sponsorloop 

Vrijdag 5 april hebben de leerlingen super hard gerend om zoveel mogelijk rondjes te halen. Super goed gedaan! 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april was het tijd voor de jaarlijkse Koningsspelen. De leerlingen van groep 1 en groep 2 hebben allerlei leuke 

activiteiten ondernomen.  

 

Wat staat ons te wachten? 

Toneel 

Vrijdag 17 mei (om 13.15u) voert groep 2 het toneelstuk van Ridder Florian op. U heeft het script van het toneelstuk 

inmiddels ontvangen. In het script staat wie welke rol heeft en welke kleding daarbij hoort.  

 
Schoolfotograaf 

Dinsdag 21 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Houd u hier rekening mee? 

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Vrijdag 19 april Goede vrijdag (vrij) x 

Maandag 22 april 2e paasdag (vrij) x 

29-04 t/m 5-5 Meivakantie x 

Vrijdag 17 mei  Toneel groep 2 Graag 

 
Jessica en Petra 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 3 
 

Biebbezoek: 

Vrijdag 10 mei zijn we met de groep naar de bibliotheek in Woerden geweest. De kinderen hebben kennis kunnen maken met 

de bibliotheek en hoe het eraan toegaat in de bibliotheek. Waar lever je je boeken in, hoe zorg je ervoor dat de boeken op je 

pasje komen te staan, waar kan je nou de boeken vinden die bij jou passen, welke type boeken zijn er in de bieb, wat 

gebeurt er als je je boeken te laat inlevert etc.  
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Voor u als ouder misschien ook goed om te weten dat de bibliotheek voor alle kinderen gratis is. Mocht uw kind nog geen lid 

zijn, kan u uw kind dus kosteloos laten inschrijven bij de bieb. Uw kind krijgt dan een pasje op zijn naam en kan per keer 10 

boeken lenen. 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 
Allereerst hebben we genoten van een heerlijke vakantie, waarin veel kinderen lekker even zijn weggeweest. Ook zijn we 

druk geweest met bovengenoemde activiteiten en hebben we voor de moeders een kleinigheidje gemaakt in het kader van 

moederdag. 

Rekenen: 

Met rekenen zijn we bezig met het afronden van blok 10 van de methode. In dit blok hebben we kennisgemaakt met de 

kralenketting van 100 kralen en we zijn   nog steeds bezig met het handig rekenen en sommen indelen in een categorie, 

waardoor het uitrekenen ervan makkelijker wordt, ook zijn we bezig met dubbelen sommen en bijna dubbelen, verder en 

terugtellen op de getallenlijn tot 100.  

In blok 11 gaan we verder met de 100-ketting en maken we de overgang naar het werken op de getallenlijn tot 100. Ook 

gaan we aan de slag met het maken en aflezen van plattengronden van blokkenbouwsels. 

Lijn 3: 

Met lezen zijn we gestart met thema 10, dit blok gaat het over dieren. In dit thema gaan we woorden leren lezen met de 

klanken uw/ieuw en eeuw, we gaan steeds meer woorden lezen die bestaan uit meerdere lettergrepen, ook gaan we aan de 

slag met woorden met het voorvoegsel be-/ ge- of ver- en we maken een start met de verkleinwoorden. 

Tijdens de spellinglessen oefenen we met de verschillende spellingcategorieën, vraagt u uw kind maar eens welke ze allemaal 

al op kunnen noemen! 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Dinsdag 21 mei schoolfotograaf geen 

Donderdag 30 mei t/m maandag 10 

juni 

pinkstervakantie geen 

 Ma 3-6 tot do 6-6 JAVD 5 km Loopt via ouderraad 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 4 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Allereerst hebben we genoten van een heerlijke vakantie, waarin veel kinderen lekker even zijn weggeweest. Ook zijn we 

druk geweest en hebben we onder andere voor de moeders een kleinigheidje gemaakt in het kader van moederdag. 

Sponsorloop 

Vrijdag 5 april hadden we onze jaarlijkse sponsorloop. Een deel van het geld ging dit keer naar ‘Friends4Owen’ en het overige 

geld komt in het spaarpotje voor onze reis naar Denemarken in groep 8. De kinderen hebben allemaal heel hard hun best 

gedaan en we hebben met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar gerend. Super! 

 

Koningsspelen 
Vrijdag 12 april hebben we meegedaan met de Koningsspelen in sportpark Cromwijck. Het weer zat gelukkig mee en de 

kinderen waren erg enthousiast. Jullie asl ouders bedankt voor de hulp, zonder jullie hadden we er niet kunnen komen, fijn! 

