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Portfolio 

Wilt u het portfolio meegeven aan uw 

kind naar school? Zij krijgen deze 28 

oktober weer mee naar huis. De 

herfstgesprekken zullen plaatsvinden 

in de week van 2 november. Over de 

vorm van de herfstgesprekken krijgt u 

later nog informatie.  

 

Nieuwe kinderen 

Wij willen Jente en Sofie graag wel-

kom heten op onze school. Wij wen-

sen jullie een fijne tijd! 

 

 

 

 

Warme trui/ vest 

In deze tijd moet er voldoende ventila-

tie zijn in de klassen.  De ramen staan 

open ondanks de kou. Geeft u uw kind 

een vest mee of trek uw kind een       

extra dikke trui aan.  

Agenda: 

 

19-10 tot 25-10  

Herfstvakantie 

27-10  

Schoolfotograaf 

3-11  

Drempeltoets groep 8 

 

Giraf en de krookeritus 

Groep 1/2/3 heeft genoten van de 

voorstelling in Nieuw-Lekkerland. Er is 

veel gelachen, gezongen en gedanst! 
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Senso-motorische ochtend 1/2 

21 september jl. was er bij gr.1/2 een 

“sensomotorische sportdag” onder lei-

ding van Move-a-head. 

De achterliggende gedachte van deze 

voorstelling is…. Hoe kunnen kinderen 

optimaal tot leren komen. 

Bewegen is daarbij essentieel. 

De zintuigen en het lijf moeten leren 

om goed te kunnen samenwerken. 

De ontwikkeling hiervan, de senso-

motoriek, is een voorwaarde om mak-

kelijk te kunnen leren. 

Bewegen als middel, niet alleen als 

doel. De “sportdag” stond in het teken 

van beleve-

nissen van 

een koning 

en zijn lakei. 

Het was erg 

leuk én leer-

zaam. 

 

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is geopend met 

een heuse tijdmachine waaruit ver-

schillende figuren kwamen.  

Ziet u Vermeer, voetballers, dinosau-

russen, een ridder en zijn jonkvrouw 

en een mummie? 



OBS de Boomgaard—Kerklaan 11—2959 BR Streefkerk—0184 689350 

www.obs-de-boomgaard.nl / directieboomgaard@o2a5.nl 

Nieuwsbrief  

oktober 2020 

Kamp groep 7/8  

Van woensdag 23 t/m 25 september 

is groep 7/8 op kamp geweest naar 

Ossendrecht. 

We sliepen daar in échte tipitenten. 

In het omliggende bos hebben we 

ons prima vermaakt. Er stonden o.a. 

allerlei speeltoestellen, zoals  

een airtramp, schommels en een 

looprad. Op donderdagavond heb-

ben we avondspel gedaan met 

breekstaafjes waar de leerlingen on-

gezien 'het kamp' van de leiding 

moesten zien te bereiken. Die avond 

hebben we afgesloten met een ge-

zellige bonte avond!  

Op vrijdagochtend hebben we met 

zijn allen nog het ruilspel gespeeld 

en was het daarna helaas alweer 

tijd om de tassen te gaan pakken.  

We kijken terug op een leuk, spor-

tief en vooral gezellig kamp met el-

kaar! De foto's kunt u uiteraard vin-

den op de website van onze school. 

Luizenpluizen 

 

Aangezien er op school geen luizen-

controle meer is, wilt u er thuis aan 

denken om regelmatig uw kind te 

controleren? 
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Godsdienstonderwijs op OBS ‘de 
Boomgaard’…. 

Zo aan het begin van het jaar weer even een 
kennismaking met het vak GVO. Wat was 
het fijn om na een lange periode weer met 
de kinderen aan de slag te gaan. Ik had de 
kinderen gemist en het lesgeven ‘live’ heeft 
toch wel echt mijn voorkeur . 

Wat houdt GVO precies in? Bij de gods-
dienstlessen maken de kinderen kennis met 
de christelijke godsdienst, andere godsdien-
sten, God en de Bijbel. Maar het is ook een 
stukje algemene ontwikkeling en sociaal-
emotionele vorming. 

Waarom vieren we eigenlijk Kerst en Pasen? 
Wat is vertrouwen? Hoe moet je omgaan 
met andere mensen? Waarom bidden mijn 
opa en oma voor het eten? Waarom noem 
je iemand ‘Abram’ als hij 50 wordt? Waar-
om… 

Dit zijn zomaar wat vragen die besproken 
worden in de lessen Godsdienstonderwijs. 

