
 

Tussen Kaf en Koren 

Nummer 4 cursus 2017/2018 12 oktober 2017 

 
Contact 
Wethouder Raamsstraat 1 
4286 BV Almkerk 
0183-401625  
administratiedehalm@gpown.nl 
www.gbsdehalm.nl 
 
Jaarthema 
Groen moet je doen 
 
Weekopening 
23/10 : de kringloop van het water 
30/10 : waterverspilling 
 
Regel van de week 
23/10 : De kanjerregels 
30/10 : op de gang en in de hal 
lopen we rustig. 
 
Kalender   
16 -20 oktober : herfstvakantie 
24/10 : koffiemoment 
26/10 : auditbezoek De Halm 
26/10 : infoavond groep 7/8,   
Vervolgonderwijs 
28/10 : klusochtend 
01-11 : dankdag 
 
Voortgang kinderopvang 
Op dit moment ligt er bij GPOWN 
een plan ter goedkeuring. Ook is 
overleg met de gemeente gepland. 
We hopen begin 2018 te kunnen 
starten met voor- en naschoolse 
opvang en peuteropvang op De 
Halm. We houden u op de hoogte! 
 
Koffiemoment 
Op 24 oktober staat het volgende 
koffiemoment gepland. Ontmoeting 
met elkaar staat hier centraal. Er is 
ook gelegenheid om vragen te 
stellen, of verbeterpunten voor de 
school met ons te delen. De 
ouderregiegroep zorgt voor 
koffie/thee en iets lekkers erbij. 
Daarom is het wel fijn als u vooraf 
even een bericht stuurt naar 
administratiedehalm@gpown.nl als 
u komt. Elke bijeenkomst willen we 
afsluiten met een moment van 
bezinning en gebed voor elkaar, de 
kinderen en de school. 
 

Schoolnieuws 
 
Audit 
Op 26 oktober  wordt de school bezocht 
door externen om als kritische vriend 
mee te kijken naar de kwaliteit van De 
Halm. Een gesprek met de ouders is 
daar ook een onderdeel van. We zoeken 
nog mensen die het gesprek willen 
aangaan van ongeveer 09.00 – 09.30. 
Aanmelden kan via 
h.noordman@gpown.nl 
 

 
Herfstvakantie 
De eerste periode zit er al weer bijna op. 
De tijd gaat snel. We gaan even één 
week genieten van de herfstvakantie. 
We wensen iedereen mooie dagen 
 
Na de vakantie is er op dinsdagochtend 
ook een koffiemoment. Zie verder de 
informatie in de zijkolom. Iedereen is van 
harte welkom! 

Groep 1/2 
Wat was het gezellig vorige week 
woensdag! Er waren veel ouders die bij 
ons in de klas zijn geweest om te kijken 
wat we doen en hoe. Fijn dat u er was!! 
In de afgelopen 2 weken hebben we 
veel geleerd over ‘verkeer’. 2 soorten 
hebben we geleerd: De driehoek-borden 
vertellen ons: pas op….., de ronde 
blauwe borden vertellen: je moet hier…. 
Van de gemeente kregen we mooie 
verkeersborden te leen om buiten mee 
te oefenen en te spelen! Dat was erg 
leuk. Op ‘wieltjesdag’ hebben we ver-
schillende ‘routes’ gedaan met onze 
eigen fiets, step of skeelers. Deze week 
spelen we er ook nog mee. We hebben 
de fietsen van Jelle & Janneke bekeken: 
wat zit er allemaal op en hoeveel? We 
kregen een blad waar allerlei dingen van 
de fiets opstonden en keken of we ze 
konden vinden. Het blad hebben we 

meegenomen naar huis om thuis onze 
eigen fiets te bekijken. We hebben ook 
geleerd dat je op de fiets goed te zien 
moet zijn, ook in het donker! Dus een 
lamp aan op de fiets, maar ook kleding 
met reflectiestrepen zijn heel goed.  Na 
de vakantie gaan we over de herfst 
werken. Herfstmateriaal, zoals bladeren, 
(tamme) kastanjes, eikels, beukennootje 
ed zijn van harte welkom! Ook mag 
iedere leerling van onze groep een 
schoenendoos meenemen (volwassen- / 
grote kindermaat) Met de Bijbelverhalen 
hebben we geluisterd naar de verhalen 
over koning Salomo en koningen na 
hem. Koning Salomo was erg knap én 
rijk. De koningen na hem luisterden niet 
naar God, maar maakten beelden. Dat 
vond God niet goed. Hoe het verder gaat 
met die koningen horen we na de 
vakantie. Fijne vakantie! Groep 1&2&j&j 

Groep 3/4 
 
We hebben nu al 8 weken erop zitten. 
Dat betekent  ook dat we op 8 vrijdagen 
een bijbelles hebben, waarin we 
terugblikken op de vertellingen en met 
elkaar erover spreken wat deze verhalen 
voor nu betekenen. Dit zijn altijd heel 
fijne momenten, waar kinderen met erg 
mooie antwoorden en vragen komen! 
We hebben de bijbellessen nog steeds 
over de periode van David.  
 