 

Rekenen 

Met rekenen zijn we vorige week gestart met een nieuw blok, blok 11. In dit blok wordt het optellen en aftrekken op de 

getallenlijn t/m 100 herhaald. Hierbij wordt ook de stap gemaakt naar het uitrekenen in rekentaal. Bijvoorbeeld: 35+27=, 

35+20=55, 55+7=62. Dit is nieuw voor de leerlingen. Ook zullen ze kennismaken met verhoudingsproblemen. Voorbeeld: er 

passen 5 appels in 1 zak, hoeveel appels passen er in 3 zakken? In week 2 van dit blok zullen alle tafels herhaald worden, het 

is dus echt van belang dat deze geoefend blijven worden! Het laatste onderwerp wat in dit blok aan bod komt is lengte en 

breedte. Ze zullen vormen en figuren een aantal keer groter/kleiner moeten maken.  

Aan het einde van het schooljaar zullen eveneens de tafels van 1,2,5 en 10 in ieder geval getoetst worden. Het is van belang 

dat de leerlingen deze tafels echt op tempo kunnen (snel antwoorden). Dit oefenen we in de klas ook regelmatig met 

bijvoorbeeld een timer, ze proberen zoveel mogelijk sommen in 1 minuut te maken.  

Alles in 1 – nieuw project  

Afgelopen week zijn we gestart met het laatste project van Alles in 1: Wat groeit en bloeit. Dit thema gaat over het domein 

‘natuur’. We zullen gaan leren over planten en wat deze nodig hebben om te overleven: licht, water, warmte en mineralen uit 

de aarde. Ook de verschillende jaargetijden zullen aan bod komen. We leren over de geboorte van dieren en besteden 

aandacht aan huisdieren. Ook leren we hoe baby’s geboren worden en hoe ze groeien en op welke manier we ons lichaam 

kunnen verzorgen. Tot slot staan de wonderen en het zorgen voor de natuur centraal.  
 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 21 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Houd u hier rekening mee?  

 

Koeien van boer Jan 

Op 23 mei aanstaande zullen wij met groep 4 naar de boerderij gaan in Oudewater. Hier zullen we een rondleiding krijgen op 

de boerderij en verschillende activiteiten in groepjes ondernemen. Voor deze activiteit zijn we op zoek naar rijders en 

begeleiders! Kunt u rijden en begeleiden? Stuur dan een mail naar anouk@andersenschool.eu. Alvast bedankt! 

 

mailto:anouk@andersenschool.eu
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Toneel groep 4A  

Op vrijdag 14 juni laten wij onze toneelvoorstelling ‘Sneeuwwitje’ zien! U bent van harte uitgenodigd om 13:15 uur in de hal. 
Alle opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes zijn natuurlijk ook welkom. 

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Dinsdag 21 mei schoolfotograaf geen 

Donderdag 23 mei Boerderijbezoek  Ja! Rijden en begeleiden. Opgeven via 

anouk@andersenschool.eu  

Donderdag 30 mei t/m maandag 10 

juni 

pinkstervakantie geen 

 Ma 3-6 tot do 6-6 JAVD 5 km Loopt via OV 

 

Anouk 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 4-5 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Concertgebouw HB5 

Op dinsdag 16 mei is groep 5 naar het concertgebouw geweest. Een hele bijzondere ervaring om in zo’n mooi gebouw te zijn 

geweest. Jammer dat de buschauffeur niet goed reed en we dus te laat waren maar de kinderen hebben genoten van een 

deel van het concert.  

 

Davinci 

Tijdens het project ‘weer en water’ zijn we veel te weten gekomen. De langste rivier, de waterkringloop, het nut van 
waterplanten, termen als condenseren. Het was een leuk project! 

Volgende week starten we een nieuw project ‘van ridders tot ruimtevaart’. We gaan het hebben over het dagelijks leven van 

mensen door de geschiedenis heen. We leggen hierbij het accent op de Middeleeuwen. We hebben het over kastelen en 

boerderijen en over hoe steden ontstonden. We hebben het ook over vervoersmiddelen door de tijd heen: zelfs over 

ruimteschepen. Technische ontwikkelingen volgden elkaar snel op!  

Materialen, tips, boeken en andere dingen die met dit thema te maken hebben zijn van harte welkom! 

