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Contact 
Wethouder Raamsstraat 1 
4286 BV Almkerk 
0183-401625  
administratiedehalm@gpown.nl 
www.gbsdehalm.nl 
 
Jaarthema 
Groen moet je doen 
 
Weekopening 
21/8 presentatie jaarthema  
28/8 : psalm 8 : God heeft ons 
gemaakt en wij mogen voor zijn 
schepping zorgen. 
 
Regel van de week 
21/8 : voor schooltijd blijven de 
kinderen van groep 3 t/m 8 buiten 
28/8 : plastic verzamelen we 
gescheiden in 
 
Aanspreekpunt ouders 
Met ingang van dit nieuwe 
cursusjaar heb ik (Meester 
Noordman) de taken van juf de 
Ruiter overgenomen. Wilt u iets 
delen of melden dan kunt u bij mij 
terecht. De meeste dagen ben ik 
gewoon op school. 
 
Kalender   
 2/9 schoonmaakochtend 
11/9 studiedag team, leerlingen vrij 
12/9 klassenavond groep 5 en 6 
14/9 klassenavond groep 3 en 4 
18/9 1e schoonmaakavond 
19/9 klassenavond groep 1 en 2 
21/9 klassenavond groep 7 en 8 
26/9 schoolreisje groep 1 - 8 
 
 
Parkeren rondom school 
We willen u vriendelijk vragen in de 
zijstraten te parkeren i.p.v. voor de 
school als u uw kind(eren) komt 
halen of brengen. De ruimte voor 
de school willen we vrijhouden voor 
de schoolbussen, zodat de 
kinderen veilig kunnen in en 
uitstappen. Ook is het prettig als er 
een goede doorgang is, zodat de 
bussen op tijd en veilig kunnen 
wegrijden. 
 
 

Van de directeur 
Welkom 
Vorige week maandag zijn we schooljaar 
gestart met drie nieuwe leerlingen : 
Noor, Marie en Nienke. We hopen dat 
jullie een fijne tijd op school zullen 
hebben. Ook een hartelijk welkom voor 
onze nieuwe juf in groep 7/8 : juf Vink.  
 
Studiedag team 
Op 11 september zijn de kinderen vrij 
i.v.m. een studiedag van het team. 
 
 

Jaarthema. 
Het nieuwe jaarthema is : “Groen moet 
je doen”. Met de kinderen gaan we 
nadenken over hoe we als goede 
rentmeesters goed kunnen zorgen voor  
Gods schepping. 
 
Informatiegids 
Als hier nog fouten in staan of als er iets 
gewijzigd is, geeft u dit dan door aan 
administratiedehalm@gpown.nl.  

Groep 1/2 
De eerste  weken van het schooljaar 
zitten er al weer op! Voor de vakantie 
hebben we de kinderen die nu in groep 3 
zitten uitgezwaaid. Aan het begin van dit 
jaar zijn er 3 nieuwe leerlingen bij 
gekomen in onze klas: Noor Muijs, 
Nienke van Vugt en Marie Schermers. 
Fijn dat jullie er zijn! Welkom in de klas 
en op ‘de Halm’!  
We zijn dit jaar rustig aan begonnen, zo 
kunnen we wennen aan ons nieuwe 
plekje in de klas. We hebben allemaal 
een hoed gemaakt voor onze 
verjaardag. We hebben ook een mooie 
foto van onszelf versierd. Daar komt de 
datum van onze verjaardag op te staan 
zodat we kunnen zien wanneer we jarig 
zijn. 
Met het mooie weer konden we fijn 
buiten spelen, en zo elkaar goed leren 
kennen.  Afgelopen woensdag was een 

‘regen-dag’. Toen hebben we gegymd in 
het speellokaal. 
We hebben een paar nieuwe spelletjes 
in de kast. Elke dag bekijken we samen 
in de kring een nieuw spel, zodat we die 
later ook zelf kunnen gaan doen.  
Met de bijbelverhalen zijn we verder 
gegaan waar we vorig jaar zijn gestopt. 
We hebben deze week geluisterd naar 
de verhalen over Samuël. Hij is een 
goede richter en vertelt de mensen over 
God.  Als hij oud is mag hij iemand 
aanwijzen die koning wordt: Saul.  
De komende week starten we met een 
nieuwe thema: Ridders, jonkvrouwen en 
kastelen. Heeft u speelgoed, 
verkleedkleren enz. dat we mogen 
lenen, dan mogen de kinderen dat zeker 
meenemen!! 
Groeten van groep 1&2 en de juffen 

