
 

Tussen Kaf en Koren 

Nummer 7  cursus 2017/2018    30 november 2017  

 
Contact 
Wethouder Raamsstraat 1 
4286 BV Almkerk 
0183-401625  
administratiedehalm@gpown.nl 
www.gbsdehalm.nl 
 
Jaarthema 
Groen moet je doen 
 
Weekopening 
 
4 /12 : geen weekopening i.v.m. 
sinterklaasviering 
11/12 : licht in winterse tijden 
 
Hoofdregel van de Halm 
Wat ik doe is mooi voor God, fijn 
voor de ander en goed voor mezelf 
 
Regel van de week 
4 /12 : voor we binnenkomen vegen 
we goed onze voeten 
11/12 : de kanjerregels 
 
Kalender   
 
4 /12 : sinterklaasviering. 
19/12 : werkbezoek GPOWN * 
21/12 : Kerstviering 
21/12 : eerste schoolkrant 
22/12 t/m 5/1 : kerstvakantie 
10/1 : 2e schoonmaakavond 
11/1 : 3e koffiemoment voor ouders 
25/1 : open dag en informatieavond 
 
* Werkbezoek GPOWN 
Op 19 december brengen directeur 
bestuurder René Tromp en zijn 
collega Henk Eilander weer hun 
jaarlijkse werkbezoek aan onze 
school. Ze willen dan ook graag 
met ouders spreken. We plannen 
dit van 09.00 tot ongeveer 09.45 
uur. Wilt u meedoen aan dit 
gesprek : stuur dan een mail naar 
administratiedehalm@gpown.nl  
 
Kledinginzameling 
Op het plein in de fietsenstalling is 
vorig jaar kledingcontainer 
geplaatst. Wilt u oude kleding in 
gesloten zakken aanbieden? 

Schoolnieuws 
Juf de Lorm 
Het herstel van de operatie die Ida de 
Lorm in september moest ondergaan 
kostte toch meer tijd dan ze had 
ingeschat.  Maar het gaat weer de 
goede kant op en zij hoopt volgende 
week toch weer een voorzichtige start 
met haar werk te maken. Daar zijn we 
erg blij mee en we wensen je veel 
succes. Juf Hester van Rijswijk danken 
we hartelijk dat ze een groot deel van de 
vervanging op zich wilde nemen. 

Bedankt Judith 
In de afgelopen maanden heeft Judith 
van der Steen op vrijwillige basis veel 
werk verzet als administratieve 
medewerker Ook het klaarmaken en 
versturen van de nieuwsbrief deed ze 
elke twee weken voor ons. We 
bedanken je daar hartelijk voor. Je gaat 
nu met “zwangerschapsverlof”. We 
hopen dat er over een aantal weken een 
mooi, gezond kind geboren mag worden. 
Sterkte in deze laatste weken! 

Groep 1/2 
Bakker, bakker, wat doe je vandaag? 
Dat weten wij inmiddels wel! Hij bakt 
lekkere broodjes en koekjes! Hoe hij 
brood bakt hebben we gezien op een 
filmpje van de bakker zelf! Ook bij 
‘huisje, boompje, beestje’ van schooltv 
zagen we hoe dat allemaal gaat: van 
meel tot brood. In de speelhal hebben 
we een bakkerswinkel ingericht. Daar 
mogen we om de beurt in spelen: 
broodjes en koekjes bakken met 
brooddeeg, broodjes verkopen en 
kopen. Van de moeder van Kyra kregen 
we (oud) brood uit de winkel. We 
hebben het goed bekeken en gezien en 
geleerd dat er allerlei verschillende 
broodjes zijn: bruin en wit, ‘gewoon’ 
brood en luxe broodjes. Met rekenen 
hebben we bij gehouden wie wat voor 
brood eet bij het ontbijt. Met kruisjes  

