
 

Papiermolen 18        Groepen 1 t/m 8, directie, 
1541 RT Koog a/d Zaan       Administratie  
Internet :  www.de-golfbreker.nl     Telefoon: 075 20 10 123 
Email :   info@de-golfbreker.nl    Interne begeleiding 075 20 10 136 
 

Golfbewegingen 

  

Beste ouder(s), verzorger(s), 
Aan de agenda kunt u al zien dat wij een drukke periode tegemoet gaan. Een mooie tijd vol 
gezelligheid. Er wordt vooral in de onderbouw groepen hard gewerkt aan de lampions. Dat is 
volgende week natuurlijk het eerste feest.  
De Sint werkgroep, aangevuld met ouders uit de activiteitencommissie, staat in de startblokken 
om er een sfeervol feest van te maken. Er zijn veel ideeën die mogelijk wel of niet tot uitvoering 
gebracht kunnen worden. 
Er staan heel veel excursies op de planning. Mooi om de kinderen mee te nemen naar musea en 
voorstellingen. Uw vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor dit soort zaken. 
 
Maandag 7 november start de Loopbus voor kinderen van de groepen 1 t/m 5. Deze pilot is 
ervoor bedoeld om de verkeersbewegingen rond de school te verminderen. U parkeert uw auto 
bij de parkeerplaats bij de apotheek. Zet uw kind af bij de bushalte van de loopbus. De halte 
bevindt zich naast de Vuister. Er staat maandag en de dagen erna een haltebord. U draagt uw 
kind over aan één van de ouders en u kunt naar uw werk. De bus vertrekt om 08.15 uur naar 
school. De kinderen worden direct naar binnen gebracht. 
 
Voor de volgende dagen zoeken we nog ouders : 
Dinsdag 8 november 2 ouders 
Donderdag 10 november 2 ouders 
Vrijdag 11 november 1 ouder 
Dinsdag 15 november 2 ouders 
Donderdag 17 november 2 ouders 
Vrijdag 18 november 1 ouder. 
 
De ouders die de bus besturen komen om 08.00 uur op school. Zij halen de bolderkar met 
spullen (hesjes, bushaltebord etc.). Lopen naar de Vuister. Ontvangen de kinderen en lopen om 
08.15 uur naar school. Brengen de kinderen naar binnen en verzamelen de spulletjes weer. Rond 
08.25 uur bent u klaar. 
 
Wie meldt zich nog even aan? 
 
Alle andere kinderen komen de komende twee weken zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar 
school. Ze kunnen stickers verdienen en werken naar een beloning toe. 
 

Nummer 3 Datum: 3-11-2022 



 
 

Data 
 

 Data Tijd Activiteit 
Do. 10 nov.  9:30 – 11:00 uur Cultuurmenu: Museumles “Proef de geschiedenis” 

in het Rijksmuseum voor groep 7a en 8a 
Vr. 11 nov.  9:30 – 11:00 uur Cultuurmenu: Museumles “Proef de geschiedenis” 

in het Rijksmuseum voor groep 6a en 6b 
Vr.  11 nov.  Sint Maarten 
Za. 12 nov.  Intocht van Sinterklaas 
Ma. 14 nov.  

10:00 – 11:00 uur 
11:30 – 12:30 uur 

Harimau: drama vanuit het cultuurmenu  
Groep 1/2a 
Groep 1/2d 

Ma. t/m vr. 14 t/m 18 
nov. 

 Deze week afname NSCCT voor groep 5 t/m 8 

Ma. t/m vr. 14 t/m 18 
nov. 

Ma./di./do./vr. 
14:30 – 1500 uur 
Wo. 12:30 – 13:00 

Portfolio inzage voor de ouders en kinderen van alle 
groepen 

Di. 15 nov.  9:00 – 14:00 uur Biebbus 
Di. 15 nov. 14:15 uur Lootjes trekken in de groepen 5 t/m 8 
Do. 17 nov.  9:30 – 11:00 uur Cultuurmenu: Museumles “Proef de geschiedenis” 

in het Rijksmuseum voor groep 7b en 8b 
Do. 17 nov.  

