
 

 1 

 

 

  

 

# 

• Voorwoord 
 
• Nieuws vanuit de school 
 
• Nieuws vanuit de onderbouw  
 
• Nieuws vanuit de Bosklas 
 
• Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
• Nieuws vanuit de HB-groepen 
 
• Nieuws vanuit de gymles 
 
• Nieuws vanuit de bibliotheek  
 
 
Belangrijke data  
(onder voorbehoud) 
 
•  11 november stranddag voor alle leerlingen 
•  12 november uitje Blijdorp groep 1 tm 4 en 

MB 
•  29 november studiedag, alle kinderen vrij 
•  2 december Sinterklaasviering 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Voor u ligt Verbaasbrief nummer 2 en we zijn de  eerste vakantie al voor-

bij. Afgelopen periode is er door alle kinderen heel hard gewerkt aan het 

eerste project ‘Media’ en vorige week is zelfs het tweede project ‘De 

Blauwe Planeet’ al begonnen. Aankomende periode staat daarom ook vol-

ledig in het teken van dit nieuwe project, onder andere met uitstapjes 

naar Neeltje Jans, Blijdorp en een heuse stranddag voor heel de school. 

 

Vorige week maandag was ook onze eerste keer Luizenpluizen op school 

na de coronaperiode. Hierbij willen we de ouders die ons met deze tijdro-

vende klus zo geholpen ontzettend bedanken! Als er nog ouders zijn die 

zich hiervoor willen opgeven heel graag, vele handen maken licht werk. U 

kunt hiervoor een berichtje sturen naar directie@verbazisschoolwow.nl 

of u kunt zich via de leerkracht van uw kind opgeven. We zullen iedere 

maandag na een vakantie een Luizenpluisochtend hebben. 

 

Vorige maand was er studiedag op school waarbij wij als team de ochtend 

hebben gebruikt voor bijscholing en de middag, als verrassing in het teken 

stond van verschillende workshops. Deze werden gegeven door ouders 

van onze kinderen! Nodeloos om te zeggen dat de middag voorbij is ge-

vlogen met workshops die ons weer inspiratie gaven voor aankomende 

projecten en lessen. Alle ouders die ons zo goed les hebben gegeven be-

dankt voor jullie hulp, het was een te gekke middag. 

 

Wat hebben we eigenlijk veel gedaan afgelopen periode, want ook de kin-

derboekenweek ligt alweer achter ons. En met het thema Worden wat je 

wil, konden we alle kanten op. 

Omdat wij als school in de bijzondere positie verkeren een echte schrijver 

onder onze ouders te hebben, was het schrijversbezoek snel ingevuld. 

Mathilde Stein, schrijfster van meerdere kinderboeken kwam tijdens de 

kinderboekenweek bij ons op school om te praten over haar vak en haar 

boeken. De kinderen vonden het geweldig! 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Nieuws vanuit de Onder-
bouw  
 
De kleuters van de onderbouw maken 
veel creatieve opdrachten. Zo leren ze 
kleuren mengen en ze leren stempelen 
met gebruiksvoorwerpen. Ze maken 
een tekendictee of ze knutselen met 
kosteloos materiaal. 
Ook maken ze van klei een klein voor-
werpje tijdens het voorlezen van een 
prentenboek. Zodra het verhaal begint 
warmen de kinderen de klei op tussen 
hun handen. Na een minuut of twee 
krijgen ze de opdracht te horen. We la-
zen bijvoorbeeld een verhaal uit de 
Kinderbijbel over Adam en Eva in het 
paradijs en tijdens het voorlezen rol-
den de kinderen een slang en een ap-
pel van klei.  
 

 
 
Ook lazen we een verhaal van Tonke 
Dragt, geïllustreerd door Annemarie 
van Haeringen (Kinderboekenweekge-
schenk 2007) over de ark van Noach en 
het lot van de eenhoorn die niet mee 
aan boord wilde gaan. De kinderen 
kleiden tijdens dit verhaal een mini-
ark.  
Het liep, zoals u waarschijnlijk weet, 

wel tragisch af met de eenhoorn.   

