
 

 

 

 

 

 

 

Kersteditie 2018  



Beste lezer, 

Eerste helft 2018-2019                                                                                                                                              

De eerste helft van het schooljaar 2018-2019 zit er alweer op. Dit schooljaar staat in het teken van 

evaluatie en het schrijven van een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar.  Daar gaan we het 

komende half jaar mee aan de slag. 

Wisselingen in het team 

Ons kleine team van 10 personen heeft een grote verandering ondergaan. Door het vertrek van 3 

teamleden is één derde van ons team vernieuwd. Dat is schoolbreed best een hele verandering.  

Ondanks dat zijn we zeer goed het nieuwe schooljaar gestart. Helaas is onlangs een van onze nieuwe 

mensen langdurig uitgevallen. Dat is erg vervelend, voor de persoon zelf, voor de kinderen en voor 

alle teamleden. Gelukkig hebben we prima vervanging en ook al vraagt dit van iedereen extra inzet, 

het geeft lucht en ruimte voor herstel van de zieke.  

Lezen 

De school heeft een audit ondergaan op het gebed van technisch lezen. De vraag was: “Doen we de 

goede dingen en doe we deze dingen goed.” We hebben veel tips en aanwijzingen gekregen en zijn 

dan ook volop bezig om deze door te voeren. Aan de ene kant rijgt de school de opdracht om zoveel 

mogelijk gedifferentieerd te werken en te kijken naar elk kind individueel. Maar door de 

individualiteit ontstaat ook versnippering van tijd en aandacht van de leerkracht. In dit spanningsveld 

zijn we op zoek naar hoe we bij kinderen waar het leesproces niet vanzelf gaat, deze veel individuele 

aandacht te kunnen geven en daar waar het kan ook stevig groepsgericht te werken. Dit vraagt om 

goed overleg en het nodige puzzelwerk, waarbij uw leeshulp thuis hard nodig is. 

Streetwise 

Om de kinderen “verkeerswijs” aan het verkeer deel te laten nemen, hebben we dit schooljaar 

opnieuw gewerkt met het de verkeerslessen van de ANWB. De medewerkers van de ANWB hebben 

onze kinderen laten ervaren hoe de remweg van een auto werkt, hoe een veilige fiets eruitziet, hoe 

je veilig oversteekt. De kinderen vonden deze interactieve lessen geweldig. ANWB bedankt! 

Werkgroep plein: 

De werkgroep plein is bezig met de laatste stappen richting uitvoering. Als alles goed verloopt starten 

we in januari 2019. 

De decemberfeesten: 

Sinterklaas moest dit jaar weer de nodige obstakels overwinnen voordat hij rustig De Garve kon 

binnenlopen. De band van zijn fiets was lek (zeker door een verloren pepernoot...). Gelukkig kon hij 

schuilen in de kerk in Vierakker. Terwijl de Pieten een lintenspoor door het dorp hadden gemaakt, op 

zoek naar hulp, wisten de kinderen en wij natuurlijk niet waar Sint bleef. Met z’n allen zijn we toen 

naar de kerk gegaan om Sinterklaas op te gaan halen. Wat een geluk dat juist op dat moment meneer 

Olthof op een Trike langskwam, zodat hij Sint een lift naar de Garve kon geven. Het feest daarna op 

school was weer heerlijk voor iedereen. 

Project Verbinding 

Lian Kormelink werkt inmiddels bijna een 1 jaar in Wichmond. De opzet is dat zij in dit traject 

werkzaam is als kwartiermaakster. Daar is ze heel goed in geslaagd. We zien dat allerlei zaken zijn 

opgepakt. De doelstelling is als eerste om een rijke leefomgeving te creëren voor kinderen en als 

tweede dorp, school, ouderen en jongeren te verbinden. We hebben een tussenevaluatie gehad en 

zijn erg blij met de opbrengsten tot nu toe. Het zal nooit helemaal zonder menskracht kunnen. De 

school alleen kan de extra taken niet aan, datzelfde geldt voor de Kinderopvang. Samen met de 



gemeente zijn we op zoek naar mogelijkheden om in kleinere vorm toch een soort van verbinder 

blijvend te laten functioneren. De plannen zijn klaar, de draaiboeken gemaakt. Het begin staat er. Nu 

zal er gewerkt moeten worden aan continuïteit. Wordt vervolgd dus! 

