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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 
18/9 : fruit eten 
25/9 : fruit afval 
 
Regel van de week 
18/9 : Op de gang/in de hal lopen 
we rustig 
25/9 : We luisteren naar de 
opdrachten van leerkrachten en 
hulpouders en zijn beleefd 
 
Kalender   
 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 
4/10 Inloopochtend 
 
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. 
 
 

Schoolnieuws 
Inloopochtend  
Op woensdag 4 oktober is het weer 
mogelijk om een kijkje in de klassen te 
nemen tijdens de les. U kunt zich 
hiervoor opgeven via de mail of via het 
antwoordstrookje in deze K&K. 
Graag opgeven voor 28 september 
 
Groene voetstappen 
In de week van 2 t/m 6 oktober doen we 
als school mee met de actie Groene 
Voetstappen. Het is de bedoeling dat de 

 
 
kinderen in die week zoveel mogelijk 
lopend of per fiets naar school komen. 
De kinderen leveren zo  een kleine 
bijdrage aan een beter klimaat en 
daarmee past deze actie mooi in ons 
project Groen Moet Je Doen.  Meer 
informatie ontvangt u binnenkort per 
mail.  

Groep 1/2 
Heeft u  de verhalen over het kasteel al 
gehoord? We hebben over de wallen 
van ‘slot Loevestein’ gelopen en het 
kasteel zo van alle kanten bekeken!  
We zagen de ophaalbrug, de torens en 
de hoge muren. Naast het kasteel stond 
een toren. Daar mochten we in. Buiten 
op het plein lagen hoepels, stelten en 
paardenkoppen. Daar hebben we even 
mee gespeeld. Nadat we in de huisjes 
hadden gekeken, hebben we onder de 
grote boom ons fruit opgegeten.  
Deze week hebben we verder gewerkt 
aan ons eigen kasteel in de klas. Toen 
we dinsdagochtend de klas in kwamen 
waren de muren al op het raam geplakt. 
De toren is verder afgemaakt door een 
paar leerlingen en ook de brug is 
inmiddels af! Nu lijkt het toch best veel 
op een ‘echt’ kasteel. Er wordt ook volop 
in gespeeld! Er zijn al allerlei jurken mee 

genomen. En er is ook al een zwaard, 
een schild en een harnas! In de 
bouwhoek maken we ook hele mooie 
kastelen met blokken. Er wordt dus flink 
gespeeld én veel geleerd over ‘ridders’. 
Dinsdag was er iets vreemds aan de 
hand: meester Both kwam met een 
koffer in de klas. Hij vroeg van wie de 
koffer was…. Van niemand uit onze klas, 
maar van wie dan wel…??? We hebben 
de koffer voorzichtig open gemaakt en 
gekeken wat er in zat: allemaal spullen 
van vroeger en een folder van het 
museum in Woudrichem. Toen hebben 
we daar een brief naar toe gestuurd met 
de vraag of ze een koffer kwijt zijn….  En 
weet u… we hebben een brief terug 
gekregen!! We mogen de koffer terug 
brengen én in het museum komen 
kijken!! Super leuk! 
Groeten van groep 1&2 en de juffen 

Groep 3/4 
 
Met groep 3 & 4 zijn we naar Loevestein 
geweest. Het was een hele gezellige 
ochtend met veel leerzame momenten: 
oude straatspelletjes, de gebouwen, de 
natuur die naar de herfst gaat, de hoge 
wallen rond het kasteel.  

En deze week hebben we (ook weer met 
de kleuters) geoefend voor ‘Kunstlicht’, 
een Almkerkse dorpproject. We gaan 
een schimmenspel doen, waarbij uw 
kind (van groep 1 – 4) volgende week 
meedoet met de ‘echte opname’ ! 

Uw kind kan dan bijzondere kleding of 
een voorwerp meenemen dat leuke 
beelden geeft bij zo’n schaduwspel: 
Toneelspel tussen  een sterke lamp en 
een groot doek, waarbij het publiek aan 
de andere kant van het doek kijkt. 