zetten in een grafiek konden we precies 
zien wat er het meeste werd gegeten. 
Deze week maken we van brooddeeg  
een letter. Die bakken we echt in de 
oven. We hebben tel- en cijferspelletjes 
gedaan met pepernoten.  
Ook Sinterklaas heeft gezien dat wij een 
bakkerswinkel hebben! Deze week was 
er een brief! Één van de pieten snoepte 
te veel… toen vroeg sinterklaas ons om 
hem te helpen met het bakken!  
In de klas hebben we een 
sinterklaashoek. Daar mogen we ons 
verkleden. Er staat een grote stoel voor 
sinterklaas en een inpak-tafel waar we 
cadeautjes in pakken!  
Aanstaande maandag  komt sinterklaas 
op school. We wachten hem om 9.00 
uur op en daarna komt hij bij ons in de 
klas. Alle ouders zijn van harte 
welkom!  Groeten van groep 1&2&j&j 

Groep 3/4 
 
In groep drie en vier zijn we helemaal 
bezig met ’sint en piet’. We kunnen in 
groep drie nu al zo goed lezen, dat er 
kinderen zijn die hele boeken over 
sinterklaas en de zwarte pieten 
verslinden! 
Ook in groep vier werken we daaraan.  
We hebben ook een werkboekje om 
opdrachten te maken over het thema 
‘sint en piet’. 
In de hal hebben we op het podium ons 
zelfgemaakte schoentje gezet. Daar 
hebben we een feestje van gemaakt. 
Groep drie leest nu zelfs al sinterklaas-
liedjes. (Dit is een lang woord, maar dat 
lukt vaak al!) 
Groep vier is bezig met het begin van 
tafels leren: herhaald optellen van 
steeds dezelfde groepjes. 

 
We kijken ook vaak het 
sinterklaasjournaal en in de groep 
hebben we een begin gemaakt om zelf 
ook sinterklaas-verhalen op te schrijven! 
Dit alles motiveert enorm.  
 
Met het lezen zijn de boekjes  met de 
kleur paars alweer bijna uit: dat volgt 
alweer het laatste (zesde) thema, waarin 
we de letters en klanken van het 
Nederlandse alfabet leren. 
 
Groep vier kan nu al meer zelfstandig 
werken op de tablet om vraagstukken 
‘van het rapport’ op Snappet te maken. 
Ook dit daagt de leerling op eigen 
niveau uit! 
Fijne decembermaand,  
Meester Both 



 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 
Stand van zaken m.b.t. 
verbetersuggesties 
 
In de 5e nieuwsbrief las u een 
aantal door ouders ingebrachte 
verbetersuggesties. Hieronder een 
kort verslag van wat in gang gezet 
is of inmiddels gerealiseerd: 
Er is opdracht gegeven tot het 
vervangen van het boomschors  op 
de heuvel. Tevens zullen de wilgen 
langs de sloot flink gesnoeid 
worden. Dit gebeurt in januari 
 
Er is in het team besloten om 
vervroegd te starten met het 
aanschaffen van een nieuwe 
methode voor Engels  voor de hele 
basisschool. Er wordt nu al in de 
onderbouw Engels gegeven, de 
doelstelling is dat we dat volgend 
cursusjaar met een nieuwe 
methode doen. 
 
Mails vanuit administratie naar alle 
ouders gaan voortaan in BCC. 
 
Met de aangesteld buddy’s  wordt 
in januari een overlegmoment 
gepland. 
 
Bijzondere dingen op school extra 
promoten. Dat doe ik gelijk 
hieronder: 
 
Informatieavond 25/1 : niet alleen 
de nieuwe ouders zijn welkom, 
maar ook alle ouders die volgend 
jaar een kind in groep 0 – 2 
hebben. U bent bij deze van harte 
welkom! 
 
Koffieochtend 11 januari : vanaf 
08.45 staat er koffie/thee en iets 
lekkers klaar. In een ontspannen 
sfeer kunnen we elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek gaan. 
Komt u ook? 
 
Een nuttige uitgebreide tip kreeg ik 
van de familie Schermer. Allerlei 
ideeën om de website verder te 
verbeteren. Waardevol en ik ga er 
binnenkort mee aan de slag.  
 