 

IPC Onderwijs, wat is dat 

Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, 

thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 

jaar gericht op de creatieve- en de zaakvakken (zoals 

aardrijkskunde en geschiedenis).  

In de periode na de herfstvakantie hebben we, naast de 

thema’s in de groepen, schoolbreed stil gestaan bij het 

begrip communicatie. Communicatie is een van de 8 pijlers 

van de visie achter het IPC-onderwijs.  Kinderen hebben 

allerlei activiteiten rond dit thema gedaan.                                                                    

We hanteren het motto: 

“Communicatie: Wij vertellen, luisteren, en willen 

begrijpen!” 

In het plaatje van de boom ziet u de 8 pijlers, uitgewerkt door juf Cindy onze IPC-coördinator. 

Binnenkort ziet u de pijlers wel ergens op een plekje in de school! 

Ik wens u en jullie allemaal, 

Gezegende Feestdagen en een Inspirerend 2019!!   

Frida Meints 

 

 
Kerst 2018 
 
Er is een eeuwenoude droom 
die door de wereld gaat. 
Een droom waarin de vrede wint 
en haat niet meer bestaat. 
Waarin een zwaard een ploegschaar wordt, 
de wapenmarkt is ingestort. 
Een droom waarin het veilig is op straat. 
 
Er is een eeuwenoude droom 
die steeds wordt doorverteld. 
Een droom waarin je veilig bent 
voor onrecht en geweld. 
Waarin een kind speelt met een slang. 
Geen mens, geen dier is er nog bang. 
Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Er is een eeuwenoude droom 
die mensen uitzicht biedt. 
Een droom waarin geluk het wint 
van wanhoop en verdriet. 
Waarin een nieuw begin ontstaat, 
een kind dat weer Gods wegen gaat. 
Een droom waarin je licht en liefde ziet. 

 

Droom maar, geef maar door, 
vertel het aan elkaar. 
Pak het op en zeg het voort 
en geloof in wat je hoort. 
Dromen worden waar. 

 
 

 



Van de bestuurstafel: de nieuwe voorzitter en de aftredende voorzitter 

Sinds september van dit jaar heb ik mij toegevoegd aan het schoolbestuur en heb ik mij meteen 

mogen inwerken in de rol van voorzitter. Nadat Herbert jaren deze rol heeft vervuld voor dit 

schoolbestuur is het nu voor hem de tijd om het figuurlijke stokje over te dragen. Het is ontzettend 

fijn dat er tijd is om zijn kennis, ervaringen en taken rustig aan mij over te dragen; dat er voor hem 

de tijd is om een aantal lopende zaken af te ronden en voor mij om langzaamaan verschillende taken 

op te pakken. 

Ik denk dat ik tot de groep kritische ouders behoor die nog weleens haar stem wil laten horen 

wanneer ik van mening ben dat het anders zou moeten. Nu ik in het bestuur zit zie ik pas wat voor 

een geweldige school deze school de Garve is en dat ik me nooit heb gerealiseerd hoe ver wij zijn in 

de ontwikkeling van een onderwijsmodel die het mogelijk maakt om onderwijs te bieden wat past bij 

een manier van werken en denken zoals dit naar verwachting over 15 tot 20 jaar heel gewoon zal 

zijn. Wanneer onze kinderen klaar zijn met hun schoolloopbaan zullen er beroepen zijn waar wij nu 

nog geen weet van hebben. Door verdere automatisering en robotisering moeten wij zorgen dat 

deze jeugd nu al leert om met deze ontwikkelingen mee te komen. De manier waarop de 

leerkrachten in samenwerking met de directeur stapsgewijs vormgeven aan deze nieuwe manier van 

onderwijs geven, is voor veel scholen een voorbeeld. Natuurlijk gaat dit proces met vallen en op 

staan, maar wat ik nu ervaar is dat de successen van opstaan vele malen groter zijn dan de 

teleurstellingen die bij vallen horen. Oftewel daar waar ik altijd kritisch was op wat niet meteen goed 

ging bij het doorvoeren van de veranderingen ben ik nu vooral enthousiast over de stappen die 

vooruit gezet worden. Hoe gaaf is het dat het onderwijs zich kan voegen aan de ontwikkeling van het 

kind, hoe leuk is het dat ‘s ochtends je saaie windowsachtergrond van de computer is veranderd 

omdat je zoon van acht dit even voor je heeft geregeld? 