 
Beide activiteiten passen heel goed bij 
het thema deze periode: onze omgeving. 
En heeft u onze ‘vriendschapbeelden’ al 
gezien, in de hal?  We hebben met klei 
minstens twee figuren gemaakt, die 
vriendschap hebben. Dit is erg goed 
gelukt! Met één stuk klei een figuur 
maken, zorgt dat het product stevig is.  
In groep 4 merk ik dat meer dan de helft 
van de (kleine) klas, nu goed op de 
tablet kan werken. Het is best een hele 
overgang: van papier naar digitaal! Ook 
is de vraag om zelfstandigheid, het vlot 
maken van een goede keus en 
doorwerken nu extra nodig. 
Tot slot geef ik even door dat de 
bijbelvertellingen nu over David, de 
koning in Israël, gaan. We zijn dus niet 
begonnen in Genesis, maar bij Samuël.  
Met groeten, meester Both 



 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 
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. 
 
Schoolreisje. 
 
Op 26 september gaan alle 
groepen op schoolreisje naar 
attractiepark Toverland in 
Sevenum. Het schoolreisje is van 
08.30 tot 17.00 uur. Voor de 
kinderen die met een bus of taxi 
komen : wij lichten de vervoerder 
in. Meer informatie volgt nog eind 
deze week. 
 
Kledinginzameling 
 
Op het schoolplein staat een 
container waar u afgedragen 
kleding, schoenen en textiel kunt 
doen. Graag alles in een gesloten 
vuilniszak.  
 
 
Artikel uit de krant 
 
In een bijlage vindt u ook een 
artikel uit het Nederlands Dagblad 
van deze week, dat heel goed past 
bij ons jaarthema “Groen moet je 
doen”. 
Hier wordt uitgelegd dat juist 
christenen een hele goede 
motivatie kunnen hebben voor 
milieu: Het is Gods wereld en wij 
leven tot Gods eer.  
We sturen het mee, om u van onze 
keuze voor dit thema wat meer te 
informeren. Zie bijlage. 
 

Groep 5/6 
Het begint allemaal te wennen in dit nieuwe 
schooljaar; de groep, de plek in de klas, de lessen, 
de meester en juf.  Hoe deze groep zich vormt, 
een heel proces, is ook mooi en goed om te 
volgen.  Dat gaat niet vanzelf, daar is begeleiding 
bij nodig. En die wordt ook bewust aangeboden op 
onze school in de lessen “Goed van start’.  De 
meester geeft deze lessen aan het begin van de 
week. De kinderen gaan samen met de leerkracht 
nadenken over wat er goed gaat in de groep, 
waardoor het goed gaat en hoe het goed kan 
blijven gaan. Natuurlijk wordt ook gepraat over wat 
er beter kan en moet. Maar het wordt op een 
positieve manier benoemd en het woordje ‘niet’ 
wordt graag vermeden . Dit is een stukje PBS  
(positieve gedragsondersteuning). Kom gerust 
eens kijken wat er bedacht en opgehangen is in de 
klas. Verder hebben we ook veel andere lessen, 
deze keer iets over de lessen bij de juf op 
donderdag en vrijdag. Met taal is op donderdag het 
‘stellen’ aan de beurt. Soms wordt hiervoor de 
tablet gebruikt met lessen die belangrijk zijn, zoals 
vorige week in groep 6 een les over ‘betoog’. Met 
het oog (nu al!) op vervolgonderwijs, is dit zeker 
een belangrijk onderwerp. 