 

Boekbespreking 

De eerste boekbesprekingen zijn gegeven. De kinderen zijn enthousiast en luisteren vol aandacht naar elkaar. Het is leuk om 

te zien dat kinderen nieuwsgierig worden naar boeken die ze nog niet kende. Alle kinderen hebben een boek gekozen en alle 
kinderen weten de datum waarop de boekbespreking gegeven moet worden. 

 

Spelling tip 

Het is fijn wanneer er thuis wordt gewerkt aan het automatiseren van tafels met bijvoorbeeld rekentuin. Wanneer jullie thuis 

ook verder willen oefenen met spelling, de spellingregels van Staal worden duidelijk uitgelegd door twee meesters op 

Youtube. Wanneer u zoekt op ‘staal categorie 4’ zien jullie het filmpje over categorie 4: plankwoord.  

 

Wat staat ons te wachten? 

Op maandag 20 mei gaan we naar de boerderij van Fam. Straathof in Mijdrecht.  
 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 21 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Houd u hier rekening mee? 

 

Datum activiteit ouderhulp 

Maandag 20 mei boerderijbezoek Rijden en begeleiden 

Dinsdag 21 mei schoolfotograaf - 

Week van 20 mei Stemmen voor de kinderjury - 

Donderdag 30 mei t/m maandag 10 

juni 

pinkstervakantie - 

Donderdag 23 mei werpbaltoernooi Rijden  

 

Bij vragen mag u ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15, even bellen of een mail sturen om een afspraak te 

maken.  

Vriendelijke groet,    

Mirjam en Esther 

 

naar Inhoudsopgave 
 

mailto:anouk@andersenschool.eu
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Groep 4-5 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Alles in 1 

Het huidige project is het project energie. We leren van alles over onze eigen energie, maar ook over windenergie en 

kernenergie. 

Voor dit project hebben we ook een gave afsluiting gehad. We zijn met de hele klas naar de molen in Woerden geweest om te 

kijken hoe zij daar gebruik maken van de windenergie. 

 
 

Concertgebouw groep 5 

We zijn samen met de groepen 5 en 6 naar Amsterdam om samen met 800 andere kinderen te zingen in de Grote Zaal van 

het Concertgebouw: een unieke ervaring. Tijdens de voorstelling Waterwerken beleefden we wat een waterdruppel zoal 

meemaakt. En passant leerden we over de waterkringloop. ‘Ik kabbel met de wind mee’, zingt de zangeres terwijl ze 

tevreden in haar waterblauwe jurk over het podium zwiert, ‘ik kruip languit door de sloten, dartel langs een helling en stroom 

mee met de zee’. Maar ingenieur Willem verstoort haar geluksgevoel: ‘Stop met dat gewauwel over water, stop met dat 

gezever over zee… ik doe met al die nattigheid niet mee!’ 

Wat staat ons te wachten? 
 

Schoolfotograaf: 

Dinsdag 21 mei is de schoolfotograaf op school aanwezig. 

Wij zijn in de ochtend aan de beurt, ook is er tijd om met broertjes/ zusjes op de foto te gaan.  

 

Werpbaltoernooi groep 5: 

Donderdag 23 mei is het werpbal toernooi voor de groep 5. Voor deze dag zijn wij nog opzoek ouders die kunnen rijden. We 

vertrekken om 10:55 en zijn om 14:15 weer terug. Opgeven kan bij Ilona 

U bent ook van harte uitgenodigd om te komen aanmoedigen. Het toernooi zelf is van 11:30 tot 14:00 
 

Koeien van boer jan groep 4: 

Donderdag 23 mei gaan de kinderen van groep 4 mee met juf Anouk naar de koeien van boer Jan. Ook zij zoekt nog rijders. 

 

Wat staat ons te wachten? 

 

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

21 mei schoolfotograaf - 

23 mei Werpbaltoernooi 

10:55-14:15 

rijders 

23 mei Koeien van boer jan rijders 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 6 

Beste ouders,  

Het schooljaar vliegt razendsnel voorbij en dat komt vast omdat HB6 zo'n heerlijke groep is en we zoveel leuke dingen doen. 

Alle boekbesprekingen zijn inmiddels ook gehouden en daar hebben we veel plezier van gehad. We zijn trots op hoe goed alle 

kinderen zich hadden voorbereid en hoe goed ze al voor een groep kunnen spreken, ondanks de zenuwen. Daarnaast hebben 

de luisterende kinderen geoefend in het objectief beoordelen en deze op een nette manier te onderbouwen: knap. De 

aankomende tijd hebben we nog een aantal jarigen, staat er nog een uitstapje en een korfbaltoernooi op het programma en 

zullen we gaan oefenen voor toneel. Hieronder lezen jullie wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april werden de Koningsspelen georganiseerd. Groep HB6 en groep 6 startten eerst in wijkpark Molenvliet met 

de ‘obstacle run’. Een uitdagend parkoers om overheen te stormen. 