Ik hoop dat ik een waardvolle bijdrage kan leveren aan dit schoolbestuur en dat ik dit met net zoveel 

gedrevenheid weet te vervullen als de andere bestuursleden. Het bestuur is nog op zoek naar ouders 

die ook hun steentje bij willen dragen om de Garve toekomstproof te houden.  

 

Woord van de aftredende voorzitter 

En terwijl ik het stokje overdraag aan Manon, kan ik het niet laten heel kort stil te staan bij de 

afgelopen jaren en dan is de conclusie dat er heel veel is veranderd. Het is dan altijd goed om je 

knopen te tellen, want je wilt altijd sneller en meer. Daar wordt ook heel veel inspanning voor 

geleverd, door iedereen. Leerkrachten, directeur, veel talenten die van buiten worden ingezet en 

niet in de minste plaats door onze leerlingen, die schatjes van ons. Ondertussen worden er steeds 

meer eisen gesteld. Eisen van de onderwijsinspectie, eisen van de brandweer, eisen voor de 

inrichting van het gebouw, eisen voor de inrichting van de ruimte waar de buitenschoolse opvang 

plaats vindt, eisen van ouders, eisen van de gemeente. En ga zo maar door. Dat is niet een 

opsomming om te klagen, maar om aan te geven dat de wereld steeds ingewikkelder wordt. Bijna te 

ingewikkeld voor ons als oudere ouders. Misschien is de oplossing wel om het zo simpel mogelijk te 

houden en te blijven focussen op de kern: leren om vaardigheden bij te brengen die in de toekomst 

zo broodnodig zullen zijn. En ik heb me in de afgelopen jaren heerlijk laten meeslepen in het 

ontdekken van nieuwe dingen. Waar moet je op letten bij het maken van keuzen voor een school, 

hoe werkt dat in de onderwijswereld, onderwijs van de toekomst: wat is dat nou? Persoonlijk ben ik 

in de afgelopen periode daarmee een stukje wijzer geworden. Daarom kan ik prima leven met 

‘nieuwe’ voorzitter in de titel en vind ik ‘aftredende’ voorzitter beter dan de ‘oude’. Want hoewel 



nog niet heel erg wijs, toch niet te oud om te leren. Ook niet te oud om te leren van onze kinderen 

trouwens. 

Dus bestuur en Manon: ik ben nog niet helemaal vertrokken, maar wel alvast: heel veel plezier en 

wijsheid toegewenst in het ontrafelen van de complexe buitenwereld en bij het maken van de 

toekomst. 

Tot slot namens het bestuur: iedereen prettige feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe 

jaar! 

Manon Zomer en Herbert Keppels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Activiteitencommissie     December 2018 

 

“Het eigenlijke van een feest, zit hem in de voorbereiding”. Een uitspraak van Godfried Bomans, een 

geestig schrijver die vergeten lijkt, maar wiens uitspraken blijvend passen. Nu is dit wellicht waar wat 

hij zegt, en kunnen we dit klakkeloos aannemen, maar hier past voor Wichmond misschien toch een 

nadere kijk.  

 

Natuurlijk, een goede voorbereiding maakt het feest. Als je niets inkoopt maar wel mensen 

uitnodigt, sta je er niet zo mooi op! Een goede voorbereiding is ook een feest omdat je denkt te 

weten dat de handelingen die je vooraf doet, bijdragen aan een goede, gezellige en perfecte 

invulling van wat komen gaat. En je verheugt je, je verkneukelt je bij de gedachte dat anderen straks 

zullen genieten van wat er voor hen is bedacht.  

 

Neem de kerstviering van dit jaar: leerkrachten en vrijwilligers zijn vele weken in de weer geweest 

om een prachtige kerstwandeling door het dorp te verzorgen, Een nieuw jasje en sjaal, voor het 

aloude kerstverhaal. En niet alleen de leerlingen van De Garve, hun ouders en andere familieleden 

kregen dit presentje, iedereen die de deur uit wilde om dit mee te maken, kon aansluiten! Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd, hoe meer kerstballen!    

 

Neem de Sinterklaasintocht van dit jaar: in september is reeds uitgedokterd wat 5 december 

inhoudt. Vanaf pak ‘m beet 05.30 kwamen uit verschillende richtingen enthousiastelingen bij elkaar 

om rond 08.30 op school aan te komen met mijter en zak! De make-up afdeling van de 

activiteitencommissie en andere specialisten maakten dat de wallen werden weggeschminkt en 

brachten bij de hoofdrolspeler een alles verdoezelende baard aan. Een speurtocht, een hobbelige 

fiets, een trike, een lekke band en een kerk waren de ingrediënten voor een mooi dorps onthaal. Een 

onthaal met muziek! En met wederom een wandeling. In die wandeling gingen zachtjes de 

paardenvoetjes en honderden menselijke! Iedereen kon meegenieten en aansluiten. Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd, hoe meer pepernoten! 