Dus hebben de kinderen hiermee geoefend. Groep 
5 leerde intussen wat een ‘toelichting’ of 
‘onderschrift’ bij een foto is en oefende dit ook. En 
er is ook een werkschrift om zelf schrijfopdrachten 
in te maken.  Op donderdag hebben we 
geschiedenis in tegenstelling  tot voorgaande jaren 
gebruikt de groep één boek namelijk het boek van  
groep 6. Het is prachtig om zo samen de 
prehistorie in te duiken en er plaatjes, verhalen en 
film bij te halen en samen veel te leren. Ook 
natuurles brengt veel boeiende informatie mee en 
op zijn tijd leuke praktische lessen. Tenslotte de 
crea-les op vrijdag; omdat de lessen geschiedenis 
over prehistorie gingen en de kinderen het 
ontstaan van de kunst in de prehistorie hadden 
bekeken (grotten van Lascaux), hebben ze 
krijttekeningen gemaakt over de prehistorie, 
geïnspireerd op de grotten-kunst. Daarbij konden 
thema en begrippen van taal worden gebruikt als 
bijschrift, die zo ook weer meer eigen worden 
gemaakt. Kom het bekijken in de klas. Tenslotte; 
er was een mooie ouderavond van groep 5/6 op 12 
sept. Hiervan volgt een samenvatting via de mail.   
 
Vriendelijke groet, meester Vonk, juf de Lorm 
 

Groep 7/8 
We zijn volop aan het leren en de dagen 
vliegen om. Deze eerste weken hebben 
we regelmatig aandacht voor hoe het 
gaat in de groep. We hebben besproken 
wat al goed gaat (daar rolde een lange 
lijst uit) en hoe we goed kunnen werken 
in de groep. Het is een fijne groep om 
mee te werken. We besteden veel 
aandacht aan samenwerken, omdat we 
weten dat kinderen veel van elkaar 
kunnen leren. De kinderen zitten 
regelmatig in een groepje van vier en 
krijgen vaak een opdracht waar ze eerst 
even zelf over moeten nadenken en 
vervolgens hun antwoord met hun 
praatmaatje bespreken. Dit stimuleert 
dat iedereen actief meedenkt.  
Wat de groep ook samenbindt, is samen 
op pad. Vorige week zelfs twee keer. 
Eerst naar de voorstelling van Spraak  

water (als u dit leest hebben we 
vandaag een gave waterrap-videoclip 
gemaakt!). En ook nog naar Fort 
Giessen. In de klas hebben we 
lesmateriaal behandeld waarin we 
leerden wat de functie van het Fort was, 
dat het deel uitmaakt van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en hoe het leven 
daar was. Hoewel het fort zijn functie 
allang verloren heeft, is het voor de 
kinderen heel interessant om een stuk 
geschiedenis van dichtbij te bekijken. 
Tijdens de excursie konden we een deel 
van het Fort bekijken en mochten we 
met metaaldetectoren speuren naar 
munten.  
We hopen u allemaal donderdag de 21e 
te ontmoeten op onze klassenavond. Tot 
dan!  
Hartelijke groet, groep 7/8 en de juffen 

OPGAVE INLOOPOCHTEND    
  
NAAM:     
 
Wil graag op de volgende tijden in de 
groep aanwezig zijn: 
 

O        9.00 –  9.45  in groep…. 
O        9.45 – 10.45 in groep…. 
O      11.00 – 11.45 in groep…. 
O      11.45 – 12.30 in groep…. 
 
 
U kunt zich ook opgeven via:  
administratiedehalm@gpown.nl 

 
 

VakantieBijbelClub 2017  
 
Als het goed is, is met ieder oudste kind 
een inschrijfformulier mee naar huis 
gegeven. We hebben nog genoeg 
inschrijfplek, vooral voor groep 7/8. 
 
Dus meld je aan voor 1 oktober. 
 
Graag ook vooraf betalen. Zie het 
inschrijfformulier hiervoor. 
 
Verder zijn we nog op zoek naar 
hulpouders. Daarvoor kun je mij mailen 
of bellen. 
 
Namens de VBC, 
 
Hermien Cappon 
 

 