Daarna mochten we meedoen aan de tennis workshops. Er werd geoefend aan techniek door verschillende spelletjes te 

spelen. We hebben best wat talenten die het tennissen snel onder de knie hebben. 
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‘s Morgens gingen we snel weg van school om op tijd op de sportlocaties te zijn. Daarom hebben we het Koningsontbijt als 

lunch genuttigd. Het was een hele gezellige dag. 

 

Muziek 

Een tijdje geleden hadden de kinderen al een instrumentale workshop saxofoon en gitaar gekregen. Dit keer waren de 

instrumenten Keyboard en Klarinet aan de beurt. De kinderen waren geïnteresseerd en in volle concentratie! 

      

Een dag later gingen de groepen 5 en 6 naar Amsterdam om samen met 800 andere kinderen te zingen in de Grote Zaal van 

het Concertgebouw: een unieke ervaring. Tijdens de voorstelling Waterwerken beleefden we wat een waterdruppel zoal 
meemaakt. En passant leerden we over de waterkringloop. ‘Ik kabbel met de wind mee’, zingt de zangeres terwijl ze 

tevreden in haar waterblauwe jurk over het podium zwiert, ‘ik kruip languit door de sloten, dartel langs een helling en stroom 

mee met de zee’. Maar ingenieur Willem verstoort haar geluksgevoel: ‘Stop met dat gewauwel over water, stop met dat 

gezever over zee… ik doe met al die nattigheid niet mee!’ 

      

Da Vinci 

In de tijd van de Romeinen en Grieken waren er nog geen motoren en elektriciteit. Maar in die tijd werden er hele goede 

uitvindingen gedaan om zware spullen te verplaatsen via systemen met katrollen en draairaderen met tandwielen. De groep 

heeft een paar proefjes gedaan en we hebben gekeken bij welke machines en molens deze technieken nog steeds 

voorkomen. 
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Ook hebben we gekeken naar een korte animatiefilm van de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in het jaar 79 in Pompeï in 

Italië. Dit maakte veel indruk op de groep. 

 

Sponsorloop 

Op 6 april heeft de hele school een sponsorloop gehouden. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel 

Friends4Owen. Een deel van de inkomsten is om te sparen voor de Denemarkenreis. Iedereen heeft heel goed zijn best 

gedaan. 
 

Denksleutel  

De kinderen hebben iedere week een weektaak met vaste opdrachten en opdrachten die ze in hun vrije gedeelte kunnen 

doen. Zo hebben we vrijwel iedere week er denksleutel-opdrachten opstaan. Denksleutels geven manieren om leerlingen 

beter en meer te laten nadenken. Deze sleutels raken zowel het kritische denken als het creatief denken. Veel kinderen 

vinden het nog lastig om met deze opdrachten zelf aan de gang te gaan, maar soms zit er opeens een tussen, die iedereen 

aanspreekt 😊! 

 

          

Wat staat ons te wachten?  

Datum   Activiteit   Ouderhulp   

dinsdag 21 mei  Schoolfotograaf  Nvt 

Donderdag 23 mei korfbaltoernooi  
donderdag 30 mei  Pinkstervakantie t/m 10 juni   

dinsdag 18 juni  Slootsafari  Nog onbekend 

Vrijdag 28 juni Toneel HB6  x 

  

 

Hartelijke groeten, Yara, Annieka en Mariëlle 

 
naar Inhoudsopgave 
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Groep 6 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?   
Koningsspelen  
Vrijdag 12 april vonden de Koningsspelen plaats. Hierbij nog een aantal sportieve kiekjes van deze gezellige dag.  

      

Concertgebouw  

Dinsdag 16 mei zijn we afgereisd naar het mooie concertgebouw in Amsterdam. Daar kregen we de voorstelling 

‘Waterwerken’ te zien.  

     

Wat staat ons nog te wachten?  

Datum Activiteit Ouderhulp 

17 mei Afsluiting project Energie Meer informatie volgt.  

