
 

             Sauwerd, 19-10-2018 
Weekbrief           Week 42 

 
De eerste periode zit er alweer op en op school is al weer veel gedaan, zoals o.a. de 
informatieavond, de omgekeerde 10 minuutgesprekken, de start van De Vreedzame School, 
de kinderboekenweek. De komende periode is voor iedereen een drukke periode door Sint-
Maarten, Sinterklaas en Kerst. Op school zullen we o.a. ook met een nieuw rapport en het 5 
gelijke dagen rooster aan de slag gaan.  
Maar het is eerst tijd om te relaxen! 
Ik wens iedereen dan ook een fijne vakantie en hoop dat ieder (leerlingen, ouders en 
collega’s) zich heerlijk kan ontspannen, uitrusten en fijne dingen mag gaan doen.  
We zien elkaar op maandag 29 oktober weer op school! 
 
Veel plezier met het lezen van de weekbrief. 
 
Hartelijke groet: 
Thea Bouma 
 

Rooster Kind op maandag.  

In deze periode lezen we Bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. 
Als ze vlakbij dat land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen 
terug met verhalen over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al 
wonen. Is er voor de Israëlieten wel plaats? Ook lezen we verhalen over de periode die 
daarna komt, van de Rechters. Er is geen koning in het land, niemand die voor de mensen 
zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een puinhoop in het land en geldt het recht van 
de sterkste. In die situatie wordt Simson geboren, de sterke held met zijn lange haren. Een 
prachtig verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal dat vragen oproept. Wordt de wereld 
mooier en fijner als je je kracht gebruikt? Of wordt het daar alleen maar erger van? 

Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd makkelijk is. 
In je eentje niet, maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens 
met zijn tweeën over een evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël moest in het beloofde 
land zoeken naar balans in het samenleven met andere volken. Die balans vind je niet door 
het recht van de sterkste te laten gelden, zo ontdekken we in de verhalen van Simson. Ook 



kinderen op school moeten steeds weer zoeken naar balans. Is er voor iedereen in de klas 
ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer 
een zoektocht. Misschien kunnen de verhalen van deze periode helpen om over die 
zoektocht na te denken. 

Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018 
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36  
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33 
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29 
 
Week 45: 5 t/m 9 november 2018 
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8 
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9 
 
week 46-48: verhalen over Simson 
 
Week 46: 12 t/m 16 november 2018 
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8 
De engel komt terug, Rechters 13:9-23 
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4 
 
Week 47: 19 t/m 23 november 2018  
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9 
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20 
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5 
 
Week 48: 26 t/m 30 november 2018 
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3 
Simson en Delila, Rechters 16:4-14 
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15 
 
 

Brief vrijwillige ouderbijdrage 
 
De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage is donderdag 17 oktober per mail verstuurd.  
 

Jarigen van de maand november.  
 
De volgende leerlingen zijn in de maand november jarig: 

 
Gyan Lo-A-Njoe 3 nov.  
Inez Biemold  9 nov. 
Iris Datoo  22 nov. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 
 

https://indebuurt.nl/bergenopzoom/acties/5119~5119/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv9PzDrIjeAhUH36QKHZrxDNsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.christipedia.nl/Artikelen/S/Simson&psig=AOvVaw0meE5xysyQAq4ci5DJvLED&ust=1539689493978715
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0YXdrIjeAhUKLewKHQ62D10QjRx6BAgBEAU&url=http://jufsica.yurls.net/page/709048&psig=AOvVaw0QkjbdVBsKQGsBmmRN1co1&ust=1539689559535881


Uitnodiging informatieavond 
 

In de bijlage kunt u de uitnodiging voor de Informatieavond van 1 november lezen. 
Wat betreft het 5 gelijke dagen rooster:  Janny Reitsma van SINN Collectief geeft deze avond 
hierover informatie. U kunt deze avond natuurlijk vragen stellen aan haar.  
De bedoeling is dat u ook naderhand per mail vragen aan mij kunt stellen. In de weekbrieven 
van week 44-46 zal ik op deze vragen een reactie geven zodat alle ouders de eventuele 
vragen en antwoorden kunnen lezen. In week 47 kunt u middels een brief aangeven wat u 
van het 5 gelijke dagen-rooster vindt.  
Let wel: het is een peiling.  
Het team en de MR zullen de uiteindelijke beslissing maken. 
 

Tevredenheidsonderzoek. 
 
Het waarborgen en verbeteren van kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. 
Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. 
Om u in gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en 
plezierig vindt aan onze school, en op welke punten verbetering plaats zouden moeten 
vinden heeft VCPO Noord Groningen een tevredenheidonderzoek uitgezet naar leerlingen, 
leerkrachten en ouders.  
Het betreft een digitaal onderzoek. De link hiervoor krijgt u z.s.m. toegestuurd via de mail. 
Van maandag 5 november t/m 19 november 2018 kunnen de vragen digitaal worden 
ingevuld.  
Aan degenen die geen computer hebben kunnen papieren vragenlijsten worden verstrekt. 
 
 

Schaken. 
 
Schaken in en buiten school 
Op CBS Meander wordt al jarenlang schaakles gegeven. Dat is niet voor niets want schaken 
heeft heel veel dingen waar je als kind en ook als volwassene veel van kunt leren en waar je 
later ook nog wat aan hebt. Vooruitdenken, ruimtelijk inzicht, plannen maken, beslissingen 
nemen, inschatten wat de tegenpartij gaat doen, strategieën ontwikkelen, dat zijn een paar 
dingen die je door schaken gaat oefenen. Om het schaken nog beter gestalte te geven 
moeten we een wat andere opzet gaan kiezen zodat er planmatiger gewerkt kan worden. 
Daarom gaan we het schaken op een andere wijze aanpakken. 
 
