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Contact 
Wethouder Raamsstraat 1 
4286 BV Almkerk 
0183-401625  
administratiedehalm@gpown.nl 
www.gbsdehalm.nl 
 
Jaarthema 
Muziek kleurt je leven 
 
Weekopening 
Juf Sabine: het lied van Mozes en 
Mirjam 
 
Regel van de week 
Wat ik doe is mooi voor God, fijn 
voor de ander en goed voor mezelf 
 
Kalender  
6/9 : startgesprekken groep 3 - 8 
9/9 : excursie groep 7/8 : open 
monumenten dag 
11/9 : startgesprekken groep 3 - 8 
18/9 : studiedag team, leerlingen 
vrij 
24/9 : eerste schoonmaakavond 
 
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. 
 
Schoolreisje 
Op donderdag 27 september gaan 
we op schoolreisje. Dit keer met 
groep 1 t/m 6. We gaan naar Hullie 
in Uden. We zijn nog op zoek naar 
een paar begeleiders die met ons 
mee willen op schoolreisje. U kunt 
zich opgeven via mail: 
paulineboddeus@hotmail.com.  
Graag opgeven voor 14 september. 
Met vriendelijke groeten,  
Tanja Muys, Merel van Helden en 
Pauline van Gent 

Schoolnieuws 
De eerste twee weken zitten er bijna 
weer op. In het team is er best veel 
veranderd. We starten dit seizoen met 
maar liefst vier nieuwe collega’s.  
Dat zijn: in groep 3/4 juf Rieneke 
Vernooij; in groep 5/6 juf Sabine Scherff; 
in groep 7/8 juf Erieke Moeken (zij doet 
een LIO stage) en juf Folyanne Antuma 
(de nieuwe vakleerkracht voor 
gymnastiek). Samen met de andere 
collega’s wensen we jullie Gods zegen 
toe voor dit nieuwe schooljaar. We 
hebben met elkaar een mooie maar ook 
moeilijke start gemaakt. 

Juf Alita de Ruijter, haar man en gezin 
kregen het verdrietige bericht dat de 
kanker waar Gerco eerder voor 
behandeld is teruggekomen en er geen 
mogelijkheden voor genezing zijn. Er 
moet nog een keuze gemaakt worden 
voor een behandeltraject wat er op 
gericht zal zijn om het ziekteproces te 
vertragen. We vragen u mee te bidden 
voor Alita, Gerco en de kinderen dat de 
Heer hen moed en kracht wil geven in 
de moeilijke tijd die gaat komen.  

Groep 1/2 
Wat gaat het toch weer snel!! We zijn 
alweer 2 weken naar school geweest! 
Na een paar weken vakantie is het wel 
weer even wennen. Groep 2 is naar 
groep 3 gegaan, we hebben allemaal 
een ander plekje gekregen en een ander 
groepje. Groep 2 is een beetje groter 
geworden: Alex Scherff is bij ons in de 
klas gekomen. Gezellig dat je er bent, 
Alex! We vinden het erg fijn om met jou 
te spelen!  
Deze eerste weken hebben we onze 
verjaardagshoed gemaakt, ze hangen in 
de hal. In de klas hebben we een 
verjaardagskalender gemaakt. Nu 
kunnen we zien wie er (bijna) jarig is. 

Volgende week gaan we met een nieuw 
thema beginnen: muziek. bespeelt u /uw 
kind een instrument en wilt u er iets over 
komen vertellen/ van laten horen? Dan 
horen we dat graag! Of heeft u een oud 
instrument liggen waar we op school op 
mogen spelen? Dan mogen de kinderen 
dat mee nemen naar school! Passend bij 
het verhaal van dit thema zijn we ook 
nog op zoek naar een knuffel- ezel,  
-hond, -poes en -haan… als u ze heeft 
liggen, mogen wij ze dan een poosje 
lenen?? 
Op donderdag is Juf Nadine bij ons in de 
klas. Zij studeert pedagogiek en komt 
kijken en kinderen helpen. 
groeten van groep 1&2 en de juffen 

Groep 3/4 
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Schoonmaakrooster 
Op maandag 24 september is de 
eerste schoonmaakavond gepland. 
De volgende ouders hebben zich 
daarvoor opgegeven: 
Pauline van Gent, Rianne Scherff, 
Sandra van der Pol, Naomi Alberts, 
Sabine van der Plas, Gean 
Krijgsman, Judith van der Steen, 
Dinella Burghout, Marjolein 
Kolkman, Nicole Scherff, Hermien 
Cappon, Erika Schermers, Annelie 
Duivenvoorde, Madelinde 
Groenenveld, Andrea van Stigt, 
Machelien van Oudheusden 

Ondertussen zijn we al bijna twee weken 
weer aan het werk. Wat was het voor de 
kinderen (en de leerkracht) weer 
wennen. 
Met elkaar hebben we een goede start 
gehad en zijn we elkaar aan het leren 
kennen. Ook hebben we in groep 3 twee 
nieuwe meisjes. Lotte en Mathilde zijn 
nieuw op onze school. Wij vinden het 
heel erg gezellig dat zij bij ons in de klas 
zijn gekomen.  
Wat was het spannend voor de kinderen 
van groep 3. Eindelijk ga je leren lezen 
en schrijven. Ondertussen hebben we 
de letters i, k, m en s al geleerd en 
kunnen we al drie woordjes lezen, 
ik/kim/sim. 
Groep 4 heeft kennis gemaakt met de 
tablets. Het is wel even wennen. Waar 
kan ik alles vinden? Wat mag ik al wel 
maken en nog niet? Wat moet je doen 
als je klaar bent? De komende tijd gaan 
we nog verder met het ontdekken van de 
tablets. 