 
Nieuws vanuit de Bosklas 
 
Het schooljaar is weer volop van start 
gegaan en dat betekent dat alle kin-
deren ook weer begonnen zijn met het 
leren en ervaren van nieuwe dingen. 
De nieuwe doelen en projecten zijn ge-
start wat betekent dat er veel nieuwe 
lesjes zijn gegeven en onderwerpen 

aan bod zijn gekomen en nog gaan ko-
men.   
Zo hebben wij het in het eerste thema 
gehad over verschillende beroepen en 
over media. Wij hebben toen een kli-
maatmuur gemaakt en zijn met de hele 
school bezig geweest met het maken 
en vullen van een tijdschrift.  
Gezien het heerlijke weer, zijn de bui-
tenochtenden ook nog steeds een 
groot succes! De kinderen spelen deze 
ochtenden niet alleen buiten, maar 
krijgen ook echt les buiten. De doelen-
tijd en de persoonsontwikkeling wor-
den gewoon naar buiten verplaatst en 
daarnaast is er veel aandacht voor de 
natuur en de omgeving om ons heen.  
De komende periode gaan wij inzoo-
men op het thema; de blauwe planeet. 
Tijdens dit thema komen onder andere 
de onderwerpen: het leven in de zee, 
de verschillende oceanen/zeeën over 
de gehele wereld en de gevaren van de 
zee aan bod.  
Kortom meer dan genoeg om een hele 
periode mee te vullen en veel mogelijk-
heden tot nieuwe kennis en leuke acti-
viteiten.  
Wij hebben er zin in en kunnen niet 
wachten op al het leuks dat gaat ko-
men!  

Groetjes van de Bosklas  

 
Nieuws vanuit de Boven-
bouw 
 

     KRAAAKKKKK 
 
Geschreven door Fay 
claus. 

                               

Dit jaar heeft ook Verbazisschool 
Wow weer meegedaan met de Slim-
merIQuiz 2021. 
 
De SlimmerIQuiz is een quiz waar kin-
deren het beste uit zichzelf kunnen ha-
len. Je hoeft niet perse mee te doen 
met de quiz, soms kiest de juf kinderen 
uit die mee mogen meedoen, maar als 
die niet wil hoeft dat niet. De quiz is 

vooral voor kinderen van groep 7 en 8, 
maar soms ook voor kinderen van 
groep 6 of groep 5. Er deden van Ver-
bazisschool Wow 35 kinderen mee 
daarvan konden er maar 6 door. De 
voorbereidingen werden gehouden op 
woensdag 22 september. Bij de voor-
bereidingen wordt er uitgelegd hoe de 
quiz werkt. De echte quiz was op don-
derdag 23 september. De kinderen die 
meededen werden in tweeën gesplitst. 
De vragen gaan op tijd per vraag is ver-
schillend hoelang je erover mag doen. 
De vragen zijn op een computer en je 
moet de antwoorden op je blad schrij-
ven. De quiz duurt ongeveer 45 min.  
   
Halve finale  
De zes kinderen die door zijn van jouw 
school gaan door naar de halve finale. 
Je vormt een groepje met de kinderen 
van jouw school die door zijn. Samen 
ga je naar de halve finale. De halve fi-
nale is of online of op een andere 
school. Vorig jaar was het online van-
wege corona.  De quiz wordt gehouden 
op woensdag 3 november.  
 
Finale  
Als je door bent met je groepje ga je 
naar de finale. De finale is op woens-
dag 17 november. 
Het wordt gepresenteerd door een be-
kend iemand. Als je de finale wint kan 
je zeker tegen jezelf zeggen dat je su-
per slim bent. 

 
 
Nieuws uit de HB-groepen 
  
Vanaf de zomervakantie tot nu hebben 
de kinderen op Wow gewerkt aan het 
project Media. De kinderen hebben 
eerst kennis gemaakt met de geschie-
denis van media en met oude en 
nieuwe mediaberoepen. We hebben 
geleerd over de stadsomroeper, de 
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boekdrukkunst, over de eerste televi-
sie-uitzending en over het begin van 
het internet. 
Vervolgens hebben we onderzocht wat 
‘nieuws’ is, want niet alles komt in het 
nieuws. Alleen berichten over gebeur-
tenissen die echt waar, interessant, bij-
zonder en voor veel mensen belangrijk 
zijn, krijgen een plaats in de krant. Om 
een goed artikel te schrijven gebruikt 
de journalist de formule 5xW en H 
(wie, wat, waar, wanneer, waarom en 
hoe). De kinderen zijn op onderzoek 
uitgegaan en hebben uit kranten of on-
line een internationaal, een nationaal 
en een lokaal artikel gezocht. Deze arti-
kelen hebben zij onderzocht op de 
5xW en H formule.  
Tenslotte was de beurt aan de kin-
deren. De school transformeert tot 
Studio Wow, waarin de leerlingen een 
eigen school-tijdschrift maken. Een 
tijdschrift voor en door de leerlingen. 
In iedere groep verdelen de kinderen 
de rollen: wie is journalist, illustrator, 
fotograaf, (strip)tekenaar, vormgever 
of hoofdredacteur. Alle kinderen wer-
ken in hun rol aan copy voor ons tijd-
schrift. Wat een betrokkenheid en 
volop reclame voor onze school! De 