Heeft u ook een verbetersuggestie 
of tip? Loop na het brengen van uw 
kind de school even binnen en 
spreek mij maar aan. Als ik op 
school ben vindt u mij tussen half 
negen en negen uur wel in de hal of 
de teamkamer. Of als u niet op 
school komt stuur een mail naar 
h.noordman@gpown.nl 
 

Groep 5/6 
Zo, wat is het een gezellige tijd met 
Sinterklaas. In de klas hebben we lootje 
getrokken en de kinderen zijn volop 
bezig en bezig geweest om hun surprise 
voor een ander te maken. Ik zie dat ze 
enorm hun best hebben gedaan. Knap 
gedaan jongens en meisjes. 
We hopen er komende maandag in de 
klas en in de school een heel leuk feest 
van te maken. 
 
Over feest gesproken, december is een 
echte feestmaand, want het volgende 
feest staat al weer voor de deur. Vrijdag 
8 december vier ik mijn verjaardag in de 
klas. De kinderen mogen, als ze dat 
willen, verkleed op school komen. 
Natuurlijk gaan we ook naar de kerst 
toewerken, daarover de volgende keer 
meer. 

Dan leven we ook mee met juf de Lorm. 
Ze is geopereerd aan haar knie en is 
bezig te revalideren. Het lukt steeds 
beter haar knie te gebruiken en wordt 
steeds mobieler. Ze is erg blij met alle 
kaartjes die ze krijgt van de kinderen. 
Hier vandaan willen we ook Juf van 
Rijswijk bedanken voor haar inzet in de 
groep. Zij heeft met volle inzet ingevallen 
in de klas. Dankjewel daarvoor. 
En dank aan meester Both. Enkele 
keren mochten de kinderen bij hem in de 
klas erbij. Er was dan een enorme grote 
klas, waarin het onderwijs is 
doorgegaan. En niet allen dat ook met 
Sinterklaas ben je betrokken op de 
kinderen van groep 5/6. De kinderen 
genieten ervan. 
 
Groeten Meester Vonk 

Groep 7/8 
 

Ook de Sinterklaas sfeer zit er in de 
groep lekker in. Er zijn pakjes ingepakt 
en opgehangen en heeft de groep 
schoentjes gekleurd en in elkaar 
geknutseld om te zetten. Nu hopen dat 
er wat in de schoentjes zit. Ook wordt er 
in de pauze het Sinterklaas journaal 
gekeken. 

Verder zijn we in groep 7 hard aan het 
oefenen met de verhoudingstabel bij 
rekenen en met taal duiken we in de 
wereld van de fantasie. In groep 8 staat 
rekenen in het teken van 
vermenigvuldigen van breuken en 
kommagetallen. En zijn we met taal 
bezig met thema superhelden.  

 

Daarnaast zijn we in tweetallen bezig om 
een werkstuk te maken over het klimaat. 
Groep 7 duikt in de stof van klimaten in 
Europa en groep 8 doet dit over de 
klimaten van de wereld 

Met knutselen zijn er kleine blikjes nodig. 
Willen jullie deze meegeven naar school. 
We hebben zin in aankomende 
maandag en hopen op een gezellige dag 
met elkaar met mooie surprises. 

Groeten juf Vink 

 

 
 
PR 
 
Met de PR commissie zijn we bezig de 
nieuwe folder af te ronden.  
We laten er 1000 drukken en een deel 
gaan we zelf versturen naar ouders met 
kinderen in de leeftijd van 2 -3 jaar. Maar 
we willen u ook vragen om mee te doen 
om De Halm te promoten. Iedereen krijgt 
na de vakantie een aantal folders om 
door te geven aan vrienden met 
kinderen in de doelgroep, of om neer te 
leggen op een plaats in een kerk, 
bibliotheek of een ander openbaar 
gebouw. Helpt u mee? 
 