 

Een wandeling door het dorp, of in ieder geval een deel van het dorp, lijkt dus onlosmakelijk te zijn 

verbonden met een feestelijke invulling van veel activiteiten. Sint-Maarten is al een hele route door 

het dorp, Halloween schijnt zo zoetjes aan te gaan lopen onder jongeren. Uitzondering die de regel 

bevestigd: je moet zo’n wandeling misschien niet willen combineren met de Sparta-met race…. 

 

 

Bij al dat wandelen wenst de Activiteitencommissie alle kinderen, leerkrachten en ouders en familie 

een feestelijke kerst, een gezellig oud & nieuw en mooi nieuwjaar toe! 

 

    



Voorstelrondje: nieuwe intern begeleider (ib-er) juf Babette 

Winterschoolkrant 2018-2019 De Garve 

….er was eens een juf….. 

Heel lang geleden begon ik als piepjonge juf te werken op een Montessorischool in Den Haag. Van 

oorsprong komen mijn beide ouders uit Zuid Holland, terwijl mijn wieg in Duitsland stond. Vanuit het 

diepste van mijn ziel, wist ik dat mijn wortels in Nederland lagen en mijn roeping werken met 

kinderen en hun ouders was. Al in mijn opleiding tot kleuterjuf (meer dan 40 jaar geleden), 

intrigeerden vooral die kinderen me waar het net niet gemiddeld lekker mee liep; op school niet en 

soms ook niet thuis. Ouders zijn het liefdevolle startpunt in de opvoeding van hun kroost; soms is er 

hulp en/of ondersteuning nodig om aan te sluiten.  

Op temperament en talent en dus op de ontwikkeling van hun kind. Als school hebben wij de plicht 

kennis over te brengen. Natuurlijk nemen we onszelf daarin mee; 60 % van wat we doen als 

juf/meester brengen we onbewust over door hoe we zelf zijn. Dat is nogal wat. Wat leven we voor 

en wat dragen we uit. Hoe is onze interactie met onszelf, onze medemens en dus met de leerlingen 

in de klas.  

Na 3 kinderen op mijn dertigste en daarvoor 10 jaar thuis voor hun en mijn eigen ontwikkeling, ben 

als herintreder opnieuw voor de klas gaan staan. Nu in de Achterhoek, waar we al 27 jaar wonen. 

Naast juf werd ik intern begeleider en dat ben ik al zo’n 15 jaar. Graag omring ik me met mensen die 

wat willen, mensen die in beweging zijn. Vandaar dat ik naast juf en ib-er ook een opgeleide (kinder) 

coach en (kinder- en jeugd) therapeut ben met een praktijk aan huis www.mijneigenste-ik.nl . Naast 

mijn werk op school en in mijn praktijk, mag ik ook nog graag 1 dag per week op onze kleinkinderen 

passen; soms alleen, soms samen met mijn man. Verder word ik van fietsen, wandelen, reizen, lezen 

en kamperen blij…..en oh ja…..op z’n tijd helemaal lui even niks, vind ik ook heerlijk.  

Juf Babette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mijneigenste-ik.nl/


Voorstelrondje: Juf Laura groep 7-8 

 

Als ik die gouden bol en het water in de verte zag glinsteren, dan wist ik: we zijn er bijna! Als kind 

was de rit van het noordelijke Friese land naar Wichmond een wereldreis. Vooral als je als jongste in 

het midden moest zitten en je moeders parfum gecombineerd met de walm van de kwijlende hond 

op de achterbak je meer dan misselijk maakte. Toch was het de reis altijd weer waard. Eindelijk in 

Wichmond aangekomen, werden we weer door onze grootouders met open armen ontvangen. 

Daar, terwijl volwassenen druk praatten en praatten, dronken wij stiekem koffie, brandden we 

vuurtjes in de tuin, en speelde ik dametje op de stoffige zolder vol met hoedjes, koffers, schilderijen 

en bontjassen. Mijn opa vroeg op zo´n bezoek altijd weer dezelfde vraag `wat wil je worden, later”? 