21 mei Schoolfotograaf   

23 mei Korfbaltoernooi bij Reflex in Woerden We gaan op de fiets, lijkt het u leuk 

om mee te fietsen, dan graag even een 

mailtje sturen naar 

valeska@andersenschool.eu  

Support is natuurlijk ook altijd 

welkom! 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 7 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

In deze komende weken werken we aan een nieuw rekenblok, we gaan dieper in op breuken omzetten naar komma getallen, 

lijngrafieken aflezen en de volgorde van bewerken dus eerst tussen haakjes uitrekenen, dan vermenigvuldigen en delen 

berekenen voor we gaan optellen en aftrekken.  

Met taal zijn we met een volgend blok gestart Buitenissig. De kinderen krijgen op hun verzoek de woorden die bij dit thema 

horen mee naar huis om te leren.  

Met spelling gaan we vooral aan de slag met trema meervoud, bezittelijk voornaamwoord, lastige werkwoorden en de 

gebiedende wijs.  

 

mailto:valeska@andersenschool.eu
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Nieuwe leerling 

Misschien heeft u al over hem gehoord, we hebben sinds de meivakantie weer een nieuwe leerling in de klas, Lucas de Laat. 
Lucas woont in Vleuten en is superblij dat hij bij ons zijn schoolcarrière kan voortzetten. 

 

Workshop Nationaal Ballet. 

Donderdag had HB7 een Workshop van het Nationaal Ballet van een oud-

balletdanseres. Je kan namelijk maar aan ballet doen tot je ongeveer 35 ben 

omdat je dan sneller blessures krijgt. Deze mevrouw is daarna les gaan geven 

aan scholen. Ze vertelde over de verschillende gebaren die dansers maken en 

over de verschillende pasjes en armbewegingen. Ook leerden we op 

verschillende manieren lopen en springen. Eigenlijk was het best leuk. We gaan 
ook nog naar een voorstelling van het Nationaal Ballet op 23 mei. Dan gaan we 

kijken naar een voorstelling die Het Zwanenmeer heet. We zijn dan wel pas om 

16.45 weer terug op school ongeveer. Ze vertelde ook nog waar dat over 

ging en we mochten allemaal proberen op Spitzen te lopen, dat zijn van die rare 

schoentjes om op je tenen te lopen. 

 

Atletiektoernooi 

We zijn op donderdag naar het atletiektoernooi geweest op de atletiekbaan in Woerden, we gingen op de fiets. Het was 

superleuk, je kon hoogspringen, verspringen, sprinten, bal gooien en duurlopen. En nog meer, maar dat weet ik niet meer. 

 
Praktisch verkeersexamen 

Voor de vakantie hadden we praktisch verkeersexamen. We gingen op de fiets een rondje door de stad. We hadden dat eerst 

een keer geoefend. Op verschillende punten zaten mensen te kijken of je het wel goed deed. Je moest goed over je schouder 

kijken en natuurlijk je hand uitsteken. Iedereen was geslaagd! Hoera! 

 

Voorlopig advies groep 7 

Op maandag 1 juli 2019 krijgen de leerlingen van de groepen 7 hun voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor 

kunt u zich, samen met uw kind, gerichter oriënteren op de verschillende VO scholen. Dit gesprek wordt gevoerd samen met 

de directie. Om die reden is een gesprek op een ander moment niet mogelijk. Houdt hier dus rekening mee in uw agenda.  
 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

15-5-2019 Voetbaltoernooi jongens (alleen 

wanneer opgegeven) 

Ouders om te rijden. Opgeven door 

mail te sturen naar: 

n.meesters@stichtingklasse.nl 

16-5-2019 Atletiektoernooi groep 7 4 ouders om groepjes te begeleiden. 

Opgeven door mail te sturen naar: 

n.meesters@stichtingklasse.nl 

21-5-2019 Schoolfotograaf N.v.t. 

23-5-2019 KUVO groep 7: Het Zwanenmeer Let op! Later terug op school 

(16:45) 

30-5-2019 t/m 10-6-2019 Pinkstervakantie N.v.t. 

17-6-2019 t/m 28-6-2019 Cito eind groep 7 N.v.t. 

1-7-2019 Voorlopig advies groep 7 N.v.t. 

12-7-2019 Rapport 2 N.v.t. 

18-7-2019 Eindfeest N.v.t. 

 

 

naar Inhoudsopgave 
 

HB 8 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

 
Hieronder weer een update over alles wat we hebben gedaan in de afgelopen periode. Niet helemaal compleet want op het 
moment dat u deze brief krijgt zijn wij net terug van ons avontuur in Denemarken.  