 
Brede School 
 
Dit onderwerp leeft enorm onder ouders! 
Dat merkte ik tijdens de gesprekken die 
ik met velen van u mocht voeren op de 
spreekavonden. Ook ontving ik per mail 
nog diverse uitvoerige reactie. Hartelijk 
dank daarvoor. Ze helpen ons enorm om 
een beter beeld te vormen hoe dit leeft 
onder u als ouders. Bij de uiteindelijk te 
nemen beslissing – die niet eenvoudig is 
– nemen we dat zeker mee! 
 
 
Hartelijke groet Hans Noordman 
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door te geven aan vrienden met 
kinderen in de doelgroep, of om neer te 
leggen op een plaats in een kerk, 
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19/12 : werkbezoek GPOWN * 
21/12 : Kerstviering 
21/12 : eerste schoolkrant 
22/12 t/m 5/1 : kerstvakantie 
10/1 : 2e schoonmaakavond 
11/1 : 3e koffiemoment voor ouders 
25/1 : open dag en informatieavond 
 
* Werkbezoek GPOWN 
Op 19 december brengen directeur 
bestuurder René Tromp en zijn 
collega Henk Eilander weer hun 
jaarlijkse werkbezoek aan onze 
school. Ze willen dan ook graag 
met ouders spreken. We plannen 
dit van 09.00 tot ongeveer 09.45 
uur. Wilt u meedoen aan dit 
gesprek : stuur dan een mail naar 
administratiedehalm@gpown.nl  
 
Kledinginzameling 
Op het plein in de fietsenstalling is 
vorig jaar kledingcontainer 
geplaatst. Wilt u oude kleding in 
gesloten zakken aanbieden? 

Schoolnieuws 
Juf de Lorm 
Het herstel van de operatie die Ida de 
Lorm in september moest ondergaan 
kostte toch meer tijd dan ze had 
ingeschat.  Maar het gaat weer de 
goede kant op en zij hoopt volgende 
week toch weer een voorzichtige start 
met haar werk te maken. Daar zijn we 
erg blij mee en we wensen je veel 
succes. Juf Hester van Rijswijk danken 
we hartelijk dat ze een groot deel van de 
vervanging op zich wilde nemen. 

Bedankt Judith 
In de afgelopen maanden heeft Judith 
van der Steen op vrijwillige basis veel 
werk verzet als administratieve 
medewerker Ook het klaarmaken en 
versturen van de nieuwsbrief deed ze 
elke twee weken voor ons. We 
bedanken je daar hartelijk voor. Je gaat 
nu met “zwangerschapsverlof”. We 
hopen dat er over een aantal weken een 
mooi, gezond kind geboren mag worden. 
Sterkte in deze laatste weken! 

Groep 1/2 
Bakker, bakker, wat doe je vandaag? 
Dat weten wij inmiddels wel! Hij bakt 
lekkere broodjes en koekjes! Hoe hij 
brood bakt hebben we gezien op een 
filmpje van de bakker zelf! Ook bij 
‘huisje, boompje, beestje’ van schooltv 
zagen we hoe dat allemaal gaat: van 
meel tot brood. In de speelhal hebben 
we een bakkerswinkel ingericht. Daar 
mogen we om de beurt in spelen: 
broodjes en koekjes bakken met 
brooddeeg, broodjes verkopen en 
kopen. Van de moeder van Kyra kregen 
we (oud) brood uit de winkel. We 
hebben het goed bekeken en gezien en 
geleerd dat er allerlei verschillende 
broodjes zijn: bruin en wit, ‘gewoon’ 
brood en luxe broodjes. Met rekenen 
hebben we bij gehouden wie wat voor 
brood eet bij het ontbijt. Met kruisjes  

zetten in een grafiek konden we precies 
zien wat er het meeste werd gegeten. 
Deze week maken we van brooddeeg  
een letter. Die bakken we echt in de 
oven. We hebben tel- en cijferspelletjes 
gedaan met pepernoten.  
Ook Sinterklaas heeft gezien dat wij een 
bakkerswinkel hebben! Deze week was 
er een brief! Één van de pieten snoepte 
te veel… toen vroeg sinterklaas ons om 
hem te helpen met het bakken!  
In de klas hebben we een 
sinterklaashoek. Daar mogen we ons 
verkleden. Er staat een grote stoel voor 
sinterklaas en een inpak-tafel waar we 
cadeautjes in pakken!  
Aanstaande maandag  komt sinterklaas 
op school. We wachten hem om 9.00 
uur op en daarna komt hij bij ons in de 
klas. Alle ouders zijn van harte 
welkom!  Groeten van groep 1&2&j&j 