Groep 3/4 
Dit is alweer de tweede week! In groep 
drie en vier hebben we een goede start 
gemaakt. Het leren lezen is begonnen. 
In groep vier hebben we na zes 
vakantieweken het lezen weer opgepakt: 
de kinderen hebben boekjes mee naar 
huis. De boekjes mogen direct terug als 
ze uit zijn, omdat we deze boekjes in de 
klas uitzoeken om thuis te lezen. Ook 
‘doen we technisch lezen op de tablet’ 
want de kinderen hebben zeker goede 
instructie en inoefening nodig om in hun 
leesniveau goed vooruit te komen. 
Gelukkig gaat het lezen bij de meeste 
kinderen wel goed. 
 
En voor groep drie is het nu ook echt 
begonnen: Na twee weken zit het ‘oranje 
boekje, start’ er alweer op: Dan gaan we 
verder met deel 1. De kinderen krijgen 
een kleurplaat van deel start dan mee. 

We hebben nu de letters ‘i’,’k’,’m’,’s’. 
LET OP: Wij zeggen dan DE KLANK van 
de letter: i = korte i (geen “ie”zeggen 
dus…) 
‘k’= k (ku, maar echt geen “ka’ zeggen.)  
Dit is gelijk ook een tips voor 
kleuterouders: Als u dit leest:  
Leer de kinderen DE KLANK van de 
letter!  (En niet de alfabetnaam). 
Maar we doen al veel meer, omdat de 
meeste kinderen dit allemaal al weten. 
En ook rekenen gaat erg goed: Groep 3 
heeft heel best en goed zelfstandig leren 
werken in groep 2: Bedankt juffen uit 
groep 2! Er komen vaak oefenblaadjes 
mee naar huis, maar we werken ook met 
werk- en leerboeken. En zoveel is nieuw 
voor groep 3: gymzaal, zwembad, 
werken aan een eigen tafel, ga maar 
door. Het lukt al heel fijn, merk ik. 
Meester Both  



 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 
Luizencontrole 
Op dinsdag 22 augustus zijn alle 
kinderen weer gecontroleerd. De 
school bleek weer helemaal luis 
vrij. 
 
Schoonmaakochtend          
2 september  
Aanstaande zaterdag is het van 9  - 
11 uur weer tijd om de ramen te 
wassen. Aangemeld hebben zich: 
Joanne van Arkel, Petra 
Vreugdenhil, Carolien de Vente, 
Marjolein Kolkman, Andrea van 
Stigt, Ageeth Scherff, Madelinde 
Groenenveld. 
 
Schoonmaakavond 18 
september 
Ook dit jaar zorgen we weer met 
alle ouders voor een extra schone 
school! We starten met de eerste 
schoonmaakavond op maandag 18 
september. De school is open 
vanaf 19.00 uur. De volgende 
ouders hebben zich opgegeven: 
Nicolette van Helden, Pauline van 
Gent, Manoesca Schutte, Karin 
Loeff, Judith van de Steen, 
Hermien Cappon, Martine v Vark, 
Rianne Scherff, Sandra Vernooij, 
Jolanda van de Plas, Sabina van 
der Plas, Syta Nederveen, Andrea 
van Stigt, Henrike Euverman, 
Angeline van Vuuren, Fam 
Bronsgeest. 
 
Kooklessen 
Ook dit jaar gaan we weer koken 
met de kinderen op vrijdagmiddag. 
We zoeken nog enkele moeders of 
vaders. Lijkt het u leuk mee te 
draaien neem even contact op met 
meester Noordman. 
 
Schoolreisje. 
Op 26/9 gaan we de hele school op 
schoolreisje. Waarheen? Dat blijft 
nog even een verrassing. 
 
 
Kledinginzameling 
Sinds kort staat er op het 
schoolplein een container waarin 
afgedragen kleding in gedaan kan 
worden.  
 