 

 

Centrale Eindtoets  

Alle leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan op de Centrale Eindtoets. Het was soms even 

zweten, maar over het algemeen waren ze tevreden. De uitslagen zijn ondertussen ook al binnen. 

De een had misschien wat mindere gescoord dan verwacht, de ander wat beter, maar ik ben in 

ieder geval heel trots op alle leerlingen.  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:n.meesters@stichtingklasse.nl
mailto:n.meesters@stichtingklasse.nl


Nieuwsbrief 7 17 mei 2019 

 
     

 

11 

Nederland week 

De Nederland week is achter de rug. Wat een gave tijd hebben we al gehad. Maandag zijn we naar het Verzetsmuseum in 

Amsterdam geweest. De leerlingen gingen aan de slag met een interessant vragenboekje in verschillende nagebouwde en 

interactieve ‘huisjes’ van kinderen die de oorlog hebben mee gemaakt. Een Joods meisje die naar Auschwitz is gedeporteerd, 

een meisje die lid was van de Jeugdstorm (de kinderclub van de NSB), een jongen wiens vader en broers in het verzet zaten 

en een jongen die de oorlog ‘neutraal’ mee maakte. De leerlingen hebben op deze manier heel veel geleerd. Na deze activiteit 
hebben de kinderen een stadswandeling gemaakt door Amsterdam Oost. Waar veel heeft plaatsgevonden tijdens de oorlog. 

De Nederlandse Schouwburg staat daar bijvoorbeeld, met daar tegenover de crèche waar veel kinderen uit zijn weg 

gesmokkeld en wist u dat er onderduikers hebben gezet in de apenrots in Artis? Op dinsdag zijn wij met zijn allen naar de 

Efteling gegaan. Een super dag met mooi weer. Vijf keer achter elkaar in de Python was geen uitzondering. Het was heerlijk 

rustig en de kinderen hebben zich super vermaakt. Donderdag hebben wij een hele leuke dag gehad op school. We hebben 

een renspel gedaan met als thema Denemarken. De leerlingen hebben vragen beantwoord over Denemarken en de Deense 

cultuur. Daarna hebben wij ons optreden voorbereid voor in Denemarken, als wij ons gaan voorstellen aan de Deense 

kinderen. Vervolgens hebben we zelf pannenkoeken gebakken, een ouder-kind slagbaltoernooi gedaan, gebbqt en als 

afsluiter natuurlijk de gezellige disco met daarna slapen op school. Een groot feest dus! Alle dank aan onze chef-ouders die 
zich fantastisch hebben ingezet om dit allemaal mogelijk te maken. 

 

eTwinning 

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan een video met als thema: ‘healthy lifestyle’. De kinderen zijn druk bezig 

geweest met het in een video laten zien wat een ‘gezonde Nederlandse manier van leven’ is. Thema’s die aan bod komen zijn 

het schoolfruit, gymmen, buitenspelen en nog veel meer. Ruben heeft er voor gezorgd dat de video fantastisch in elkaar 

gezet is. Nieuwsgierig? kijk het filmpje via deze link: https://drive.google.com/file/d/1DRVKdQZ-jTXB7t0w35msBi2PK-

tQ4_Cl/view?usp=sharing  

Neemt u vooral nog eens een kijkje op onze gezamenlijke twinspace: https://twinspace.etwinning.net/71502 .  
 

DaVinci  

Het huidige en laatste thema van DaVinci is: Nieuwste tijd. De afgelopen weken hebben we het gehad over Nederland en 

het water en de multiculturele samenleving. Bij het laatste onderwerp ben ik de les gestart door net te doen alsof de kinderen 

met blauwe ogen dom zijn en de kinderen met bruine slim. Ik sloot de kinderen met blauwe ogen uit, die hoefden niet mee te 

doen met de les, dat zouden ze toch niet snappen. De kinderen met bruine ogen gaf ik extra veel aandacht. Oei, dat was 

even slikken voor een aantal. Gelukkig hadden de meeste kinderen goed door dat ik aan het acteren was. Op deze manier 

hebben zij een beetje kunnen voelen hoe het is om uitgesloten te worden op basis van een uiterlijk kenmerk.  

 
Neemt u vooral eens een kijkje op de site: http://www.davincivoorthuis.nl/ waar u allerlei ideeën als leuke films, boeken en 

leerzame uitjes kunt vinden met betrekking tot het thema Nieuwste Tijd. Wat dacht u van een uitstapje naar de Space Expo, 

het Waternoodsmuseum of het Vredespaleis? Of kijk eens naar de alom bekende film de Kameleon of Oorlogswinter. 