Naast al het harde werken is het ook wel 
eens tijd voor wat ontspanning. De 
kinderen zingen graag liedjes en we 
doen ook veel spelletjes om elkaar beter 
te leren kennen. Met een vorm van 
‘zakdoekje leggen’ zijn we erachter 
gekomen wat iedereen het leukste vindt 
op school en wat ons lievelingseten is. 
Het was leuk om te zien dat we veel 
overeenkomsten met elkaar hadden.  
Naast het spelen en werken is het ook 
belangrijk om regels in de klas te 
hebben. Met elkaar hebben we gekeken 
wat we prettig vinden in de klas en waar 
we afspraken over moesten maken. De 
regels hangen in de klas en iedereen 
mocht daar zijn handtekening onder 
zetten.  
Met elkaar gaan we er een leuk en 
prettig schooljaar van maken. 
 
Lieve groet uit groep 3/4! 
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Groep 5/6 
We zijn van start! We hebben de klas 
weer gezellig gemaakt en zijn elkaar aan 
het leren kennen. We zijn weer mooi in 
evenwicht, want groep 5 is een meisje 
rijker. Annemarij en Julia kunnen het 
heel goed met elkaar vinden.  
Het is ook wel een beetje wennen aan 
de nieuwe vakken die erbij zijn 
gekomen. Voor groep 5 is dat 
geschiedenis en aardrijkskunde en voor 
groep 6 is dat topografie. We gaan 
samen kijken hoe je al die plaatsen het 
beste kunt gaan oefenen om ze ook echt 
te kunnen aanwijzen op de kaart. 
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste 
Engelse les gehad. Best lastig als ook 
de juf Engels spreekt. We beginnen 
rustig aan, want het niveau is 
verschillend.  

In dit schooljaar willen we de kinderen 
verantwoordelijkheid geven voor een 
nette, opgeruimde klas. Dan creëren we 
samen een fijne leeromgeving. Met het 
oog daarop hebben we samen met de 
kinderen afspraken gemaakt. Komt u ze 
gerust eens bekijken in de klas. Ook 
hebben we samen bekeken welke regels 
we als leerkracht belangrijk vinden, om 
goed te kunnen werken in de klas. We 
zullen u als ouders daar binnenkort over 
informeren via een e-mail. We kijken uit 
naar de startgesprekken die eraan 
komen, zodat we u en uw kind nog beter 
kunnen leren kennen.  
 
Een vrolijke groet uit groep 5/6! 

Groep 7/8 



De kop is eraf! 
We zijn een kleine twee weken aan het 
werk en heel veel is alweer heel 
gewoon. Joris en Hannah zijn nieuw in 
onze groep dit jaar. Met elkaar doen we 
ons best om iedereen zich thuis te laten 
voelen in de groep. Daarvoor hebben we 
met elkaar groepsafspraken gemaakt en 
doen we regelmatig oefeningen waarin 
we moeten samenwerken. We hebben 
bijvoorbeeld een toren gebouwd van 
spaghetti, tape, touw en een 
marshmallow. Bij deze opdracht werd 
duidelijk hoe belangrijk het is om je 
teamgenoten te steunen; complimenten 
en oppeppers als het even nog niet lukt. 
 
De groep (en u waarschijnlijk ook) heeft 
kennis gemaakt met huiswerk. 

Elke leerling heeft een map met 
tabbladen waar de huiswerkbladen in 
gaan. Op dinsdag een spellingblad, op 
donderdag een rekenblad.  
De leerlingen moeten het huiswerk in 
hun agenda schrijven. We helpen hen 
nadenken hoelang ze over een opdracht 
denken te gaan doen en wanneer ze er 
aan gaan werken. Het echte werk moet 
thuis gebeuren. Wilt u uw kind thuis 
helpen met het plannen? Dat lukt nog 
niet altijd helemaal zelf. 
 
Morgen gaan we in verband met Open 
Monumentendag naar Woudrichem. Het 
thema is ‘Europa’. Wilt u uw kind goede 
schoenen/laarzen aan laten doen? 
 
Hartelijke groet uit 7/8! 

 
Informatiegids en adressenlijst 
Aanstaande vrijdag ontvangt u de 
definitieve informatiegids met daarin de 
jaarkalender en vakantierooster. 
 
Luizencontrole 
Na elke vakantie worden de kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis. Helaas 
waren we niet luisvrij. Op donderdag 20 
september wordt de hele school nog een 
keer extra gecontroleerd.Wel verstandig 
om zelf uw kinderen ook een keer te 
controleren en bij geval van hoofdluis of 
neten één van de luizenmoeders in te 
seinen 
 
Dankbetuiging 
Mede namens mijn vrouw en zoon wil ik 
iedereen bedanken voor het meeleven 
dat we ontvingen d.m.v. een kaartje, 
mailtje, appje of een persoonlijke  

condoleance na het overlijden van mijn 
moeder. We zijn als familie getroost dat 
zij nu Thuis is en God mag loven en 
prijzen (psalm 150).  
 
Door de extra zorg die er rond de ziekte 
en het sterven van mijn moeder nodig 
was en ook de extra zorg die 
georganiseerd moet worden voor mijn 
pa die op hoge leeftijd (94 jaar) alleen 
achter blijft, heb ik een achterstand 
opgelopen in mijn werkzaamheden voor 
school. Ik probeer dat de komende tijd 
weer zo goed mogelijk in te halen, maar 
vraag ook uw begrip als dingen wellicht 
wat langer duren. Maar aarzelt u niet me 
te bellen of te mailen als er dingen zijn 
die aandacht nodig hebben.  
 
met warme groet, 
Hans Noordman 

 


