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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We kunnen terugkijken op een mooie 

zonnige maand juni waarin gelukkig al onze 

kinderen weer tegelijkertijd in de klassen 

konden zijn! In de berichten van de 

verschillende groepen kunt u nog even 

meegenieten van alle leeravonturen en 

ontwikkelingen. 

Afgelopen donderdag hebben we met het 

team teruggekeken op dit bijzondere 

schooljaar. Een jaar met een vrij nieuw team, 

veel nieuwe kinderen, Chromebooks en 

Gynzy, een nieuwe naam, interessante 

projecten, een goed inspectierapport en 

natuurlijk de afgelopen Coronaperiode. We 

zijn trots op wat we met elkaar, met de 

ouders en met de kinderen hebben bereikt! 

De nieuwe plannen en doelen voor het 

komende schooljaar worden nu ook 

geschreven. Nog maar een paar weken en 

dan staat de zomervakantie al weer voor de 

deur! 

Gelukkig kunnen we nog een paar weken 

genieten, ook met die grote groep 8 kinderen 

die ons binnenkort gaan verlaten! Ze zijn 

druk bezig geweest met de film. Zet 14 juli in 

jullie agenda! Dan hebben jullie nog een uitje 

met elkaar.  

Op 16 juli zwaaien we de groep 8 kinderen 

feestelijk uit, nemen we afscheid van de 

kinderen die naar een hogere groep of een 

andere school gaan en van de teamleden die 

een andere uitdaging krijgen. 

Op 17 juli start dan de vakantie! 

We wensen u veel leesplezier en nog een 

paar fijne weken met elkaar! 

(En …we stonden in het Rotterdams 

Onderwijs Magazine! Dat wilden we u niet 

onthouden.)  

In deze nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data  

• Welkom! 

• Nieuws vanuit de onderbouw 

• Nieuws vanuit de 
middenbouw 

• Nieuws vanuit de bovenbouw 

• Nieuws vanuit de HB-groepen 

• Nieuws vanaf de gym‘zaal’ de 
dijk 

• Nieuws vanuit de bibliotheek 

• Nieuws vanuit school 
maatschappelijk werk  

• Rotterdams Onderwijs 
Magazine 

 
Belangrijke data: 

• Vrijdag 3 juli rapport mee naar huis 

• Vanaf maandag 6 juli 
rapportgesprekken met alle ouders 
via beeldbellen/ telefoon 

• Donderdag 2 juli  gymles (in plaats 
van vrijdag) Denkt u aan goed 
schoeisel en zonnebrand/pet?  



• Donderdag 9 juli allerlaatste 
gymles juf Elisabeth!! Denkt u aan 
goed schoeisel en 
zonnebrand/pet?  

• Dinsdag 14 juli alle groep 8 
leerlingen: sportief uitje, kom op 
de fiets en neem je zwemspullen 
mee!! 

• Donderdag 16 juli kijken alle 
kinderen de film van de leerlingen 
uit groep 8 en ’s middags worden 
ze feestelijk uitgezwaaid!  

• Vrijdag 17 juli Zomervakantie! 

• Maandag 31 augustus Start nieuwe 
schooljaar! 
 

Welkom! 

Graag heten wij onze nieuwe leerlingen van 
harte welkom: 
 
Josephine en Sophie Aanholt, Emily Ramirez 
en Jerelin Mota Romero  
 
Wij wensen deze kinderen en hun ouders een 
mooie tijd op Verbazisschool WOW! 
 

Nieuws uit de onderbouw 
Nu dat we alweer een tijdje compleet zijn, 
genieten we met volle teugen van EN met 
elkaar. En hoe kan dat ook beter dan met een 
gezellig middagje waterpret! Dinsdag 23 juni 
was het zover; waterpistolen, zwemkleding 
en zonnebrand werden te voorschijn 
getoverd. Het was heerlijk weer en de sfeer 
was nog beter ! 
 

 

Ook hebben we sinds vorige week een 
(huis)diertje in de klas. Als verassing kregen 
wij van juf Elles vlindereitjes, waaruit een 
mooie rups tevoorschijn is gekomen. Deze 
zullen wij de komende weken tot aan de 
vakantie samen verzorgen. Hopelijk mogen 
we hem zien uitgroeien tot een prachtige 
vlinder. Hoe dat precies gaat, hebben we 
gelezen in het boekje “Rupsje nooit genoeg”. 
Een geweldig verhaal volgens alle kinderen! 
Na het verhaal kwamen er verschillende 
vragen, door middel van boeken en filmpjes 
gaan we op zoek naar de antwoorden. 
 

