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De werkdruk in het basisonderwijs is enorm. Ik pleit voor kleinere 
groepen en meer handen in de klas en het drukken van de 
administratieve ballast. 

Graag wil ik de energieke leerkrachten die met het plezier het 
mooiste werk wat er bestaat uitvoeren, behouden! Daarnaast 
maak ik me grote zorgen over de 
(nabije) toekomst met betrekking tot 
het hebben van voldoende bevlogen 
professionele leerkrachten. Het beroep 
moet beter gewaardeerd worden. 

Wij realiseren ons dat wanneer wij 
staken, wij u ‘opzadelen’ met een 
opvangprobleem en wij de kinderen 
onderwijstijd ontnemen. Ik wil u 
enorm bedanken voor uw steun en 
begrip in deze! Wanneer wij nu geen 
actie voeren komt het onderwijs aan 
uw (klein) kinderen in gevaar.  

Waarom wij staken

De kop is eraf!
De start van het schooljaar is al weer zo’n 
zeven weken geleden. Wat vliegt de tijd. 
We kunnen terugkijken op een fijne start 
in onze nieuwe setting. Iedereen lijkt 
z’n draai weer gevonden te hebben. De 
vriendschappen tijdens de pauzes op school 
zijn na zes weken vakantie weer opgepakt. 
De kinderen zijn gewend aan hun nieuwe 
juffrouw of meneer. De schoolreis was 
ondanks de mindere weersomstandigheden 
een groot succes! Wat hebben de kinderen 
genoten! Nu is het tijd om te gaan genieten 
van de herfstvakantie. 

•   Wij, als Oudervereniging erg genoten hebben van het 
jubileumfeest. 

•  De leerlingen heel blij zijn met het nieuwe meubilair in de 
school.

•  De Bosspeldag weer een groot succes was.
•  De typecursus weer begonnen is en er 15 leerlingen 

meedoen.
•  Er een prachtig verkeersplein is verschenen op het 

kleuterplein.
•  Afgelopen schooljaar ongeveer € 3.000,- is opgehaald  

door de Oud Papier Karton inzameling.
•  We een nieuwe reporter hebben gevonden.  

Wist u dat...
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Mijn naam is Monique 
Pieterse. Ik ben 20 jaar en 
ik ben PABO-studente. 
Mijn hart ligt van jongs af 
aan al bij kinderen en bij 
het overdragen van kennis, 
vandaar mijn keuze om 
leerkracht in het basis-
onderwijs te worden.
Ik kom uit een dorpje in 
Zeeland maar woon al een 
aantal jaar op kamers in 
’s-Hertogenbosch. Ik houd 
van lezen, wandelen, heel 
veel kletsen en de IKEA. 

Het komende jaar zal ik stage 
lopen op De Zeggewijzer en 
hier werken aan mijn competenties. Het eerste half jaar loop ik 
stage in groep 3 bij juffrouw Sylvia en Nienke. In het tweede half 
jaar zal ik stage lopen in de bovenbouw. 

Ik kijk uit naar een hele leuke en leerzame tijd! Ik ben altijd 
bereid om vragen te beantwoorden. Spreek mij gerust aan als u 
mij ziet of stuur een mailtje naar mpieters2@avans.nl.  

Ik ben Ilona Hoppers, 25 jaar en ik woon in 
Made. Sinds een paar weken werk ik met 
veel plezier op De Zeggewijzer als onder -
wijs  assistent. Het leukste van mijn vak vind 
ik om kinderen te begeleiden tijdens hun 
leerproces en een vertrouwensband op te 
bouwen. Met plezier help en ondersteun ik 
de kinderen bij hun leerproces. Het mooiste 
om te zien is dat de kinderen sprongen 
vooruit maken en plezier hebben in het 
leren. Binnenkort zal ik ook te zien zijn als 
leidster bij de peuterspeelgroep op  
De Zeggewijzer. In mijn vrije tijd vind ik het 
leuk om met mijn honden te gaan wandelen 
in het bos of aan zee. Ook vind ik het 
leuk om een dagje weg te gaan naar een 
dierentuin of naar een concert.  

