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Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2018 – 2019  
Coevorderstraatweg 6 – 7917 PR Geesbrug  

tel. 0524-291300 – www.dezwarm.nl – info@dezwarm.nl 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  

 

Koningsspelen  
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen op onze school. We spelen met de 
hele school verschillende spelletjes. Groep 8 zal de andere kinderen 
begeleiden bij de spelletjes. Een mooie vorm van samenwerken!   
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.  
Fruit en lunch hoeft deze dag niet mee naar school, want we krijgen iets 
lekkers. Om 12 uur eten we met elkaar pannenkoeken. Hierover is een 
berichtje naar ouders met de vraag of ze willen helpen met het bakken 
van de pannenkoeken. We hopen op een feestelijke dag!  

 

 
Pasen 
Donderdag 18 april staat in het teken van een paasactiviteit. Ook zullen 
we samen met de kinderen gaan brunchen. Over de verdere invulling 
van deze dag informeren we de ouders later.    

 

Lunchouders  
Aanmelden om te 
helpen als 
lunchouder kan bij 
de leerkrachten, 
Hilda (coördinator 
TSO) of door een 
mail te sturen naar 
ckuper@sg-owsa.nl.   

Groep 1/2  
Maandag 15 april geven wij onze ZieZoZwarm-voorstelling. De voorstelling is 
gebaseerd op het boek ‘De gele ballon’ van Charlotte Dematons. Tijdens deze 
voorstelling zullen wij met een ballon naar allerlei landen gaan vliegen, net 
zoals de gele ballon in het boek doet. Meer info volgt nog, maar we verklappen 
wel alvast dat we flink aan het oefenen zijn om er een mooie voorstelling van 
te maken! Sommige kinderen moeten nog een doos meenemen waar een 
ballon in past, graag zo spoedig mogelijk, want de eerste dozen worden al 
versierd!  
We gaan ook werken over andere landen, maar eerst beginnen we met ons 
eigen land: Nederland. Daar werken we nu over. We weten al hoe de 
Nederlandse vlag eruit ziet, waar Geesbrug ligt en in welke straat we allemaal 
wonen. Ook hebben we Nederlandse producten geproefd en mochten we 
vertellen of we het wel of niet lekker vonden. Bij het thema Nederland hoort 
natuurlijk ook de boerderij, dus we zijn druk bezig met het maken van 
biggetjes, boerderijen bouwen in de zandtafel en spelen aan de boerderijtafel.  
Op maandag en dinsdag hebben we extra hulp in de klas. Juf Marissa is dan bij 
ons. Meester Ruben is er op donderdag.  

mailto:ckuper@sg-owsa.nl


 

Groep 7/8 
Week van het geld 
Vorige week was de week van het geld. De bovenbouw heeft hier een gastles over gehad. De 
leerlingen zijn aan het denken gezet; Wat zijn mijn wensen? Waar wil ik voor sparen? Hoe kan ik dat 
doen? Hoeveel tijd heb ik nodig om het bedrag bij elkaar te sparen? 
 
Nationaal Verkeersexamen 
Donderdag 4 april maken de leerlingen van groep 8 het Theoretisch Nationaal Verkeersexamen.  
Dit gebeurt digitaal. De kinderen hebben binnen basispoort woensdag het examen klaar staan; dit 
wordt gelijktijdig gemaakt.  
Het afgelopen weekend hebben de kinderen nog even naar de belangrijkste regels en afspraken 
kunnen kijken; de formulieren zijn vrijdag mee naar huis gegaan. Er is in de klas natuurlijk ook volop 
geoefend!  
Nog even de laatste puntjes op de i? Dit kan door te oefenen op de  volgende site 
https://examen.vvn.nl/oefenen. Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes!    
 
Voetbaltoernooi bovenbouw 
Woensdag 10 april is het schoolvoetbaltoernooi in Dalen. Dit is na schooltijd.  
Er is al eens eerder een oproep gedaan richting ouders, maar helaas is er nog maar 1 ouder, die zich 
heeft aangemeld om te rijden. Het toernooi is van 15.00u. tot 18.15u.  
We gaan met 10 kinderen, dus nogmaals een oproep: 
Wie zou willen rijden? Wie van de ouders zou coach willen zijn? Graag even doorgeven aan de 
leerkracht.  
 
Eindtoets groep 8 
Dinsdag 23 april en woensdag 24 april maken de kinderen van groep 8 de eindtoets Route 8.  
Groep 8 zit dan in hun eigen lokaal en de kinderen van groep 7 worden opgevangen door de andere 
leerkrachten. Hierover volgt nog nader bericht.  

 
 

Belangrijke data 

Klik hier om naar de kalender op de 

website te gaan. 

 

De kalender is ook in de SchoolApp te 

vinden.  

 

 

Laatste nieuws! 
Altijd te vinden op: www.dezwarm.nl.     

Aanmelden/afmelden voor deze 

nieuwsbrief kan daar ook. De groepen 

houden u ook hier ook op de hoogte van 

de activiteiten in de klas.  

 

 

https://examen.vvn.nl/oefenen
https://www.dezwarm.nl/index.php?section=17&page=129
http://www.dezwarm.nl/


 

Bijlage  

 

      

HVO 

Op de school van uw kind geef ik HVO aan jongere kinderen en aan de (bijna) oudsten op school. Vaak 

zullen onderwerpen hetzelfde zijn in beide groepen, maar worden ze op een andere manier aangeboden, 

passende bij de leeftijd van de leerlingen. 