10:00 – 11:00 uur 
11:30 – 12:30 uur 

Harimau: drama vanuit het cultuurmenu  
Groep 1/2c 
Groep 1/2b 

Vr.  18 nov.  9:00 – 14:00 uur Biebbus 
Ma.  21 nov. Hele dag Studiedag: De kinderen zijn vrij 
Wo. 23 nov. 10:15 – 11:15 uur Peter Peper: Drama vanuit het cultuurmenu voor de 

groepen 5a en 5b 
Do.  1 dec.  Surprise mee naar school voor de groepen 5 t/m 8 
Ma.  5 dec. Hele dag Sinterklaasfeest 
    
    
    

 
 

Wat zijn we blij! Juf Noah krijgt er een kleintje bij! Gefeliciteerd juf 
Noah.  

 
  

 
Agenda 



 
Geachte ouders, 
  
Al jaren strijden wij* als bewoners van Westerkoog voor een veilige verkeersomgeving in onze 
woonwijk. Aanpassingen aan de rondweg zullen door de gemeente pas gedaan worden als de 
busburg ook tijdens de spitsuren open zal gaan. Dat kan nog lang duren, en wij verwachten zelfs 
dat het wellicht, vanwege de stikstofproblematiek en het nabijgelegen Natura 2000-gebied 
Westzijderveld, helemaal niet gaat gebeuren  
  
De druk op met name de rondweg in Westerkoog wordt in de toekomst alleen maar groter gezien 
het Guiswegproject, waarbij de spoorovergang gesloten gaat worden. Cijfers van de gemeente 
laten zien dat alleen al hierdoor het verkeer op de rondweg tot 2040 met nog eens 10 tot 15% zal 
toenemen.  
  
Wij willen NU een veilige rondweg en willen niet wachten op eventuele aanpassingen in een verre 
toekomst. Kinderen moeten NU veilig naar school kunnen en in de bovenbouw zouden kinderen 
zelfstandig naar school moeten kunnen gaan. 
Maar wat vinden we eigenlijk veilig en wat ervaren we nu als onveilig? Natuurlijk hebben we daar 
zelf over nagedacht, maar we willen graag van u weten wat u als onveilig ervaart.   
  
Als u onveilige verkeersafwikkelingen in onze woonwijk ervaart, stuur dan een mail 
naar onveilig.in.westerkoog@gmail.com  

Beschrijf in de mail zo duidelijk mogelijk waar de onveilige situatie is en wat de onveilige situatie 
is.   

Na deze inventarisatie zullen wij een zwartboek aan de verantwoordelijk wethouder en de 
gemeenteraad overhandigen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur  
Agnes Nobel, voorzitter.  
  
* Wij zijn Stichting Verkeersveilig en gezond Westerkoog. Samen met bijna 500 sympathisanten 
(individuele woonadressen) willen wij dat de rondweg in Westerkoog géén doorgangsweg wordt. 
We willen dat in Westerkoog veilig gespeeld, gewandeld en gefietst kan worden en dat men vanuit 
de zijstraten veilig de rondweg op kan. 
Wilt u meer weten over onze Stichting stuur dan een mail naar: veiligwesterkoog@gmail.com of  
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2812394239039806/  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kan  uw kind verkeersveilig naar school? 



 
Zaandam, 3-11-2022 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In het najaar wordt in de groepen 5, 6, 7 en 8 bij alle kinderen van onze school de NSCCT 
afgenomen. De NSCCT, Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, is een korte test die een 
indruk geeft van de vermogens van het kind om iets te leren en te begrijpen. Het is een test over 
het leggen van verbanden, relaties en dergelijke. Met andere woorden: wat het leerpotentieel 
van het kind is. Voor alle duidelijkheid, het is geen intelligentietest. 
 
Het doel van de NSCCT-afname is om te kijken of leerlingen naar hun eigen vermogen presteren. 
De leerkracht krijgt een ‘second opinion’ over de leerlingen. De resultaten worden naast de 
behaalde scores op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito), methodegebonden toetsen en 
de eigen observaties geïnterpreteerd. Hierdoor wordt duidelijk of uw kind op niveau werk 
aangeboden krijgt en zich naar eigen kunnen ontwikkelt of dat het onderwijsaanbod en/of de 
instructie aangepast moet worden op de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Leerlingen die 
onderpresteren kunnen met dit instrument gesignaleerd worden. 
 