eindredacteuren, een drukke baan, zijn 
streng maar rechtvaardig: ontdekken 
zij spellingfouten in een artikel, dan 
gaat het terug naar de schrijver.  
Ieder project bevat een rekenmiddag. 
Tijdens een rekenmiddag is de hele 
school, groepsdoorbroken, aan het re-
kenen op eigen niveau. Een goed mo-
ment om met nog meer kinderen op 
school kennis te maken. De kinderen 
uit groepen 5 en 6 werkten tijdens de 
rekenmiddag aan een filmstudio op 
schaal. Zij moesten in duo’s maten om-
rekenen en op ruitjespapier het ont-
werp van hun filmstudio maken. Inclu-
sief wat er allemaal in zo’n studio 
staat: een bureau voor de nieuwslezer, 
een greenscreen, camera, en wat zij er 
aan toe wilden voegen. Dit leidde, 
naast begrip van en inzicht in het wer-
ken met een schaal, tot enorm crea-
tieve ontwerpen van een fotostudio: 
de duurzame ontwerpen vielen ons in 
positieve zin op. Interessant om te zien 
dat er naast de studio een maisveld ge-
plaatst werd voor de popcorn. En een 
waterrad voor het opwekken van 
groene stroom. 
Na de herfstvakantie leggen we de 
laatste hand aan het Wow tijdschrift. 

Daarna starten we met het volgende 
project van dit schooljaar: de blauwe 

planeet.  

 
Nieuws vanuit de gym 
 
We zijn sinds de zomervakantie al weer 
ruim 2 maanden onderweg. Al hebben 
we tot de herfstvakantie iedere vrijdag 
het geluk gehad in het najaarszonnetje 
te gymmen zijn we afgelopen vrijdag 
voor eerst weer de zaal ingegaan. Bui-
ten gymmen is natuurlijk heerlijk en 
het aantal gespeelde potjes trefbal is 
niet te tellen. Echter kunnen we dank-
zij de toestellen binnen nu weer veel 
meer kanten op om er een uitdagende 
les van te maken. Wij hebben er alvast 
zin in! 
 
Sportieve groet 
 
Ivan 
 

 
 

 
.
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Nieuws vanuit de bibliotheek  
 

 
 

 

 

Bang Mannetje van Mathilde Stein 

 
Bang Mannetje is bang voor alles: voor mensen die voordringen bij de bakker 
(waar hij niets van durft te zeggen), voor het dragen van zijn bloemetjes broek 
(ze zullen hem wel uitlachen) en voor rare geluiden in de nacht (er ligt vast een 
spook onder zijn bed). Hij maakt een afspraak met de toverboom die bange 
mannetjes van hun angsten afhelpt. De boom waarschuwt hem wel voor de 
woeste wezens die hij op zijn weg zal tegenkomen, maar waarvoor hij niet 
bang hoeft te zijn, ze zijn namelijk niet gevaarlijk. Dankzij de waarschuwing 
trotseert Bang Mannetje draken, reusachtige spinnen en enge heksen. Eenmaal 
aangekomen bij de toverboom wordt hij meteen gepromoveerd van een bang 
Mannetje tot een Best Wel Dapper Mannetje.  
 

 
 

 
 

 

Gozert van Pieter Koolwijk 
 
Ties heeft een probleem. Tenminste… dat vinden de meeste mensen. Ties vindt 
dat niet: hij heeft een vriend. Gozert. De tofste, leukste, stoerste, coolste 
vriend die je je kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en 
hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in moeilijk-
heden komt… Ties’ ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrij-
pende beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. 

 
 

 
 

 

Hele verhalen voor een halve soldaat van Ludwig Volbeda 
 
Zes broers worden opgeroepen om dienst te nemen in het leger. Op weg naar 

het front moeten ze zich melden bij een grenspost. Geschikte giften of geld om 

de grens te kunnen passeren, bezitten de broers niet. Verhalen kennen ze ech-

ter in overvloed. Verhalen over een behekst meer, over een poppenspeler die 

over lijken gaat om succes te hebben en over een jongeman die zo mooi is dat 

de mannen uit zijn dorp hem van pure jaloezie het liefst een kopje kleiner ma-

ken. De broers vertellen en vertellen alsof er een leven van af hangt. En dat is 

ook zo. 

 

Bron en meer leestips zie: https://www.cpnb.nl/nieuws 
 