Een nieuw en fris jaar kan de fantasie prikkelen; wat hoop je dat dit jaar gaat gebeuren etc. De oudere 

kinderen hebben vragen hierover voor zichzelf ingevuld. Deze papieren krijgen ze in de laatste les van dit 

schooljaar terug. Het is leuk om terug te lezen wat je een half jaar eerder hebt opgeschreven en is er al 

iets van uitgekomen. Fantasie was een onderwerp dat er voor mij echt uitsprong in de afgelopen periode.  

De jongere kinderen hebben n.a.v. een voorgelezen verhaal, over een jongen die zijn eigen vakantie te 

saai vond, een fantasievakantie getekend op een ansichtkaart. Deze kaart zit in de HVO-map die aan het 

eind van het schooljaar mee naar huis gaat.  

Vragen die tijdens deze lessen centraal stonden, waren o.a.  “waarover fantaseer jij?”, “heeft iedereen 

fantasie?” en “kan fantaseren ook gevaarlijk of lastig zijn?”.  

Het onderwerp “Vriendschap” stond de afgelopen weken centraal bij de kinderen. De jongere kinderen 

hebben onder andere een spel bedacht voor beste vrienden. De kinderen hebben in drie groepjes 

samengewerkt. De spellen werden getekend, het ene spel was nog uitgebreider dan het andere. Een 

groepje heeft zelfs een uitgebreid plattegrond van het spel bedacht en getekend. De kinderen uit de 

hogere groepen hebben stilgestaan bij stellingen over vriendschap. Stellingen waren onder andere 

“vrienden hebben geen geheimen voor elkaar” en “vriendschap is voor altijd”. 

Met de bovenbouw kinderen hebben we een les gedaan over onze zintuigen. Met onze zintuigen leren wij 

de wereld om ons heen kennen en ervaren. Dat dat voor iedereen anders kan zijn, bleek wel. Deze les 

sloot mooi aan bij de lessen van juf Anita.  

Later dit schooljaar zullen bijvoorbeeld “social media” en “lentefeesten wereldwijd” in de groepen voorbij 

komen. De leerlingen ontdekken hoe leeftijdsgenoten elders in de wereld feest vieren; wat herkennen wij 

en wat is anders? 

Hartelijke groet, 

Bianca Stegeman 

HVO docent 

Wist u dat HVO een vernieuwde site heeft? www.hvoprimair.nl 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vormingsonderwijs.nl%2Fapp%2Fthemes%2Fproject_theme%2Fdist%2Fimages%2Flogo_3a7d6962.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vormingsonderwijs.nl%2F&docid=lyuNdO1fZn-QfM&tbnid=dFlp1wvqcXVmEM%3A&vet=10ahUKEwjf-oOw2PfgAhULbVAKHXqkDIwQMwg_KAAwAA..i&w=383&h=159&bih=651&biw=1366&q=centrum%20voor%20vormingsonderwijs&ved=0ahUKEwjf-oOw2PfgAhULbVAKHXqkDIwQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.hvoprimair.nl/


 

 

GVO 

Het nieuwe jaar zijn we in groep 3 t/m 5 begonnen met een les over gebruiken en rituelen rond Oud & 

Nieuw. We hebben het daarbij ook gehad over goede voornemens en wensen voor het nieuwe jaar. De 

leerlingen mochten zinnen uit een doosje pakken en deze afmaken. Zo hoopt Landon in 2019 een keer 

naar de Efteling te gaan, wil Mike meer buitenspelen en wenst Djanaira dat er minder wordt gepest. Naast 

wensen hebben we allemaal onze (dag)dromen. Hier hebben we een stellingenspel over gedaan, dat de 

kinderen erg leuk vonden. Ze hebben geleerd dat er in de Bijbel ook mensen zijn die dromen hebben en 

dat we deze mensen profeten noemen. Ze hebben geluisterd naar twee verhalen (visioenen) van profeten.         

Veel beroemde schilders hebben schilderijen van Bijbelverhalen gemaakt. Zo hebben wij met elkaar het 

schilderij van Vincent van Gogh over de barmhartige Samaritaan bekeken. Natuurlijk is het verhaal daarbij 

verteld en hebben de leerlingen ontdekt, dat hulp soms uit onverwachte hoek kan komen. Elkaar helpen, 

dat maakt onze wereld mooier. Dat kun je ook doen door dingen met elkaar te delen, zoals het 

bijbelverhaal “Vijf broden en twee vissen” duidelijk maakt. Wij hebben hierbij matzes met elkaar gedeeld. 

Het spel “Ezelen met vijf broden en twee vissen” vonden met name de jongens erg leuk om te doen. De 

kinderen hebben in een les ook verteld over hun ervaringen met trouwerijen en gehoord hoe Jezus in Kana 

een bruidspaar heeft geholpen door van water wijn te maken. De juf wist van kraanwater zomaar ranja te 

maken, maar de kinderen hadden al gauw in de gaten hoe zij dat deed!  

In groep 6 t/m 8 hebben we de spannende film van Jezus en Josefine afgekeken. Daarin wordt 

voortdurend de link gelegd naar allerlei bekende Bijbelverhalen, waaronder verhalen, die de middenbouw 

heeft gehoord, zoals “Vijf broden en twee vissen” en “De bruiloft in Kana”. Ook hier is een les aan profeten 

en hun dromen besteed, maar net even anders.  

Tot slot hebben we het in alle groepen over carnaval gehad, onder andere door een levend memory van 

carnaval te spelen. Nu zitten we in de veertigdagentijd en gaan we met elkaar op weg naar Pasen en de 

verhalen die daarbij horen.    

 

Hartelijke groet, 

Anne Boot-Römelingh 

GVO docent 



 

Bosbad Zwinderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