In groep 3 hebben we nu ‘thema geel’ 
gedaan en de leesboekjes zijn dan ook 
mee naar huis: zo kunt u thuis merken 
hoe prachtig uw kind vooruitgaat: ieder 
kind merkt dat. Dat is dit jaar wel 
duidelijk. Het gaat bij een aantal wel 
bijzonder snel . .  (De meester is druk 
bezig extra leesvoer te ontwikkelen:-) 

 
In groep 4 gaan we beginnen met ‘keer-
sommen’. We leren dat dit een herhaald-
optellen is: “Hoeveel keer zie je een 
groepje? Hoe groot is het groepje 
steeds?” Zo leren we dat 4+4+4+4+4= 
Hetzelfde is als 5x4. (Het antwoord 20 is 
dan door kinderen ook goed te 
begrijpen.) 
 
We gaan zeker in groep 4 stimuleren om 
te blijven lezen, ook in de herfstvakantie. 
De weken rijgen zich snel aaneen en we 
merken dat deze groep  niet altijd 
gebruik maakt van de schoolbibliotheek: 
zelf goed dagelijks thuis een 
afgesproken hardop lezen, ‘altijd 
bijwijzen en steeds volhouden’. Groep 3 
laat dit al heel goed zien! 
Een fijne vakantie en mooie herfstdagen 
gewenst, meester Both 



 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 
Website 
Als onderdeel van het PR plan 
streven we er naar wekelijks een 
nieuw bericht op de website te 
plaatsen. Onder actueel kunt u zien 
welk bericht het laatst is geplaatst. 
Kijkt u ook eens onder Onze School 
in het fotoboek. Ook daar is 
regelmatig een fotocollage terug te 
vinden.  
En bent u de nieuwsbrief kwijt? Ook 
die kunt u terug vinden bij actueel 
onder het kopje nieuwsbrieven 
2017 – 2018.  
 
Schoolapp 
De website is gekoppeld aan onze 
schoolapp. Laatste berichten, foto’s 
en de agenda is hier eenvoudig 
terug te vinden. Ook kunt u een 
ziekmelding van een kind melden 
via de schoolapp. Gebruikt u de 
schoolapp nog niet? U kunt hen 
eenvoudig op uw telefoon 
installeren.  
Voer op uw telefoon bij google : 
gpown school app in. 
Installeer de app en kies 
vervolgens bij scholen De Halm. 
 
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. 
 
Ouderenavond Jeugd en 
Gezin gemist? 
In de bijlage vindt u een 
informatiefolder van Jeugd en 
Gezin. 
 
Spreekavond 
De spreekavonden zijn 20 en 21 
november gepland. Als u een 
voorkeursavond hebt kunt u die al 
mailen naar de administratie. In de 
volgende Kaf en Koren komt een 
opgaveformulier te staan. 
 
Luizencontrole 
Op dinsdag 24 oktober is er weer 
luizencontrole. 

Groep 5/6 
Wat hebben de kinderen al veel geleerd in de 
afgelopen tijd. Groep 5 rekent vandaag met 
getallen tot 1000 al springend op de 
getallenlijn. Ook oefenen ze coordinaten en 
bouwen met blokjes om een gebouw van alle 
kanten te kunnen herkennen en tekenen. 
Groep 6 is bezig met minsommen onder 
elkaar en daarbij ook veel nullen (dus lenen!) 
Bij beide groepen worden de tafels veel 
geoefend en dat is erg hard nodig voor het 
werk in beide groepen. Ook heel goed om 
thuis (tussendoor) te doen. Onze 
bijbelverhalen gaan over Jozef. Deze week 
was de link naar onszelf toe, dat we geen 
Jozef willen zijn, die klikte over zijn broers. 
We zijn bezig met positief praten over en met 
elkaar. Ook het laten zien dat je wilt leren en 
het hebben van de goede leerhouding en 
aanpak, is belangrijk. Als je een dagdeel (van 
de 3) geen waarschuwing hebt gehad, krijg je 
een sticker op de klassenkaart. Je kunt dus 3 
stickers verdienen per dag. En na een 
afgesproken aantal staat daar iets leuks 
tegenover om (samen) te doen! 

