
 
  

  
En dan raast de storm!  

Waren we aan het begin van de week na de persconferentie blij 
met een eerste stap naar de terugkeer naar ‘normaal’, kregen we 
te maken met Eunice en Franklin. Doordat we besloten dat het 
vrijdag misschien toch verstandiger was om de kinderen van het 
onderwijs eerder op te laten halen of naar huis te laten gaan, 
ontstond er toch weer onrust in de groepen. Normaal gesproken 
heeft veel wind al invloed op het gedrag van kinderen, maar nu 
was dit natuurlijk nog erger. Wat eigenlijk een hele leuke dag had 
moeten worden, omdat er workshops gepland waren in het kader 
van het project, werd opnieuw een rusteloze rare dag voor de 
kinderen. Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat er geen grote 
ongelukken zijn gebeurd en we veilig door de storm geloodst zijn. Maandag zijn onder invloed van 
Franklin de meeste groepen naar gym gaan lopen en dat is gelukkig ook goed gegaan. We kijken dan ook 
uit naar het voorjaar, waarmee we hopen dat het weer wat rustiger wordt en ook alle maatregelen 
rondom Corona. Het zou fijn zijn als de stabiliteit in de groepen terugkeert, we ons volledig kunnen 
richten op het ontwikkelen en leren van de kinderen en weer plezier kunnen gaan beleven aan alle dingen 
die het leven leuk en gezellig maken.  

 
Kunst expositie op De Meander!  

Vandaag was het Meandermuseum dan eindelijk 

open. In alle groepen is er hard gewerkt met allerlei 

verschillende materialen en technieken om mooie 

kunstwerken te creëren. Ook kregen alle groepen 

bezoek van een kunstenaar die een workshop 

gegeven heeft. Alle schilderijen, tekeningen, 

plakwerken en beelden waren vandaag te 

bewonderen in het museum. Met een echt 

toegangskaartje mochten de kinderen de expositie 

bezoeken. Alle groepen hebben ook een prachtig 

groot groepsschilderij gemaakt, van de babygroep tot 

en met groep 8. Geweldig om te zien hoe creatief 

onze Meanderkinderen zijn! Kunstenaars Jut en Jul hebben in alle groepen een gouden penseel uitgereikt 

als prijs voor het mooiste kunstwerk, want alle kunstwerken waren heel mooi! 
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Start Passion4Kids 
Zoals het er nu uitziet, gaat het evenement live 
plaatsvinden op 13 april a.s. en verschillende kinderen van 
De Meander spelen hier een belangrijke rol in. Zij zijn al 
druk aan het repeteren en ook zijn er al verschillende 
opnames gemaakt. Om alles goed te kunnen uitvoeren, 
moeten er best wat kosten gemaakt worden. De moeder van Fayenne uit groep 
6 heeft al twee keer tulpen verkocht om het evenement te sponsoren. Wilt u 
belangeloos een bijdrage geven aan dit mooie evenement, dan kan dat ook 
door de Qr-code te scannen en een bijdrage te storten. 

 
Olympische medailles   

Tijdens de gymles van juf Erna waren er door de 
kinderen van groep 3 t/m 8 ook gouden medailles te 
verdienen op verschillende onderdelen zoals skeleton, 
rodelen, slalom, boarden, shorttrack en 
kunstschaatsen. De kinderen hebben er van genoten.  

Activiteiten bij ’t Weetpunt 
Op woensdag 2 maart is er weer een leuke gratis activiteit bij ’t Weetpunt, Develpad 169 in 
Zwijndrecht. De flyer is bijgevoegd onderaan de nieuwsbrief.

NSO 
Maandag hebben wij met alle NSO kinderen een top 
middag gehad. In het kader van het kunstproject 
hebben ook de NSO kinderen een schilderij gemaakt 
voor in het Meandermuseum. 
Ze mochten kiezen of ze een schilderij met vlakken 

wilden maken door er tape over te plakken a la Mondriaan, maar zelf iets bedenken 
mocht natuurlijk ook. Na het harde werken, hadden de juffen een lekkere pan pasta 
met saus, kip en kaas gemaakt. Dat was smullen natuurlijk. 