De eerste afname van de NSCCT vindt in groep 5 plaats. De wijze van vragen is nieuw voor de 
leerlingen, dus vinden er voorafgaand aan de testafname oefenopdrachten ter voorbereiding 
plaats. Door een afname vanaf groep 5 wordt de cognitieve ontwikkeling vanaf dit moment in 
kaart gebracht en kan de leerpotentie steeds betrouwbaarder worden geschat.  
 
De uitslag van de NSCCT wordt op school intern besproken in relatie tot de andere gegevens. 
Het resultaat wordt met u als ouders kort besproken tijdens de reguliere voortgangsgesprekken 
in februari/maart en staat niet meer als cijfer in het rapport. De score wordt vergeleken met 
andere kinderen en hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd: goed, boven gemiddeld, 
gemiddeld, beneden gemiddeld, zwak. Dit zullen we met u delen. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
R. Drukker 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
De Week tegen Kindermishandeling 14 t/m 20 november 2022 

 
Waarom is er een week tegen kindermishandeling? 
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit in circa 3 procent van alle kinderen 
op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid 
van deze kinderen te vergroten. Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van 
mishandeling. Dat is er één te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze 
kinderen te vergroten.  
Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met elkaar’.  
 
Ook al is het moeilijk 
Praten over kindermishandeling is moeilijk. Daar mogen we open over zijn.  Omdat je twijfelt of je het wel 
goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aanvliegen, omdat je de relatie met de ouder, je 
collega of een kind niet wilt verpesten of omdat jij als professional denkt het allemaal hoort te weten. 
 
Dit is het moment 
Eigenlijk is nooit het juiste moment, dus is het altijd het juiste moment. Voor een gesprek, of een andere 
manier van contact maken. En om een eerste stap te zetten die veel voor iemand kan betekenen. 
 
Dat maakt het verschil 
Vragen hoe het met de ander gaat, of je hart luchten over dat ene geval dat je niet uit je hoofd kunt zetten. 
Praten maakt verschil. Voor slachtoffers én ouders, voor collega´s en voor jezelf. Voel je gezien, gehoord en 
gesteund en wees dat ook voor een ander: 
Ik zie je, ik hoor je, ik steun je. 
 
Hoe gaan wij op de Golfbreker hiermee om? 
Op De Golfbreker zijn twee vertrouwenspersonen voor de kinderen: juf Mirjam en juf Josien. In iedere groep 
hangt een foto van deze leerkrachten en wordt besproken dat de kinderen bij hen terecht kunnen voor alles. 
De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig en integer met de informatie om. Samen met de betrokkene(n) 
wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn. Als de veiligheid van het kind daadwerkelijk in het geding is, 
worden er in overleg met het kind stappen ondernomen.  Een van de aandachtfunctionarissen 
Kindermishandeling en huiselijk geweld juf Marion of juf Wendy wordt erbij betrokken. De 
vertrouwenspersoon of aandachtsfunctionaris kan ingeschakeld worden wanneer kinderen te maken krijgen 
met ongewenst gedrag of wanneer ze zelf niet lekker in je vel zitten, bijvoorbeeld door de thuissituatie of 
doordat ze iets vervelends hebben meegemaakt, bijvoorbeeld:  

 Overlijden van een dierbaar persoon 
 Ruzie tussen de ouders 
 Ruzie met de ouders, broer(s) of zus(sen) 
 Zorgen voor broer(s) en/of zus(sen) 

Maar u en de kinderen kunnen natuurlijk ook altijd terecht bij de eigen leraren. Een afspraak voor een 
gesprek na schooltijd kan gemaakt worden via Parro.  
Op de Golfbreker wordt de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd. 
In de groepen wordt deze week extra aandacht aan het onderwerp geschonken. 
 