Groep 3/4 
 
In groep drie en vier zijn we helemaal 
bezig met ’sint en piet’. We kunnen in 
groep drie nu al zo goed lezen, dat er 
kinderen zijn die hele boeken over 
sinterklaas en de zwarte pieten 
verslinden! 
Ook in groep vier werken we daaraan.  
We hebben ook een werkboekje om 
opdrachten te maken over het thema 
‘sint en piet’. 
In de hal hebben we op het podium ons 
zelfgemaakte schoentje gezet. Daar 
hebben we een feestje van gemaakt. 
Groep drie leest nu zelfs al sinterklaas-
liedjes. (Dit is een lang woord, maar dat 
lukt vaak al!) 
Groep vier is bezig met het begin van 
tafels leren: herhaald optellen van 
steeds dezelfde groepjes. 

 
We kijken ook vaak het 
sinterklaasjournaal en in de groep 
hebben we een begin gemaakt om zelf 
ook sinterklaas-verhalen op te schrijven! 
Dit alles motiveert enorm.  
 
Met het lezen zijn de boekjes  met de 
kleur paars alweer bijna uit: dat volgt 
alweer het laatste (zesde) thema, waarin 
we de letters en klanken van het 
Nederlandse alfabet leren. 
 
Groep vier kan nu al meer zelfstandig 
werken op de tablet om vraagstukken 
‘van het rapport’ op Snappet te maken. 
Ook dit daagt de leerling op eigen 
niveau uit! 
Fijne decembermaand,  
Meester Both 



 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 
Stand van zaken m.b.t. 
verbetersuggesties 
 
In de 5e nieuwsbrief las u een 
aantal door ouders ingebrachte 
verbetersuggesties. Hieronder een 
kort verslag van wat in gang gezet 
is of inmiddels gerealiseerd: 
Er is opdracht gegeven tot het 
vervangen van het boomschors  op 
de heuvel. Tevens zullen de wilgen 
langs de sloot flink gesnoeid 
worden. Dit gebeurt in januari 
 
Er is in het team besloten om 
vervroegd te starten met het 
aanschaffen van een nieuwe 
methode voor Engels  voor de hele 
basisschool. Er wordt nu al in de 
onderbouw Engels gegeven, de 
doelstelling is dat we dat volgend 
cursusjaar met een nieuwe 
methode doen. 
 
Mails vanuit administratie naar alle 
ouders gaan voortaan in BCC. 
 
Met de aangesteld buddy’s  wordt 
in januari een overlegmoment 
gepland. 
 
Bijzondere dingen op school extra 
promoten. Dat doe ik gelijk 
hieronder: 
 
Informatieavond 25/1 : niet alleen 
de nieuwe ouders zijn welkom, 
maar ook alle ouders die volgend 
jaar een kind in groep 0 – 2 
hebben. U bent bij deze van harte 
welkom! 
 
Koffieochtend 11 januari : vanaf 
08.45 staat er koffie/thee en iets 
lekkers klaar. In een ontspannen 
sfeer kunnen we elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek gaan. 
Komt u ook? 
 
Een nuttige uitgebreide tip kreeg ik 
van de familie Schermer. Allerlei 
ideeën om de website verder te 
verbeteren. Waardevol en ik ga er 
binnenkort mee aan de slag.  
 