En bij elk bezoek antwoordde ik onveranderd ´juf´. Die belofte kwam ik na, maar mijn opleiding 

volgde al snel 15 lange jaren van reizen en verhuizen naar verschillende landen, lesgeven op 

verschillende scholen, van trouwen, kinderen krijgen (3), en van toch altijd het liefste weer terug 

naar Nederland willen. Ik mistte de Sinterklaas, de Hema, het fietsen, en vooral de mensen. En nu 

sta ik hier, inmiddels 38 jaar oud, in Oeken.  Mijn kinderen wuiven mij lachend gedag op weg naar 

hun dorpsschooltje. Mijn hond ligt tevreden op zijn plek na een boswandeling. Mijn Canadese man 

leert er elke dag wel weer een Nederlands woordje bij.  En ik..  Ik rijd blij elke donderdag en vrijdag 

langs datzelfde water van de IJssel waar diezelfde bol van de Sint-Walburgiskerk mij tegemoet 

glinstert. Tegenover de school rijd ik langs het kerkje waar mijn ouders trouwden, en even later fiets 

ik langs nevelige velden met mijn groep naar de gym, recht tegenover mijn grootouders’ huis.   

Ik ben eindelijk thuis.  

Juf Laura 

 

  



 

Schoolkrant verbinding 

 
Het eerste jaar van de pilot “verbinden” is bijna voorbij. We kijken terug op een 
succesvol jaar! Er zijn mooie verbindingen gelegd, waarbij er op verschillende wijze 
activiteiten zijn georganiseerd om onze kinderen (en inwoners) een rijke 
leefomgeving te bieden. Zo mooi om te merken dat veel mensen zich in willen zetten 
voor een centraal middelpunt in het dorp: IKC de Garve. Met behulp van het team 
van de Garve, de pedagogisch medewerkers van Avonturijn, het dorpsbelang van 
Wichmond/ Vierakker en actieve inwoners uit het dorp is het gelukt om de pilot tot 
een succes te maken. Bedankt! 
 
Wat heeft de pilot opgeleverd? En wat gaat er nog komen? Zowel op de school als 
bij kinderopvang Avonturijn zijn er activiteiten opgestart. Zo komt er iedere dag van 
de week een talent voorlezen, worden kinderen begeleid in het lezen of gaan ze 
theaterlezen. Fantastisch dat we deze hulp mogen ontvangen! Er wordt nog steeds 
gekookt op de BSO en vanaf het voorjaar beginnen we weer de moestuin te 
onderhouden. Ook voor de inwoners uit het dorp is er het een en ander 
georganiseerd, zoals de IPad-cursus en het maandelijks koken bij K’ook DOK. De 
kinderopvang probeert iedere maand een bezoek aan K’ook DOK te brengen. 
Muzikaal hebben we de verbinding met Jubal gelegd voor het Sinterklaasfeest en de 
kersttocht door het dorp. Er komt steeds meer structuur in wie wanneer komt en dat 
willen we graag voortzetten voor de komende schooljaren.  
 
Vanaf januari staan er nog nieuwe activiteiten op het programma zoals een 
maandelijks aanbod van Beweegwijs, cursussen voor de tablet, yogalessen in groep 
1/2 en gaan de kinderen nog een bijdrage leveren aan het prachtige 
sprookjeskasteel wat recent is geplaatst in onze plaza. De talenten die genoteerd 
staan op onze waardevolle talentenlijst kunnen wij benaderen wanneer dit 
bijvoorbeeld aansluit bij een thema van het onderwijs of het jaargetijde. We gaan 
door onder het motto “er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden”. 
 
Ik wens jullie alle goeds in 2019, waarbij er nieuwe verbindingen worden gelegd en 
waarbij we verbindingen versterken tussen jong en oud!  
 
Lian Kormelink 

                                        



 

Gelezen: Dyslexie en woorden vinden 

Een blog van de hand van Terry van de Beek, freelance onderwijsadviseur m.b.t. lezen en 

dyslexie. Terry geeft cursussen van nascholingsbedrijven en is een expert op het gebied van 

dyslexie. 

“Tijdens een workshop vraag 

ik hoe het komt dat kinderen 

met dyslexie soms zo moeilijk 

woorden vinden.  Antwoord 

van een deelnemer: Omdat 

kinderen met dyslexie vaak 

een lage woordenschat 

hebben, omdat ze zo weinig 

lezen. 