 

 
 
 
 



 
Challenge hooghouden 
Omdat dit schooljaar in het teken staat van sport en vitaliteit, worden er voor de leerlingen en 
leraren challenges bedacht die moeten worden uitgevoerd. De eerste challenge van het schooljaar 
was: hou zo vaak mogelijk een bal hoog met je voeten, zonder dat de bal de grond raakt.  
In de klassen werd hard geoefend. Uit elke klas is een winnaar gekomen. Die winnaars gingen op 
dinsdag 1 november tegen elkaar strijden voor de eerste plek. Dit werd gedaan in twee groepen. Er 
kwam een winnaar uit de groepen 1 t/m 4 en een winnaar uit de groepen 5 t/m 8.  
De finale was voor iedereen heel spannend. Om 11 uur trapte de bovenbouw af. Uiteindelijk heeft 
Luke uit groep 8b gewonnen met maar liefst 695(!) keer hooghouden. Op nummer 2 is geëindigd 
Gijs uit groep 6a, met 170 keer hooghouden. Om 1 uur was de onderbouw aan de beurt. Dit was een 
spannende strijd. Lux uit groep 3a heeft gewonnen met 4 keer hooghouden. Op de tweede plek is 
Jimmie uit 4b met 3 keer hooghouden. De winnaars en de nummers 2 hebben een mooie prijs 
gekregen.  
Ook alle leraren en pedagogisch medewerkers (van Tinteltuin) zijn deze challenge aangegaan. 
Hieruit kwam één duidelijke winnaar. Meester Jacob won de challenge met 180 keer hooghouden. 
Meester Mees was tweede met 27 keer hooghouden. De meesters hebben ook een mooie prijs 
gekregen. 
 

 

 

De Golfbreker doet mee aan de Batterijen Battle! 
Onze school is geselecteerd en doet mee aan de Batterijen Battle. Vanaf maandag 7 november 
verzamelen leerlingen en leerkrachten in drie weken tijd zo veel mogelijk lege batterijen. Een 
oppepper voor het milieu én we maken kans op waanzinnige prijzen, waaronder een optreden van 
Victor Mids! 
In deze Nieuwsbreker vindt u meer informatie over de batterijen battle. De kinderen krijgen een 
folder mee met alle info. 
Bij de vier ingangen staat de speciale inleverton. 
We gaan er samen een succes van maken!!! 
 



 

 

 



 

 

             

             

             

  



 
Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je 
familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld 
om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk 
is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde. 
Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je 
elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij 
een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen 
herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje 
kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent. 

Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind 
haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het 
groepje dat samen aan een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de 
ene groep wordt je verzorgd en in de andere groep moet je op anderen passen. In de lessen 
levensbeschouwing verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is. 

Welkom zijn 
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er 
welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke 
gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de 
geloofsgemeenschap. Sommige kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten 
ook voorbeelden zien van ver weg, zoals het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor 
baby’s om ze welkom te heten. 

Bijzondere groepen 
In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, 
hoe het zou zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten 
en de Augustijnen. In deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep 
bepaalt jouw dag; waar jij je mee bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. 
Het is een bijzondere manier van leven, waar kinderen in de lessen mee kennismaken. 

Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende 
patronen in de lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om 
zo’n zwerm in het echt te zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al 
omdat het er zo fantastisch mooi uitziet. 

Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te 
horen. En we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te 
vormen op onze school. 

 
Hemel en aarde 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Commissies/nieuws/enz. 



De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) 

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema ‘Like en cancel’.  
Welke berichten zijn leuk om te liken en welke berichten zou je beter niet kunnen plaatsen?  

 
‘Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we 
belangrijk vinden. Met een like geef je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van 
anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat het mis. We begrijpen elkaar 
verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. Een 
meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal 
genageld worden. Uit de peiling van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat bijna twee-derde van de 
Nederlanders weleens gezien of ervaren heeft dat iemand onterecht online gekwetst werd.  
Ook geeft vier op de tien ondervraagden aan zelf weleens een nare reactie te hebben ontvangen. 
Toch komen we niet in actie. Slechts de helft geeft aan bekenden, vrienden en familie aan te 
spreken op het onlinegedrag – en bij vreemden gaat maar 21% het gesprek aan. Ook ander pro-
sociaal gedrag, zoals actief mensen verdedigen en steunen, of ingrijpen als er een ruzie dreigt te 
ontstaan zien we te weinig. Dat kan beter! En dat ‘beter’ begint met bewustwording, ook bij de 
jongste leeftijdsgroepen in de basisschool. 
Op school oefenen de kinderen met wat ze leuk en niet leuk vinden, wat wel en niet goed is om te 
liken op social media, welke negatieve gevolgen cancelen kan hebben en hoe ze andere kinderen 
kunnen helpen door hen actief te steunen.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Thema bos  
Afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met het thema: Bos. De kinderen zijn onder andere 
druk bezig geweest met het maken van vossen, spinnetjes en huisjes voor de herfstdieren. Wat 
leuk om te zien dat de kinderen zo betrokken zijn geweest en veel verschillende materialen hebben 
meegenomen.  
 