Misschien weet u zelf wat interessants te vertellen over het brede thema Nieuwste Tijd? Dan bent u van harte uitgenodigd 

voor een gastles bij ons op school. Om alle thema’s tot een succes te laten worden en de thematafel zo mooi mogelijk te 

maken, hebben wij soms uw hulp nodig voor het verzamelen van spullen e.d. 

Wij zullen uw kind vragen om spullen mee te nemen. Alles wat we nodig hebben voor proefjes e.d. verdelen we over kinderen 

en ieder kind is verantwoordelijk voor iets. Misschien heeft u ook wel een mooie poster, boek of vertelplaat thuis liggen over 

de Nieuwste Tijd of wellicht wel een mooi kostuum? Dan zou het fantastisch zijn als we deze even op school mogen lenen 

voor onze thematafel.  
 

TopoTop! 

Tijdens het thema Nieuwste Tijd gaan we het hebben over de topografie van: Scandinavië en Benelux, Noordwest-Europa, 

Midden-Oosten, Noord-Amerika en we sluiten het jaar af met de 100 van de Wereld. Voordat de kinderen een toets krijgen, 

bereiden ze eerst een presentatie voor over een van de aangeboden ‘termen’. Ze vertellen een leuk, grappig of interessant 

weetje over hun plaats, gebied of land. De leerlingen maken op de kaart die ze krijgen een tekeningetje die past bij het 

weetje. De bedoeling is dat als ze gaan leren, ze het plaatje zien en denken ‘o ja, Kopenhagen, daar hebben ze ooit de 

grootste taart van de wereld gebakken.’ De kinderen krijgen de leerbladen één week van te voren mee en de toets wordt ook 

beoordeeld op spelling.     
 

Kanjertraining 

Blok 9 van de kanjertraining zit er op. Het doel was dat de leerlingen leren nadenken om zorgvuldig om te gaan met geld. We 

hebben besproken wat de wensen en behoeften waren van de kinderen en wat het verschil er tussen is. Wat doe je als je niet 

kunt kopen wat je wil hebben?  

 

Staal taal 

De staal lessen hebben we even stop gezet tot na Denemarken. Dat betekent niet dat we niets aan taal hebben gedaan. De 

leerlingen hebben een aantal nieuwe onderdelen geleerd van het taalkundig ontleden zoals: wederkerende voornaamwoorden 

https://drive.google.com/file/d/1DRVKdQZ-jTXB7t0w35msBi2PK-tQ4_Cl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRVKdQZ-jTXB7t0w35msBi2PK-tQ4_Cl/view?usp=sharing
https://twinspace.etwinning.net/71502
http://www.davincivoorthuis.nl/
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en wederkerige voornaamwoorden, vragende voornaamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, onbepaalde 

voornaamwoorden en betrekkelijk voornaamwoorden.  
 

Staal spelling 

De staal lessen hebben we even stop gezet tot na Denemarken. Dat betekent niet dat we niets aan taal hebben gedaan. De 

leerlingen hebben een aantal nieuwe onderdelen geleerd van het redekundig ontleden: naamwoordelijk gezegde, 

voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke bepaling en de bijvoeglijke bepaling 

 

Rekenen 

Met rekenen hebben we blok 10 afgerond. We hebben het gehad over tijdsduur berekenen, omzetten van de ene maat in de 

andere maat, veelvoorkomende lengtematen met kommagetallen omzetten, de formule gebruiken voor oppervlakte en 
inhoud en deelbaarheid onderzoeken. Wilt u graag thuis oefenen? Dat kan, laat dan even weten wat u wilt oefenen en dat 

kunnen wij u de manier aanleren van rekenen die wij op school toepassen en werkbladen mee geven.  

 

Lezen 

In de klas lezen we op het moment uit het boek ‘De reis van Syntax Bosselman, verhalen over de slavernij’ geschreven door 

Arend van Dam. Jaren was Nederland trots op wat zijn ontdekkingsreizigers in de Gouden Eeuw hebben bereikt. Nu wordt 

steeds duidelijker hoeveel van die rijkdom is verdiend over de ruggen van tot slaaf gemaakte mensen. Waarom deed 

Nederland mee aan de slavernij? Hoe kon dit lelijke stuk uit de geschiedenis zo lang verborgen blijven? En wie waren de 

hoofdrolspelers? De reis van Syntax Bosselman is een verzameling indrukwekkende geschiedenisverhalen, maar ook een 
persoonlijk verslag van de zoektocht die Arend van Dam maakte naar de mensen achter de geschiedenis. Heeft u zelf nog 

een aanrader voor mij over een boek wat ik echt moet voorlezen aan de kinderen, dan hoor ik dat graag! Ook de periode van 

de nationale kinderjury is weer gestart. Alle leerlingen lezen de genomineerde boeken en in mei gaan we stemmen op de 

boeken die wij het leukst vonden.  