 

 

Het is inderdaad waar dat je woordenschat zich vanaf je achtste jaar uitbreidt door elke dag te 

lezen. Rond die leeftijd is je "praattaal" voldoende opgebouwd en starten vaak de zaakvakken 

of wereldoriëntatie. Schooltaalwoorden die je gebruikt om te leren haal je dan vooral uit 

kwalitatief goed geschreven teksten. Als kinderen vanaf die leeftijd weinig lezen én weinig 

leeftijdsadequate en uitdagende teksten lezen dan kan dat invloed hebben op hun 

woordenschat. 

Maar: 

- Kinderen met dyslexie die ook na hun achtste jaar door hun ouders dagelijks worden 

voorgelezen en met hun ouders praten over de onbekende woorden, breiden hun 

woordenschat goed uit. 

- Kinderen met dyslexie die dol zijn op lezen (écht, ze bestaan) breiden hun woordenschat 

uit, al doen ze langer over het boek dan anderen. 

- Kinderen met dyslexie die luisterboeken lezen van hetzelfde niveau als hiervoor genoemd 

breiden hun woordenschat uit. 

- En kinderen met dyslexie die hun leerhonger stillen met bijvoorbeeld kijken naar National 

Geographic, Klokhuis of andere uitdagende zenders en programma's ook. 

Het antwoord op de vraag ligt meer in de relatie tussen dyslexie en spraak-/taalproblemen. 

50% van de kinderen met dyslexie hebben ook spraak-/taalproblemen en omgekeerd. 

Woordvindingsproblematiek is daar een onderdeel van. Deze kinderen kennen de woorden 

wel, maar kunnen ze minder snel ophalen uit hun lange termijngeheugen. Dit kan dan 

leiden tot een traag spreektempo met veel haperingen.” 



 

GEZOCHT!!!!!! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe luizen moeders / vaders/ oma’s of opa’s . 

Aangezien er 3 moeders eind dit jaar ook de basisschool gaan verlaten, zou het  

prettig zijn om de club weer aan te vullen. 

6 x per jaar controleren we op de woensdagochtend alle kinderen. Dit neemt ongeveer een uur tot 

anderhalf uur in beslag. Als er luizen zijn wordt er wat vaker gecontroleerd. 

Inge Regelink neemt in ieder geval de taak als aanspreekpunt over van Annet en mijzelf. 

Ook zoeken we nog iemand die Inge hierin wil ondersteunen. 

 

 

 

Dus wie o wie wil dit op zich nemen, we horen graag van jullie. 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Annet Heuvelink of Inge Bouwmeister. 

0575-575741 

0657843697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1ImqtgLI&id=8B7BB76101A21C055D9434C05ED6E6883B2A1777&thid=OIP.1ImqtgLIPIZosgUl5bXr1QHaEb&mediaurl=https://lh6.googleusercontent.com/proxy/dcPpQKh9gaAiirKgXPZa4GiYJXG1sm4WXS1WGNZO67C8DWh8Gvv52B-_KpZv8gj8WQjHS-ibXOOn2q2ZY3fOG7_iRDkQuIZHShKe8V0oODU-sncLLzMmKjp9iExvTNA%3ds0-d&exph=385&expw=643&q=luizen&simid=608041198639974254&selectedIndex=201


 

Groep 3 en 4 wenst u allen Fijne Feestdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijdrage groep 5 en 6: 

Wij schijven over de Chromebook 

Vanaf groep 5 mag je van alles op een Chromebook doen 

Bijvoorbeeld rekenen en wat voor de schoolkrant schrijven 

 Wij vinden het leuk maar sommige niet!!!!!  

En sommige wel!!!!!!!!  

We kunnen alleen rekenen  

Maar je kan ook nog meer doen  net zo als iets opzoeken en spelletjes enzovoort  

Van Giel en Pepijn!!! 

 

 Ipc stevig huis  

We moesten een aardbeving besteding huis bouwen. 

Dat was dus superleuk! 

Bij het huis van Daan, Tygo en Robbin ging het heel goed. 

Want hun (tentje) huis krijg je niet kapot. 



 

 

Hij is stevig omdat we overal plakband, lijm, papier, ijsstokjes en kanton hebben gebruikt. 

Het is de sterkste tent. 

We hadden eerst een klein tentje, maar we hebben er karton onder geplakt en kranten in gedaan als 

veerring aan de zijkant is het karton. 

Van Daan en Lasse. 

 

         Sinterklaas 
 Het is weer Sinterklaas geweest. 