 
 

Nieuws uit de middenbouw 
Vanuit de kinderen:  
 
Hallo allemaal! 
Wij zijn Jaley, Runa, Fay (Marieke is helaas 
ziek). Wij mogen dit schrijven omdat we naar 
de bovenbouw (BB) gaan en omdat de juf 
vroeg of we een stukje wilden schrijven. We 
vonden het super leuk in de middenbouw 
(MB). We hebben leuke avonturen beleefd. 
We gaan de kinderen missen en de juffen en 
meester natuurlijk ook. We hebben veel 
geleerd, bijvoorbeeld over de natuur, ruimte, 
fietsen en nog veel meer. We hebben veel zin 
om naar de BB te gaan. We hebben zin om 
weer nieuwe dingen te leren en we hebben 



ook zin om op kamp te gaan. We hebben een 
tijdje terug in de bovenbouw Kidsweek 
gedaan en we hebben een beetje rond 
gekeken en we vonden het superleuk. En we 
leerden de kinderen beter kennen. 

We gaan de MB heel erg missen!    

 

Vanuit de leerkrachten:  

We kunnen terugkijken op een leerzaam, 
gezellig, maar ook bewogen schooljaar! Aan 
het begin van het schooljaar was het best 
even wennen; een nieuw lokaal, een aantal 
nieuwe kinderen en een nieuwe juf en 
meester. Gelukkig leerden we elkaar snel 
beter kennen en werd het heel gezellig bij 
ons in de groep. Ook het werken ging steeds 
beter: de kinderen kunnen inmiddels heel 
goed zelf plannen en werken in een prima 
tempo aan hun werk.  
 
De Corona-tijd zijn we gelukkig allemaal goed 
doorgekomen. We zijn trots op onze kanjers 
die thuis, vaak met hulp van hun ouders, 
iedere dag hun schoolwerk maakten. Maar 
wat is het toch fijn om weer allemaal samen 
op school te zijn. Het weerzien was dan ook 
heel feestelijk en bijzonder.  
 
De  hoogtepunten van het afgelopen 
schooljaar waren volgens de kinderen het 
bezoek aan de fietsenmaker, ons project over 
de ruimte en onze avonturen op de dijk 
tijdens het project over de natuur. Het 
waterfeest was ook een groot succes!  
 
Nog bijna drie weken en dan zit dit 
bijzondere schooljaar erop. We wensen 
iedereen een fijne zomervakantie. Ook 
wensen we Jaley, Marieke, Runa en Fay heel 

veel plezier in de bovenbouw. We gaan jullie 
missen, kanjers!! 
  

Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
Eindelijk waren we weer allemaal bij elkaar 
in het lokaal. Dat was wel weer even heel 
druk. Het was nodig om de regels te 
herhalen, maar het was toch vooral ook 
heerlijk om elkaar weer te zien. We hebben 
er een hele leuke leerling bijgekregen: 
Jerelin. Ze is al helemaal gewend en heeft al 
nieuwe vriendinnen gemaakt. Ze vindt het 
heel fijn om te werken zoals wij hier doen: 
zelf plannen en je krijgt alleen een lesje als 
het nodig is. Jerelin blijkt heel zelfstandig te 
zijn.  
In de laatste weken is het de bedoeling dat 
alle kinderen een spreekbeurt doen. We 
hebben al een paar hele goede en 
interessante gezien. Zo weten we nu meer 
over slaap, over de Atlantische Oceaan, over 
diverse games en ook over William Turner en 
panda's. Maandag kregen we een verrassing; 
tijdens de spreekbeurt van Lotte over Franse 
Bulldogs gingen we naar buiten en daar 
stonden ze: de hondjes van Lotte en haar 
gezin. Ze bleken heel lief en ze konden 
kunstjes doen.  

 
Over 2 weken begint de afscheidsweek van 
groep 8. Ze gaan een hele dag op stap, de 
film wordt vertoond in alle groepen op 
woensdag en op donderdag nemen alle 
andere kinderen op een feestelijke manier 
afscheid van hen.  

 



 

 

 

Nieuws vanuit de HB-groepen 
De laatste weken van een enerverend 
schooljaar zijn aangebroken! Gelukkig 
kunnen we het jaar met volle klassen 
afronden. We gaan binnenkort afscheid 
nemen van Dean, Gijs, Lucas, Tjalling, 
Harmen en Noah. Zij stromen uit naar het 
VO. We gaan hen ontzettend missen en 
zullen de komende weken nog even extra 
bewust genieten van hun gezelschap! 
 
 

Gastlessen 
In het kader van het thema ‘Toekomst’ 
kregen we in de afgelopen periode drie 
gastlessen van Lidija Poth over ‘de wijk van 
de toekomst’. Eerst werd in groepjes 
gebrainstormd over de criteria waaraan zo’n 
wijk moest voldoen. De tweede les werd 
besteed aan een ontwerpsessie op papier en 
de derde les was het hoogtepunt: de 
ontworpen wijken mochten gebouwd 
worden van lego! Het bleek nog niet zo 
eenvoudig om je te houden aan de criteria 
terwijl de legoblokjes lokten! Maar de 
eindresultaten mochten er zijn: 
 

 
 
 
 

 
 



 
De gastlessen waren een waardevolle 
aanvulling op ons programma! 
 