Heeft u ook een verbetersuggestie 
of tip? Loop na het brengen van uw 
kind de school even binnen en 
spreek mij maar aan. Als ik op 
school ben vindt u mij tussen half 
negen en negen uur wel in de hal of 
de teamkamer. Of als u niet op 
school komt stuur een mail naar 
h.noordman@gpown.nl 
 

Groep 5/6 
Zo, wat is het een gezellige tijd met 
Sinterklaas. In de klas hebben we lootje 
getrokken en de kinderen zijn volop 
bezig en bezig geweest om hun surprise 
voor een ander te maken. Ik zie dat ze 
enorm hun best hebben gedaan. Knap 
gedaan jongens en meisjes. 
We hopen er komende maandag in de 
klas en in de school een heel leuk feest 
van te maken. 
 
Over feest gesproken, december is een 
echte feestmaand, want het volgende 
feest staat al weer voor de deur. Vrijdag 
8 december vier ik mijn verjaardag in de 
klas. De kinderen mogen, als ze dat 
willen, verkleed op school komen. 
Natuurlijk gaan we ook naar de kerst 
toewerken, daarover de volgende keer 
meer. 

Dan leven we ook mee met juf de Lorm. 
Ze is geopereerd aan haar knie en is 
bezig te revalideren. Het lukt steeds 
beter haar knie te gebruiken en wordt 
steeds mobieler. Ze is erg blij met alle 
kaartjes die ze krijgt van de kinderen. 
Hier vandaan willen we ook Juf van 
Rijswijk bedanken voor haar inzet in de 
groep. Zij heeft met volle inzet ingevallen 
in de klas. Dankjewel daarvoor. 
En dank aan meester Both. Enkele 
keren mochten de kinderen bij hem in de 
klas erbij. Er was dan een enorme grote 
klas, waarin het onderwijs is 
doorgegaan. En niet allen dat ook met 
Sinterklaas ben je betrokken op de 
kinderen van groep 5/6. De kinderen 
genieten ervan. 
 
Groeten Meester Vonk 

Groep 7/8 
 

Ook de Sinterklaas sfeer zit er in de 
groep lekker in. Er zijn pakjes ingepakt 
en opgehangen en heeft de groep 
schoentjes gekleurd en in elkaar 
geknutseld om te zetten. Nu hopen dat 
er wat in de schoentjes zit. Ook wordt er 
in de pauze het Sinterklaas journaal 
gekeken. 

Verder zijn we in groep 7 hard aan het 
oefenen met de verhoudingstabel bij 
rekenen en met taal duiken we in de 
wereld van de fantasie. In groep 8 staat 
rekenen in het teken van 
vermenigvuldigen van breuken en 
kommagetallen. En zijn we met taal 
bezig met thema superhelden.  

 

Daarnaast zijn we in tweetallen bezig om 
een werkstuk te maken over het klimaat. 
Groep 7 duikt in de stof van klimaten in 
Europa en groep 8 doet dit over de 
klimaten van de wereld 

Met knutselen zijn er kleine blikjes nodig. 
Willen jullie deze meegeven naar school. 
We hebben zin in aankomende 
maandag en hopen op een gezellige dag 
met elkaar met mooie surprises. 

Groeten juf Vink 

 

 
 
PR 
 
Met de PR commissie zijn we bezig de 
nieuwe folder af te ronden.  
We laten er 1000 drukken en een deel 
gaan we zelf versturen naar ouders met 
kinderen in de leeftijd van 2 -3 jaar. Maar 
we willen u ook vragen om mee te doen 
om De Halm te promoten. Iedereen krijgt 
na de vakantie een aantal folders om 
door te geven aan vrienden met 
kinderen in de doelgroep, of om neer te 
leggen op een plaats in een kerk, 
bibliotheek of een ander openbaar 
gebouw. Helpt u mee? 
 

 
Brede School 
 
Dit onderwerp leeft enorm onder ouders! 
Dat merkte ik tijdens de gesprekken die 
ik met velen van u mocht voeren op de 
spreekavonden. Ook ontving ik per mail 
nog diverse uitvoerige reactie. Hartelijk 
dank daarvoor. Ze helpen ons enorm om 
een beter beeld te vormen hoe dit leeft 
onder u als ouders. Bij de uiteindelijk te 
nemen beslissing – die niet eenvoudig is 
– nemen we dat zeker mee! 
 
 
Hartelijke groet Hans Noordman 

 