Nieuwe thema 
Deze week zijn wij van start gegaan met het thema: Feest. De drukke en gezellige periode met Sint 
Maarten, Sinterklaas en Kerst komt er namelijk weer aan. Deze week zijn we in de kleutergroepen 
gestart met het maken van de lampionnen. Wat ziet het er al gezellig uit! 
Vanaf aankomende maandag starten wij in de groepen met het kijken van het Sinterklaasjournaal. 
Spannend wat er dit jaar allemaal weer gaat gebeuren… Namens de Sinterklaascommissie nog een 
verzoekje: Mocht u thuis nog versiering hebben liggen wat ligt te verstoffen, dan zouden wij daar 
graag gebruik van willen maken om de school in Sinterklaassferen te brengen. Hartelijk dank 
alvast! 
 
Letters en cijfers 
Tot nu toe hebben de kinderen 5 letters geleerd, namelijk de i, k, b, o en de s. Tot de kerstvakantie 
leren de kinderen weer 4 nieuwe letters, namelijk de: p, m, a en de e. Zo leren ze om al wat 
eenvoudige woordjes te maken.  
Verder zijn de cijfers 1 t/m 3 tot nu toe aan bod gekomen. De cijfers 4 t/m 6 gaan we komende 
periode leren.  
 
We gaan er weer een leerzame en gezellige periode met z’n allen van maken! 
 
Groeten van de leerkrachten van groep 1-2 (juf Eline, juf Debbie, juf Chantal, juf Nicole, juf Marije 
en juf Floor) 

 
Nieuws uit de groepen 1/2 



 
Geschiedenis: Vroeger en nu 
De kinderen hebben veel geleerd of hun eigen geschiedenis, de geschiedenis van hun ouders en nu 
ook de geschiedenis van hun grootouders. We hebben het gehad over de overeenkomsten en 
verschillen in de tijd van vroeger en nu. Bijvoorbeeld hoe het speelgoed eruit zag en hoe het er aan 
toe ging op school. Wij zijn nu bijna klaar met dit thema, de kinderen kunnen thuis nog een 
stamboom maken als zij dat leuk vinden! 
 

          
 
Sint Maarten/Sinterklaas 
Vorige week zijn wij begonnen met een lampion knutselen voor 11 november. Deze week gaan wij 
voor de laatste keer met de groepen 4 aan de slag. Mocht de lampion nog niet af zijn, kunnen de 
kinderen volgende week in hun eigen klas nog even hun lampion afronden. 

 
 
Na Sint Maarten gaan wij meteen verder met het volgende thema: “Sinterklaas”. Wij kijken in de 
klas het Sinterklaasjournaal. Wij hebben weer zin in deze bijzondere tijd! 
 
Biebbus 
Week 46 zijn we weer aan de beurt voor de Bieb-bus, het gaat dan om vrijdag 18 november voor 
onze groepen. Dus graag weer op tijd de tas en boekjes meenemen! 
 
Studiedag 
Maandag 21 november zijn de kinderen vrij, er staat dan een studiedag op het programma. 
 
Juf Noah is zwanger. Zij verwacht haar derde kindje in mei 2023.  
 
 
Groetjes van juf Marije, juf Anne, juf Betty en juf Noah.  
 

 

 
Nieuws uit de groepen 3 



 
 
Thema 
De komende weken gaan wij een ruimtereis maken. De kinderen leren meer over de planeten: 
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Wisten jullie dat er een 
handig maniertje is om de volgorde van deze planeten te onthouden?: Maak Van Acht Meter 
Japanse Stof Uw Nachthemd. 
Ook leren de kinderen meer over raketten en hoe ze een echte astronaut worden.  

 
 
Biebbus 
Groep 4A gaat dinsdag 15 november naar de biebbus en groep 4B gaat op vrijdag 18 november. 
Graag de biebtas met de vier boeken weer mee naar school tegen die tijd.  
 

 
11 november 
De kinderen zijn druk bezig met het maken van hun lampion. Ze worden 
prachtig!  
 