Grej of the day (GOTD) 
Dit jaar zijn we in de HB-groepen gestart met 
de Grej of the day. We proberen er wekelijks 
één te doen. Een GOTD is een korte microles 
van 8 tot 10 minuten en kan over 
uiteenlopende onderwerpen gaan. De dag 
vóór de microles krijgen de kinderen een 
raadsel/ hint mee naar huis. We hopen dat ze 
nieuwsgierig zullen proberen het raadsel op 
te lossen, dat mag met hulp van ouders of 
anderen. Ná de microles krijgen de kinderen 
‘huiswerk’ mee: vertel wat je je nog herinnert 
van de GOTD aan minstens één ouder/ 
volwassene (onderzoek laat zien dat 
doorvertellen in de top drie staat van het 
kunnen onthouden van informatie). Al snel 
waren er kinderen die graag zelf GOTD’s 
wilden maken en presenteren. Dat vonden 
wij natuurlijk erg leuk! In de 
thuiswerkperiode hebben diverse  leerlingen 
GOTD’s bedacht en nu worden de 
bijbehorende presentaties gegeven, waarbij 
ook de leerkrachten elke keer weer iets 
nieuws leren! 
 

 

Nieuws vanuit de gym‘zaal’ de dijk 

Wat hebben we de afgelopen weken geboft 
met het weer! Gelukkig hebben we elke keer 
lekker buiten kunnen gymmen. Al missen 
sommige kinderen wel het zwaaien in de 
touwen, het springen op de trampoline en 
het apenkooien. Toch maken we er met z’n 
allen het beste van en wordt er elke week 
uitgekeken naar de gymles en niet alleen 

door mij      . Afgelopen week was het erg 
warm en hebben we rustige spelletjes in de 
schaduw gedaan waaronder poortbal, 
knikkeren en het spel Kubb. De meeste 
spellen kunt u ook thuis doen. Vraag uw 
zoon/dochter er maar eens naar.  Let op: We 
hebben nog 2x gym en dit zal zijn op een 
donderdag. Denkt u aan goed schoeisel en 
zonnebrand/pet?  
 

 



 

 

Nieuws vanuit de bibliotheek 

 

 

 

Boekstart voor jou! 

Bekijk nummer 26 van het digitale tijdschrift Boekstart voor jou! 

met tips over de nieuwste boekjes, voorlezen en multimedia. De 

uitgave is bedoeld voor ouders van jonge kinderen en verschijnt 

viermaal per jaar. Ook vind je hierin links naar filmpjes, 

achtergrondinformatie en interessante websites. 

   

  

   

 

 

 

Geef een prentenboek cadeau  

Vanaf 12 juni is het prentenboek Woeste Willem voor maar 

€2,50 te koop in de boekhandel. De actie Geef een prentenboek 

cadeau wil ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kinderen 

opgroeien met mooie boeken om zich heen. Bekijk ook de 

lessuggesties en de voorgelezen vertaling in heel veel 

verschillende talen. 

   

  

   

 

 

 

Boeken en sushi? 

Wil je weten wat boeken en sushi gemeen hebben? Praten over 

boeken of filosoferen met kinderboeken in de klas? Boeken 

vinden bij het thema BlackLivesMatter? Of schrijven verbinden 

met leesbevordering? Check al deze blogs (en meer) op onze 

site voor het onderwijs. 

   

  

   

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/97nlkdia2v/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/fcrem32nct/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/fcrem32nct/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/ythiquh4fe/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/ythiquh4fe/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/nrluzm8az1/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/d75gxkjerw/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/fy9uht9exo/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/fy9uht9exo/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/4fe0pdqj0k/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/1v1gtyxhmz/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/0bn7s2whqc/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/3nw2d2ywna/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/xcgazcpftp/kpfco08tsw/0xurjtiqgm


 

 

 

Op zoek naar meer tips? 

Kijk dan op onze website. Hier vind je leestips, maar ook blogs 

en nieuwsberichten. Ben je al lid van onze Facebookgroep? 

Hierin delen wij tips over (voor)lezen en (digitale) geletterdheid. 

De volgende nieuwsbrief is een themanieuwsbrief rondom 

zomerlezen. 

   

Nieuws vanuit schoolmaatschappelijk werk 

 

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/g7m0lsh6et/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/cfqxrzpkjv/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/fh339ilxdr/jehnni6mhf/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
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