En komt de kerst eraan. 

Sinterklaas was een mooi feest. 

De pieten strooide snoepgoed & we hadden surprises 

gemaakt. 

De pieten kwamen aan met fietsen & toen gingen we met de 

hele school naar de kerk, want daar was sinterklaas. 

Uiteindelijk was het een leuke dag. 

En nu mogen de kerstbomen weer op, want de kerst komt 

eraan. En de lichtjes in de tuinen. 



De kerstkransjes mogen op de schalen. En het feest kan 

beginnen.  

V.S  

Van Emme & Robine. 

 

Schoolkrant nick, Luca & Lot 

Hallo wij zijn nick, Luca & Lot. 

Het gaat over kerstmis. 

Vorig jaar hadden we met kerst een diner op school. 

Maar dit jaar is dat anders. 

We moeten door het dorp lopen. 

Dan kom je dingen tegen die met kerst te maken hebben. 

Er zijn ook een paar kinderen die zich verkleden als 

engeltjes en gaan kerstliedjes zingen. 

Die kom je dan ook onderweg tegen. 



We deden ook vorig jaar een kerst toneelstuk maar dat 

doen we dit jaar niet meer. 

Groetjes Luca, Nick & Lot 

 

 

 

 

 

 

 
Wist je dat kerstmis leuker is dan sinterklaas? 

 

Kerst vorig jaar. 
Zo ging het vorig jaar. Je komt op school we overlegden 

wie welk eten mee neemt. Uiteindelijk zijn we erover 

uit wie vanavond het eten mee neemt dan gaan we het 

eten mee nemen. Dan gaan we lekker eten. Er ligt heel 

veel eten, poffertjes, fruit, toetjes, en nog heel veel 



meer. We hadden ook nog een placemat gemaakt. En 

iedereen had een andere placemat. De laatste dingen 

kwamen eraan. Toen konden we lekker gaan eten. 

Van Emmy. 

Schoolkrant  
Zo ging het vorig jaar. Je kwam op school met je vader 

en je moeder je had eten mee. Heel lekker eten en op 

het kleine plein kon je dingen eten als oliebollen en 

chocolademelk.  

Van Flore en Kim 

 

Techniek. 

Techniek is superleuk omdat je dingen kan 

maken.  Je wordt geholpen als je iets niet 

snapt. Wat je kan maken: periscoop, 

carnavalswagen, watervliegtuig, ventilator 

solarboy. En dat is superleuk. Elk jaar is er wel 

wat anders om te maken. Je gaat er met een 

bus naartoe.  

Kortom super leuk einde. 



Van Juul Douwe en Tygo. 

 

 

      Herfst en winter     

In de herfst valt het blad van de bomen af. Dan spelen wij 

kinderen vaak buiten. In de bladeren of in de modder. Bij ons 

op school maken we in de herfst vaak een bladeren bult. En 

soms schijven we iets op het hek met blad. Het is vaak leuk 

met herfst en winter. 

In de winter gooien we vaak met sneeuwballen. En maken we 

sneeuwpopen en schaatsen we op het ijs. Soms glij je uit 

maar soms ga je door. Ook kan je dan sneeuwelfjes maken. 

Winter en herfst zijn koud seizoenen.  

Herfst is bladerweer. 

 

 

 

 



Winter is sneeuwweer. 

Van Fien en Tessel. 

 

 

 

Schoolkrant 

Yoena techniek 

 

Hoi ik ben Yoena en ik ga elke dinsdag met heel groep 6 en 7 

naar techniek. Ik zelf vind het heel leuk. We gaan met een 

bus naar techniek dan rijden we naar het Metzo daar gaan 

we naar een werk plek en leren we hoe we dingen moeten 

maken de leiders zijn heel aardig ze heten Bart, Gerie, Henk, 

Gerard, Rob, Wim en Jos. De dingen die je moet maken zijn: 

Watervliegtuig, periscoop, Carnavalswagen en een Solarboy  

 

 

Watervliegtuig 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekles 
Hallo ouders, hier is Lieke. Wij krijgen op donderdag 

muziekles zoals dwarsfluit, accordeon, klarinet, 

keyboard, gitaar en trombone. Het is heel leuk om 

muziek te maken. Een keer in de twee weken gaan we 

met elkaar in de gymzaal. Ik hoop dat je dit stukje leuk 

vind. 

Groetjes, Lieke. 