In de eerste plaats is het van belang dat kinderen kennismaken met het schaakspel en de lol 
van het spel leren kennen. Het lijkt allemaal heel ingewikkeld. Al die verschillende stukken 
die allemaal wat anders mogen doen. Dat moet dus heel stapsgewijs worden aangepakt. 
Niet alles tegelijk, maar iedere keer kijken wat een stuk mag en hoe groot hun invloed is. 
Voor die eerste kennismaking met het schaakspel wordt er in groep 4 klassikaal aandacht 
aan gegeven. Daarmee beginnen we de eerste maandag na de herfstvakantie op 29 oktober. 
We beginnen om 13.15 uur. Na 6 keer les weten de kinderen hoe het spel gaat. 
 
Maar dan begint het spel pas. Wat zijn goede zetten en waarom. Je moet proberen om altijd 
net iets slimmer te zijn dan je tegenstander, maar dan moet je wel kunnen zien wat je 



tegenstander van plan is te doen. Dat leer je niet door alleen heel veel partijtjes te spelen, 
zeker niet als iedere keer dezelfde fouten worden gemaakt. Daarvoor is het nodig dat 
kinderen serieus gaan oefenen om te leren zien waar het om gaat als er een partij op het 
bord staat. Daarvoor hebben kinderen echte oefenstof nodig in een echte schaakclub. Dan 
worden er systematisch stappen gezet. Voor de kinderen die al wat verder zijn en waarvan 
een groot deel nu tussen de middag op maandag schaken gaan we een echte schaakclub 
oprichten. Die gaat dinsdag 6 november om 16.00 uur in de Ubbegaheem starten. Aan een 
echte schaakclub zijn kosten verbonden. De zaal moet gehuurd worden, er moet 
oefenmateriaal worden aangeschaft, er kunnen diploma’s worden gehaald en er is een 
lidmaatschap van de schaakbond aan verbonden, waardoor er aan allerlei toernooien kan 
worden deelgenomen. De kosten zijn € 60,00 per jaar en dat is het meer dan waard. 
 
Iedereen die het leuk lijkt kan meedoen. Stuur een mailtje naar w.t.g.krijnen@planet.nl en 
dan gaan we snel starten. 
 
         Groet Wim Krijnen. 
 

Nieuws uit groep 5/6. 
 
De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van prachtig weer, maar toch is het alweer 
herfst. We merken in de klas dat we steeds meer in de klas gewend raken aan elkaar. We zijn 
met de Vreedzame School erg veel bezig met regels, omgaan met elkaar en samenwerken. 
Soms is dit erg moeilijk, maar het gaat steeds beter!  
 
Tijdens de lessen rekenen hebben we de afgelopen periode met groep 6 gewerkt over o.a. 
getallen over de 10000, cijferend optellen, oppervlakte en schattend optellen. Groep 5 heeft 
veel aandacht besteedt aan o.a. tafels en delen en klokkijken. De eerste toetsen zijn 
inmiddels ook al geweest. De kinderen hebben allemaal een schema meegekregen wanneer 
we welke tafel gaan toetsen. Succes allemaal met oefenen!  
 
Met taal en spelling werkt groep 6 over o.a. afkortingen, voorzetsels, sterke en zwakke 
werkwoorden en woorden met ng/nk, ou/au, ei/ij, -ch(t). En groep 5 over 
enkelvoud/meervoud, woorden op alfabetische volgorde zetten, woorden met -eeuw, -aai, 
ng/nk. Ook hebben we de eerste taal en spellingstoets alweer gehad. Na de herfstvakantie 
starten we met de eerste spreekbeurten, de kinderen hebben allemaal een brief 
meegekregen met uitleg en een schema wanneer ze aan de beurt zijn. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek hadden we het thema: “Kom erbij”. We hebben hier 
opdrachten mee gedaan en vooral ook veel (voor)gelezen. Elke ochtend, na de pauze, 
konden de kinderen kiezen waar ze wilden luisteren en naar welk verhaal. Dit was 
ontzettend leuk en we hebben vele verhalen gehoord. We sloten de Kinderboekenweek af 
met leuke workshops en afgelopen dinsdag hebben we nog een speurtocht gedaan door de 
hele school. 
 
De afgelopen periode heeft juf Germa veel les gegeven. Juf Germa is 3e jaars student aan de 
Pabo. Na de herfstvakantie is ze eerst 2 weken weer naar de Pabo en daarna zal ze tot de 
kerstvakantie bij ons in de klas zijn. We vinden het fijn dat je er bent Germa! 

mailto:w.t.g.krijnen@planet.nl


 

Kalender 
 

Maandag 22 oktober     start herfstvakantie. 
Donderdag 1 nov  ouderavond met als thema’s De Vreedzame 

School en het 5 gelijke dagen rooster 
Maandag 5 nov  gezamenlijke weekopening 
Woensdag 7 nov  Nationaal schoolontbijt 
Donderdag 8 nov  de kinderen van gr 1/2 lopen ‘s middags door 

Sauwerd met hun zelfgemaakte lampion  
Zaterdag 10 nov  Sint-Maarten lopen in het dorp 
Dinsdag 13 en woensdag 14  Scholenmarkt in Martiniplaza 
november 
Woensdag 21 nov  Marge dag, alle leerlingen zijn vrij 
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