 

Wat staat ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 20 mei Bureau HALT over jeugdcriminaliteit X 

Dinsdag 21 mei Schoolfotograaf X  

Woensdag 30 mei Pinkstervakantie X 

Dinsdag 11 juni Start school X  

 

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 7-8 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 
Praktisch verkeersexamen (door: Wieske en Shreya) 

Wij vonden het goed georganiseerd. We kregen een hesje met 

een nummer erop zodat ze wisten dat wij bij het fiets examen 

hoorden en zodat ze makkelijk konden opschrijven wat de 

ouders ervan vonden. was. Ook kregen we op het einde een 

pakje wicky. Er waren ook nog anderen scholen bij. Voor de 

rest verliep alles prima.🙂🙂Op het einde vond ik het een 

spannend punt omdat er veel auto´s waren. ook vond ik het 

een klein beetje spannend omdat we langs een weg met een 

dun fiets pad moesten fietsen. 

 

Nederlandweek groep 8 

Terwijl groep 7 nog hard aan het werk is, maakt groep 8 zich 

op voor hun laatste basisschooltijd. Dit staat in het teken van 

de activiteiten in Nederland en Denemarken en uiteraard de 

eindmusical.  

De Nederlandweek zit er net op. De leerlingen hebben maandag 
een leerzame dag in Amsterdam gehad. Het verzetsmuseum en 

de buurtwandeling door Amsterdam sloten nog mooi aan op het project Moderne Geschiedenis. Daarbij kwam ook nog dat er 

bij alle monumenten nog prachtige bloemstukken lagen van de herdenkingen op 4 mei. Op dinsdag hebben ze een toffe dag 

gehad in de Efteling.  
Donderdag hebben we de leerlingen voorbereid op de reis naar Denemarken met een Zweeds renspel. ’s Avonds was er een 

barbecue, disco en zijn de leerlingen op school blijven slapen. Nu bijtanken in het weekend en komende maandag op naar 

Denemarken! 
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Voorlopig advies groep 7 
Op maandag 1 juli 2019 krijgen de leerlingen van groep 7 hun voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor kunt 

u zich, samen met uw kind, gerichter oriënteren op de verschillende VO scholen. Dit gesprek wordt gevoerd samen met de 

directie. Om die reden is een gesprek op een ander moment niet mogelijk. Houdt hier dus rekening mee in uw agenda.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

13-5-2019 t/m 17-5-2019 Denemarkenweek groep 8 Volgt nog.  

15-5-2019 Voetbaltoernooi jongens (alleen 

wanneer opgegeven) 

Ouders om te rijden. Opgeven door 

mail te sturen naar: 
n.meesters@stichtingklasse.nl 

16-5-2019 Atletiektoernooi groep 7 4 ouders om groepjes te begeleiden. 

Opgeven door mail te sturen naar: 

n.meesters@stichtingklasse.nl 

20-5-2019 Gastles bureau Halt (jeugdcriminaliteit) N.v.t. 

21-5-2019 Schoolfotograaf N.v.t. 

23-5-2019 KUVO groep 7: Het Zwanenmeer Let op! Later terug op school 

(16:45) 

30-5-2019 t/m 10-6-2019 Pinkstervakantie N.v.t. 

17-6-2019 t/m 28-6-2019 Cito eind groep 7 N.v.t. 

1-7-2019 Voorlopig advies groep 7 N.v.t. 

12-7-2019 Rapport 2 N.v.t. 

16-7-2019 Musical groep 8 N.v.t. 

18-7-2019 Eindfeest N.v.t. 

 

 

 

naar Inhoudsopgave 
 

 

Sponsorloop 2019: Friends4Owen 

 

Vrijdag 5 april was de jaarlijkse sponsorloop Dit jaar hebben we voor Friends4Owen 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 overwegend 

blije 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! We zijn bezig met het tellen van de laatste euro’s en we hebben een heel mooi bedrag bij 
elkaar gelopen met zijn allen. Dank daarvoor! 

Namens de sponsorloopcommissie, 

Silvana en Anouk 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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