 

 

Carnavalswagen 

Solarboy 

Periscoop 



Voedselbank 
Hallo ouders. Hier is Jikke. Ik vind het dat er 

meer eten/drinken moet zij voor de arme 

kinderen. Dus ik heb een rode bak neergelegd 

naast de kerstboom. Er zit al heel veel 

Eten/drinken in. En ik heb een blauwe bak in 

de kleine kapstokjes van groep 1,2,3,4. 

 

 

 

Chromeboek 

Groep5/6 van school de garve in Wichmond werken met Chromebook. En 

heel veel kinderen weten al sneltoetsen en hun inlogcode uit hun hoofd. 

Dus ze kunnen inloggen zonder kleine moeite. Groep5/6 vind het ook fijn 

om te rekenen op hun Chromebook. Maar sommige vinden het ook leuk, 

omdat ze foto´s en enzovoort kunnen doen. Het is ook leuk om andere 

opdrachten te doen met de Chromebook. Zoals je hebt gelezen vindt haast 

iedereen het leuk Van Robin. 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolkrant Julia muziekles 

Hoi ik ben Julia ik ga het hebben over muziekles in de 

schoolkrant. Er is muziekles op school zoals de meeste 

wel weten. Er is accordeon, gitaar, dwarsfluit, 

trombone, klarinet en keyboard. We hebben het op 

een donderdag ochtend van 11:15 tot 12:00 uur. En de 

kinderen van groep 6 hadden vorig jaar ook muziekles 

dus die mochten niet hetzelfde instrument kiezen als 

vorig jaar de muziekvereniging is Jubal. 

Dit was mijn stukje in de schoolkrant, 

Julia.  

Meetellen in de groep     

 

Hoi wij zijn Merel en Ize 

Wij gaan iets vertellen over meetellen in de groep. 

Op scholen zijn er kinderen die niet meetellen in de groep. 

Dat is niet leuk. 

En daarom moet er een eind aan komen, vinden wij. 

Maar hoe moeten we dat doen. 

We hebben en paar dingen bedacht. 

Met een paar speciale regels op school of ergens anders. 

1. Als je iemand alleen ziet staan vraag je diegene of hij mee wil doen. 

2. Je scheld iemand niet uit ook al ben je boos!!! 

3. Als er iemand niet meegeteld wordt in de groep help diegene dan. 



Dit is bijvoorbeeld iemand die meegeteld word in de groep:

 

Van Merel en Ize 

 

 

 

 

    ipc  vulkaan  
We hebben een vulkaan gemaakt van klei. 
En we hebben doormidden gesneden. 

Dan kan je de inhoud van in de vulkaan. 

Dit is het eind ik hoop dat je het leuk vond. 



 

Van Marleen Dimmendaal.   

 

 
Bijdrage groep 7: 

Technieklokaal 
Door Lars en Niek 

Iedere dinsdagochtend gaan we naar het 

Metzo college. Dan gaat groep 6/7 naar het 

technieklokaal in Doetichem. En dan gaan we 



techniekdingen maken. We moeten ook met 

machines werken, dan moet je denken aan je 

veiligheid. We maken bijvoorbeeld: een 

carnavalswagen, watervliegtuig, periscoop en 

een ventilator solarboy. Dat vinden we erg 

leuk en je leert er ook veel van. Het zijn 

allemaal vrijwilligers die daar helpen met de 

dingen maken. Je gaat met de bus naar het 

technieklokaal toe. Je maakt alles met hout, 

met metaal, schroefjes en met lijm. Dit was 

ons verhaal.  



  



Adoptiekinderen 
Hallo, wij zijn Thijn en Joost en wij zitten in de 

adoptiecommissie. Wij zetten ons in voor het 

inzamelen van geld voor de adoptiekinderen 

van onze school. De kinderen wonen in de 

Dominicaanse Republiek. 

Wat kunt u doen voor de adoptiekinderen? U 

kunt bijvoorbeeld afspreken dat u iedere 

week een klein beetje geld in het potje doet. 

Wij gaan iedere maand kijken hoeveel geld er 

in het potje zit. De potjes staan in iedere klas. 

Vorig jaar hadden we met zijn allen in totaal 

49 euro en 65 cent. We vinden het allemaal 

fijn om geld te krijgen van iemand die je het 

gunt maar deze kinderen hebben het hard 

nodig, dus het zou fijn zijn als we ze kunnen 

helpen. 



 







  



 



 

 

     

 

 

              
 

 

 

 