  
 
 
 

Groep 5/6 
Het schooljaar is weer begonnen. En als 
je dan twee weken bezig bent lijkt de 
vakantie alweer zover weg. Ik hoop dat 
iedereen een fijne vakantie heeft gehad 
en tot rust is gekomen. 
Voor mij is het eerst toch weer even 
wennen aan groep 5/6. De leerstof is 
bekend, maar stappen van het niveau 
eind groep 8 naar begin groep 5 is best 
een grote stap. Ik merkte ook aan de 
kinderen dat we aan elkaar moeten 
wennen. Een andere groep een andere 
meester. Toch durf ik na twee weken wel 
te zeggen dat we met elkaar een goede 
start hebben gemaakt. We hebben met 
elkaar  nagedacht wat er al goed gaat in 
de klas en wat er nodig is om het goed 
te laten gaan. Leuk om te horen wat de 
kinderen belangrijk vinden.  
In de bijbel verhalen zijn we begonnen 
aan het begin van de Bijbel in Genesis 

met de schepping. En zo gaan we de 
komende weken chronologisch verder. 
Dit brengt mij op het volgende, want 
iedere week verwachten we dat de 
kinderen op vrijdag hun les uit het 
Levend Water werkboek hebben 
gemaakt, de samenvatting en de memo 
hebben geleerd. Verder moeten de 
kinderen elke vrijdag een psalm/gezang 
kennen. 
De kinderen van groep 6 hebben op elke 
woensdag huiswerk voor Topografie. 
In de klas nemen we de tijd om het 
huiswerk op te schrijven in de agenda. 
Hierin kunt u duidelijk vinden wat de 
kinderen moeten leren en maken. 
Voor het leren en maken hebben we 
tegen elkaar gezegd dat het beter is 
iedere dag een klein stukje, dan in één 
keer heel veel.  

Groeten Juf de Lorm en meester Vonk 
Groep 7/8 
De kop is eraf. Na een lange periode 
van vakantie zijn we alweer twee weken 
bezig. We kunnen terug kijken op twee 
gezellige weken, waarin we met elkaar 
kennis mochten maken, konden wennen 
aan een nieuwe groepssamenstelling. 
Met elkaar hebben we ook gekeken wat 
goede regels binnen de groep zijn, wat 
er al goed gaat en wat we verwachten 
het komende jaar. 
Aankomende week gaan we op 
woensdag naar Woudrichem voor het 
programma van spraakwater. Dit past 
goed binnen het thema:  Groen moet je 
doen. En op donderdag krijgen we een 
workshop op school. 
Kortom leuk vooruitzicht. 
 

Ook is er deze week huiswerk 
opgegeven. Voorlopig levend water en 
spelling, maar in de loop van de tijd komt 
daar wel wat bij. Met vragen kunt u altijd 
bij ons terecht! 
 
Juf Nederveen en juf Vink 
 

En verder …. 

Kinderopvang op De Halm 
 
Voor de vakantie hebben we 
geïnventariseerd of er behoefte is 
aan de opvang van kinderen van 0 
tot 4 jaar op De Halm. Velen hebben 
daarop gereageerd en van GPOWN 
hebben we toestemming gekregen 
om samen met Royal Kids een pilot 
te starten om dit te realiseren. We 
streven er na om begin kalenderjaar 
2018 hiermee te starten, maar voor 
die tijd moet er uiteraard nog  veel 
geregeld worden. We houden u op 
de hoogte! 

Kunstproject Kunstlicht 
 
Als school doen we de komende 
maanden mee met het project 
Kunstlicht. Van 22 tot 30 december 
(m.u.v. 24 en 25 december) zal Almkerk 
op een bijzondere manier verlicht 
worden. Er wordt dan een route uitgezet 
bestaande uit 19 verschillende 
kunstobjecten die licht uitdragen. Wij zijn 
nummer 14 in de route en de kinderen 
van onze school gaan onder begeleiding 
van mensen uit de werkgroep een 
schimmenspel maken. Meer info volgt 
via de volgende nieuwsbrieven of kunt u 
lezen op : 
http://www.kunstlichtalmkerk.nl/ 

 