 

 
Portfolioweek 
In de week van 14 t/m 18 november bent u van harte welkom om het portfolio van uw kind in te 
kijken. Dit kan op ma/di/do/vr tot 15:00 uur en op woensdag tot 13:00 uur.  
 
Sinterklaas 
Sint is alweer bijna in het land en dus breekt er een spannende tijd aan voor de kinderen. In de klas 
zullen wij het Sinterklaasjournaal gaan volgen.  
 
Groetjes van de juffen van groep 4, 
Annemieke, Sandra en Sandra 
 
 
 
  

 
Nieuws uit de groepen 4 



 
Creatief 
Vorige week zijn we gestart met het creatieve circuit van de groepen 5 & 6. De kinderen kunnen 
kennis maken met verschillende soorten materialen en technieken, zoals papier-maché, punniken, 
kleien, verven, tekenen. Alle leerlingen doen vreselijk hun best.  
 
 
Sint-Maarten 
Ook in groep 5 gaan we een lampion maken voor 11 november. 
Eigen creativiteit staat deze keer bovenaan. Geef uw kind  
volgende week vrijdag (11 november) een lampionstokje mee,  
dan kunnen we aan het einde van de dag de lichtjes aandoen.  
 
 
ZIEN 
Deze week hebben de kinderen twee vragenlijsten ingevuld. De vragen betreffen hun eigen 
sociaal- emotionele beleving. Deze vragenlijsten worden alleen door de leerkracht bekeken. Hieruit 
weten we beter wat er bij de kinderen speelt en hoe we ze eventueel kunnen helpen. 
 
 
Sinterklaas 
Binnenkort komt de heiligman weer aan in ons land. In groep 5 
trekken we lootjes met elkaar en de kinderen gaan thuis  
enthousiast aan de slag met een surprise en een gedicht. U wordt 
hierover nog geïnformeerd.  
 
 
De groeten van de juffen Lisa, Nel, Desiree, Nathalie en meester Mees. 
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Project 
Vorige week zijn wij begonnen met het thema Regenten en Vosten. De tijd van 
de regenten en vorsten beslaat de eeuw tussen 1600 en 1700. Deze eeuw werd 
ook wel Gouden Eeuw genoemd. Het belangrijkste in dit thema is de bloei van 
de handel die de basis vormde voor de macht en welvaart van de Republiek in 
de zeventiende eeuw. Het geld werd niet door de adel maar door de rijke 
burgers verdiend. 
 
Rijksmuseum 
Via het cultuurmenu mogen wij dit schooljaar gratis naar  
het Rijksmuseum. Dit past natuurlijk mooi bij ons thema 
Regenten en Vorsten. We gaan hier heen op 11 november  
en onze groepsouders gaan mee.  
 
Sint Maarten 
Vanwege het drukke programma maken we vanaf groep 6 geen lampion meer. Wilt uw kind toch 
lopen, dan kunt u er natuurlijk thuis één maken of er één kopen.  
 
NSCCT 
Dinsdag 15 november (groep 6b) en woensdag 16 november (groep 6a) wordt de NSCCT 
afgenomen in de klas door de Intern Begeleider. Wilt u hier zoveel mogelijk rekening mee houden 
met het plannen van dokters- of tandartsafspraken e.d.?  
 
Biebbus 
In week 46 gaan wij weer naar de biebbus. Groep 6b gaat op dinsdag 15 november. Groep 6a gaat 
op vrijdag 18 november.  
 
Sinterklaas 
Op dinsdag 15 november gaan wij lootjes trekken. Op donderdag 1 december nemen de kinderen 
hun gemaakte surprise ingepakt in een vuilniszak mee naar school, zodat op vrijdag 2 december 
iedereen alle surprises nog even kan bewonderen. Op maandag 5 december vieren wij het 
Sinterklaasfeest. Meer informatie hierover volgt nog. 
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Landelijke wedstrijd tijdens de week van de mediawijsheid                                                   
Van 3 t/m 11 november gaan de groepen 7 de strijd aan om de titel ‘meest mediawijze klas van 
Nederland’. Tijdens de landelijke wedstrijd zijn er vijf 
MediaMissies te spelen. Een MediaMissie bestaat uit een  
spannende filmaflevering, afgewisseld door klassikale en  
individuele vragen en opdrachten op het digibord. Thuis  
kunnen de leerlingen extra bits verdienen door het doen  
van leuke opdrachten op MediaMasters Extra. De klas die  
tijdens de landelijke wedstrijd de meeste ‘bits’ scoort, mag zich de meest mediawijze klas van 
Nederland noemen én wint een mooie prijs. Misschien gaan we er wel met één van de felbegeerde 
prijzen vandoor? 
 