Onze eerste toets geschiedenis hebben we 
gehad. Het was een succes voor iedereen. 
Op maandag 30 oktober hopen we een 
ijzertijdboerderij in Dongen te bezoeken. Dat 
sluit mooi aan op de lessen geschiedenis. 
We hopen dat u als ouders de mail hebt 
gelezen en met ons mee wilt gaan. U kunt 
zich opgeven bij meester Vonk. Alvast 
hartelijk bedankt! 
Vandaag gaan we (als verlate dierendag-
activiteit) nog een korte cursus huisdier- 
verzorging doen. Hopelijk komen we 
vandaag allemaal thuis met een heus dieren- 
diploma. 
We hebben nog huiswerk voor vrijdag en 
daar is deze keer een AK- toets (de eerste) 
bij. De kinderen hebben tussendoor op 
school ook korte momenten kunnen leren. En 
zo is het ook het beste; korte leermomenten, 
meerdere dagen. Wilt u meekijken in de 
agenda’s en bij het leren? 
Dan gaat het vast goed komen. 
 Allemaal een fijne vakantie gewenst! 
Groeten, meester Vonk en juf de Lorm Groep 7/8 

    En dan is het al weer bijna vakantie. 8 
weken zitten erop. We hebben met de 
groep een mooie start gemaakt. De 
regels en afspraken zijn duidelijk, we 
gaan er ook voor om ons eraan te 
houden. Dat hebben we laten zien door 
allemaal onze handtekening te zetten. 
Nu mogen we elkaar dus ook 
aanspreken op ongewenst gedrag. 
   De sfeer in de groep is goed, de 
werkhouding blijven we trainen. In groep 
7/8 wordt een behoorlijk werktempo en 
concentratie verwacht. We oefenen om 
hulp te vragen aan een klasgenoot (niet 
voorzeggen, maar uitleggen, want daar 
heeft de ander wat aan) en ook om hulp 
vragen uit te stellen en wat je zelf nog 
kunt doen om het juiste antwoord te 
vinden: nog een keer lezen, 
hulpmiddelen gebruiken, stapje terug.  
 

   Afgelopen week waren er wat 
bijzonder leuke dagen. Maandag is de 
groep wezen golfen op de golfbaan. De 
golfinstructeurs in opleiding mochten op 
ons oefenen in het lesgeven. 
    En dinsdag heeft de groep een 
gezellig feestje gevierd want juf Vink 
was jarig! 
    In de vorige nieuwsbrief werd de 
typecursus van Pica aangeboden. Dit 
jaar bieden we vanuit school geen 
typeles aan. Dus als uw kind wil leren 
typen (wat we zeer aanraden in groep 
7/8) dan kunt u dit thuis oppakken. 
    Het tafels trainen gaat goed, blijf dit 
stimuleren! Ook de deeltafels. 
    Schrijft u 26 oktober in uw agenda: 
infoavond over het voortgezet onderwijs! 
 
Fijne vakantie! Groep 7/8 en de juffen 
 Van de sportcoach: 

 
Volgende week is het herfstvakantie. De 
sportcoaches van de gemeente Aalburg 
en Woudrichem organiseren samen met 
Aqua Altena iedere vakantie een 
zwemevenement waar kinderen zich 
voor in kunnen schrijven. Deze vakantie 
is het tijd om te kijken wie dé 
zwemkampioen van de gemeente 
Aalburg en de gemeente Woudrichem 
wordt. 
 
Op maandag 16 oktober staan de 
Splash-Matchgames op het programma. 
Van 13.00 uur tot 15.00 uur gaan we 
allerlei verschillende wedstrijden 
zwemmen en strijden we om dé 
zwemkampioen te worden van de 
gemeente. Jij komt toch ook? 
 
 

 
De wedstrijden die we gaan zwemmen zijn 
schoolslag, estafette, vrije slag, redding 
zwemmen en andere leuke vormen van 
zwemmen, kortom voor ieder iets leuks. 
Kun je nog niet zo snel zwemmen maar vind 
je het wel leuk om mee te doen? 
 
Geen probleem want meedoen is 
belangrijker dan winnen! De gehele 
middag is het gratis om mee te komen 
doen. 
 
Inschrijven kan door een mail te sturen 
naar  mpulles@woudrichem.nl. Vermeld 
daarin je naam, leeftijd, school en welke 
zwemdiploma’s je behaald hebt. 
Inschrijven kan tot vrijdag 13 oktober 
17:00 uur! 

 

 