Bewegend leren in groep 4  
Tafels leren is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Het begrijpen en automatiseren van 
alle getallenreeksen is een heel proces. De leerkracht van de kinderen van groep 4 helpt hen zo 
om het beter te begrijpen en te onthouden. De eendjes met tafelsommen moeten op de goede 
plaats in het honderdveld gezet worden en elke tafel heeft een eigen kleur. De betrokkenheid 
bij het leren van de tafels is zo heel groot! 

Afspraak van de maand:  
Als de ander praat ben jij stil, om te horen wat iemand zeggen wil! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

De Voorleeswedstrijd 
Tijdens de KinderBoekenWeek heeft een aantal kinderen van de 
groepen 7 en 8  meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Roos uit groep 7 
heeft toen gewonnen. Maandag 22 februari was in Zwijndrecht de 
regionale voorleeswedstrijd. Er waren 12 kinderen die streden om de 
titel van beste voorlezer. Roos heeft daar een stukje voorgelezen uit 
Polleke van Guus Kuijer. Met haar stukje heeft ze de jury, waaronder de 
burgemeester van Alblasserdam, tot twee keer toe aan het lachen 
gemaakt. Helaas was het net niet voldoende om de winnares te worden, 
maar Roos heeft het heel goed gedaan en we zijn trots op haar.

 
PSG 

Hoera! Puk is weer beter en we zijn zo blij dat hij nu weer helemaal 
opgeknapt is. Dit komt natuurlijk omdat de kinderen zo goed voor 
Puk gezorgd hebben. Op donderdag en vrijdag sluiten wij het thema 
af. Verder zijn we met het hele kindcentrum druk bezig geweest met 
het project: Kunst. Ook is er een juf geweest die ons ging leren hoe 
je van klei iets moois kunt maken. Al deze mooie creaties hebben wij 
meegenomen naar huis.  

 
Hartenactie 
Net als vorig jaar heeft de moeder van Yara en Colin Smit uit groep 1b/2b en de babygroep gevraagd of 
wij de hartenactie willen promoten voor een goed doel. Elizabeth, de tante van Yara en Colin, is afgelopen 
november via Wycliffe uitgezonden naar Azië om daar mensen te trainen op Bijbelgebruik. 
De hartenactie bestaat uit grote speculaasharten van Bakkerij Koppejan in Meliskerke, die 
per 4 in een zakje verpakt zijn en naar wens versierd kunnen worden met bijgeleverde 
'stiften'. U kunt deze harten bestellen via linda-smit@outlook.com of een appje sturen naar 
06 29067447. 

  
Activiteitenoverzicht Hi5Ambacht maart-april 2022  
Kaboutersport 
Na de voorjaarsvakantie start er weer een cyclus kaboutersport.  
7 lessen voor kinderen uit groep 1-2, waarin zij iedere week een andere sport gaan 
proberen. De lessen worden gegeven door een ervaren trainers van verschillende 
verenigingen.   
Datum:  Woensdag 09 maart -20 april 2022 
Tijd:  15.00 – 16.00 uur  
Locatie:  Sporthal de Ridderhal 
Inschrijven: www.hi5ambacht.nl  
KunstKids 
Na de voorjaarsvakantie start er een nieuwe periode van KunstKids!  
Kinderen kunnen gratis kennismaken met verschillende culturele workshops in een reeks van 4 weken.  
De komende periode staat helemaal in het teken van muziek. De muzikale workshops worden verzorgd in 
samenwerking met de Ambachtse Muziekschool.  
Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=10 
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Bijbelrooster Kind op Maandag 
7 maart t/m 11 maart 2022 
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52 
Zieke mensen worden beter, Marcus 6:53-56 
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30 

14 maart t/m 18 maart 2022 
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37 
Genoeg voor iedereen, Marcus 8:1-10 
De blinde in Betsaïda, Marcus 8:22-26 
 
Peuters: 
31 januari 2022  Vier vrienden     

t/m 
26 februari 2022 

Agenda 
24 februari  Afsluiting project 
25 februari  Studiedag 
26 februari t/m  
6 maart   Voorjaarsvakantie 
18 maart  2e Rapport 
21 maart en 
23 maart  10 - minutengesprekken 

 
 

We wensen u een fijne voorjaarsvakantie toe! 

 

 



 
 

 