                                                                                             Excursie Rijksmuseum 
                                                                                                Ruik, voel, zie en proef de geschiedenis. Wat  
                                                                                                gebeurde er toen en hoe zien we dat nu?  
                                                                                                Tijdens deze excursie worden de kinderen  
                                                                                                uitgedaagd om anders te kijken en na te  
                                                                                                denken over de Nederlandse geschiedenis. 
 
De excursie staat voor groep 7a gepland op donderdag 10 november en voor groep 7b op 
donderdag 17 november. 
 
NSCCT 
In beide groepen 7 wordt op maandagochtend 14 november de ‘Niet-Schoolse Cognitieve 
Capaciteiten Test’ afgenomen. De test meet niet de kennis die op school wordt aangeleerd, maar 
de capaciteiten die de leerling ‘van zichzelf’ heeft. 
 
Portfolio inzage 
Vanaf maandag 14 t/m vrijdag 18 november kunt u samen met uw kind het portfolio inkijken. Op 
bent van harte welkom op de volgende tijden: 
Ma./di/do./vr. van 14:30 – 15:00 uur 
Wo. Van 12:30 – 13:00 uur 
 
Sinterklaas 
Op maandag 5 december vieren we Sinterklaas op school.  
In de groepen 7 maken de kinderen een surprise en een gedicht  
voor elkaar. Op dinsdag 15 november trekken we lootjes in de klas.  
De surprise verwachten we van alle kinderen op donderdag  
1 december op school. 
 
Groeten van: Evelyn, Marcel en Josien 
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Blink geschiedenis ‘Eeuwige portretten’  
De kinderen bekijken verschillende portretten en richten zich op  
de machtssymboliek. Ze zoeken uit wat deze portretten zeggen  
over de personen, maar onderzoeken ook over het tijdvak waarin ze  
leefden. Aansluitend bij dit thema bezoeken we met de groepen 8  
het Rijksmuseum. In de agenda ziet u wanneer. 
 
POVO zaken 
Vrijdag nemen de kinderen de belangrijke brochure  ‘De Overstap’ mee naar huis. We besteden 
hier aandacht aan in de klas. De routing die we volgen ten aanzien van bijvoorbeeld over de 
aanmeld-procedure (vanaf februari, na de Cito’s en het definitieve advies), kunt u hierin 
terugvinden. 
Bewaar de brochure goed! 
 
Week van de Mediawijsheid 

In de groepen 8 doen we mee met MediaMasters! Dit is een 
spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) 
media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis 
op over mediawijsheid, terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en 
basale rekenvaardigheden aan de orde komen. We strijden mee om 
de titel ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. 

 
 
Huiswerk plannen en maken 
In de groepen 8 ontvangen de leerlingen elke dinsdag en vrijdag huiswerk; leerstof dat behandeld is 
in de klas (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels) of topografie (nadat de kinderen de 
bijbehorende levels online hebben afgerond). Daarnaast kan er vanuit een lopend project een 
opdracht worden gegeven. 
Belangrijk om te vermelden is, dat met name het organiseren en plannen van deze taken centraal 
staan. Een groot aantal kinderen kan hier nog hulp bij gebruiken, door bijvoorbeeld samen de 
agenda door te nemen, een huiswerkbakje te verzorgen of controle/overhoring te verzorgen.  
 
Creatief en talentenklassen 
Wat tof, dat het creatief-circuit gezamenlijk met de groepen 7 kan doorgaan dit schooljaar! 
Dit hebben we te danken aan alle ouders (en opa’s) die hierbij ondersteunen en leuke ideeën 
hebben aangedragen. Ook de docenten van de talentenklassen zijn weer actief in de school. We 
zijn blij dat we dit de kinderen aan kunnen bieden op De Golfbreker!  
 
De juffen Rosanne, Hiske en Monique.  
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