Hoe ziet een GVO les eruit? 

Iedere les behandelen we een thema. Dit 
thema heeft altijd te maken met een verhaal 
uit de Bijbel. Het gebeurd ook regelmatig 
dat we een aantal weken achter elkaar over 
hetzelfde thema of over dezelfde persoon 
werken. Een aantal thema’s die naar voren 
komen zijn: ‘jaloers zijn’ (Jozef), 

‘vertrouwen’ (Abraham), omgaan met elkaar 
(Kain en Abel), omgaan met buitenlanders 
(Ruth) enz. 

Het thema wordt vaak geïntroduceerd door 
een ‘opwarmertje’. Dit doen we meestal in 
de vorm van een spel. Zo wordt het thema 
voor de kinderen op een ontspannen/
gezellige manier duidelijk. 

Na de opwarmer komt vaak het verhaal. Dit 
verhaal vertel ik aan de hand van een po-
werpoint of aan de hand van platen. Om de 
kinderen echt mee te nemen in het verhaal, 
kijken we ook vaak naar een stukje film of 
spelen we het verhaal na door bijv. een 
sketch. 

Wanneer het verhaal voor de kinderen dui-
delijk is, gaan we over naar de verwerking. 
Dit kan zijn in de vorm van een puzzel, een 
werkblad, een spel, een toneelstukje o.i.d. 

De afgelopen jaren heb ik bij verschillende 
kinderen gemerkt dat kinderen soms zelf 
ook met vragen zitten. Hier is alle ruimte 
voor in de les. Samen gaan we op zoek naar 
antwoorden en hoop ik zo de kinderen ver-
der te kunnen helpen. Ik hoop op nog veel 
mooie, gezellige, leerzame lessen samen 
met de kinderen. 

Groeten, 

Carolien van der Heiden 
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Humanistisch Vormings Onderwijs  

 
 ‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook 

luisteren naar wat een ander bedoelt’.  

Wat heerlijk iedereen na de vakantie weer te zien en te star-

ten met de HVO-lessen! Welkom groep 3! Wat een leuke 

groep. Eerst tijd nemen om goed kennis te maken. Ook in de 

andere groepen nieuwe gezichten, leuk! Fijn om samen te 

gaan werken.  

Vorige week aandacht voor de ‘week van het Pesten’. Geluk-

kig doen we dat meer dan eens per jaar en is het een regel-

matig terugkerend onderwerp: hoe gaan we met onszelf en 

anderen om? 

Met de groep 3, 4 en 5 kozen we voor het lezen van het boek-

je ‘Flits kan niet vliegen’, geschreven door Iza van Meggelen 

(10 jaar).  Flits het konijn wordt gepest met dingen die hij niet 

kan. Uiteindelijk komt hij tot de ontdekking dat iedereen er-

gens goed in is, en ieder verschillend is. Leuk thema om mee 

verder te gaan. Want waar ben jij goed in en wat vind jij moei-

lijk? Hoe ga jij met verschillen om? 

Met groep 6,7 en 8 kozen we het hoofdstuk uit het boek van 

Francine Oomen: hoe overleef ik pesten. We kregen meer 

inzicht in welke rol ieder heeft en wat vooral jijzelf en de om-

geving kan doen. Met tips. Want zo besloten we: WE ZIJN 

SAMEN AAN ZET! 

Nu met nieuwe onderwerpen aan de slag. Groep 3: Kleur. Wat 

is je lievelingskleur en wat doet kleur met je?  

Groep 4/5: Kiezen. Er valt elke dag heel wat te kiezen. Welke 

dilemma’s komen we tegen? Heb je wel eens spijt van je keu-

ze?  

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6,7, en 8: TIJD. Wat betekent tijd voor jou, de natuur 

en hoe bepalend is dat? Is verleden net zo belangrijk als het 

nu en de toekomst? Dit waren leuke en boeiende filosofische 

gesprekken. 

 

Het is goed toeven op De Boomgaard. Belangstelling voor 

elkaar en prettige afstemming. Dat maakt dat ik wekelijks 

graag naar school kom en de lessen samen met de leerlingen 

vorm geef. 

Hartelijke groet, Beppie Jansen, HVO docent.  

Wilt u meer weten over HVO? Kijk op  www.hvoprimair.nl  

 

 

 

 