Wij hebben als team, zoals u weet, voor dit schooljaar binnen onze bekostiging gekozen voor  
8 in plaats van 9 groepen. Op deze manier kunnen wij ondersteuning bieden aan meerdere 
groepen en hebben hier meerdere kinderen profijt van. Hier ziet u ons overzicht:
• Juffrouw Nienke ondersteunt groep 3 t/m kern 6 in de ochtenden.
• Juffrouw Ilona ondersteunt groep 4, 5 en 7 in de ochtenden.
•  Meneer Pim ondersteunt groep 4 t/m 8 op maandagochtend, donderdag en vrijdag.  

Wij starten na de herfstvakantie met een peutergroep op De Zeggewijzer. Wij beginnen met twee 
dagdelen: dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Een mooie eerste stap met Eskadee naar een IKC! 
De peuters en hun ouders mogen op maandag 23 oktober van 10.00 - 11.30 alvast een kijkje 
komen nemen in het peuterlokaal.  

Mijn naam is Fenne Buijs, ik ben 19 jaar en woon in Hooge Zwaluwe. Afgelopen 
schooljaar heb ik mijn diploma als onderwijsassistente gehaald. Omdat ik toch graag 
echt zelf voor de klas wil komen te staan, ben ik dit jaar begonnen aan de PABO op 
Avans Hogeschool Breda. In het eerste leerjaar van de PABO ga ik 12 weken stage lopen.
Dit ga ik doen op De Zeggewijzer. 
Het eerste halfjaar sta ik in groep 1/2B, daarna ga ik naar de bovenbouw. Zo maak ik 
kennis met het jonge en het oudere kind. Mijn eerste stageweek in groep 1/2B zit er al 
op, ik vond het een hele leuke week! Ik kijk uit naar het komende jaar en hoop op een 
fijne samenwerking, zowel met het team van De Zeggewijzer, als met de leerlingen en 
ouders. Mocht u nog vragen hebben aan mij, kunt u deze natuurlijk altijd stellen als ik op 
school ben.  

Ondersteuning in de groepen

Ilona Hoppers

Monique Pieterse

Fenne Buijs

Peutergroep op De Zeggewijzer
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Lang Leve de Muziek Show is een landelijke muziekwedstrijd voor 
basisscholen. Hoe gaaf is het dan als jouw klas is geselecteerd en 
deel mag nemen aan deze spannende wedstrijd. Groep 8 van  
De Zeggewijzer had de eer om hun school te vertegenwoordigen. 
Maandag 2 oktober vonden de opnames plaats in de studio in 
Almere. Groep 8 ging de strijd aan met twee basisscholen uit de 
provincie Noord-Brabant. De winnaar van iedere provincie mag 
optreden tijdens het Kerst Muziekgala 2017, met als speciale gast 
Koningin Máxima. 

Een terugblik, de selectierondes
In groep acht zitten veel muzikale talenten. Vorig 
schooljaar deden ze met veel enthousiasme mee 
aan een jazz-project en werden nummer 1!  
Dat smaakte naar meer. Meneer Robbert stuurde 
het filmpje van het jazz project in voor de  
Lang Leve de Muziek Show. Een uitnodiging  
voor de audities in Dordrecht volgde en daar 
presenteerde de klas hun muzikale act aan een 
vakjury. Wat waren ze blij toen ze aan het einde 
van het schooljaar hoorden dat ze door waren 
naar de landelijke finale!

Groep 7 & 8 samen de studio in
Voor de landelijke finale mogen per provincie 
drie klassen deelnemen aan Lang Leve de Muziek 
Show. Maandag 2 oktober gingen de leerlingen 
van groep 8 de strijd aan met twee Brabantse 
scholen. Samen met de supporters, de leerlingen 
van groep 7, vertrokken ze naar Almere. Voor 
de ingang van de studio lag de rode loper klaar 
en werden de leerlingen hartelijk verwelkomd. 
Vervolgens de studio in voor de opname van de 
show. 

Topprestatie
De show werd swingend geopend door Buddy 
Vedder en Romy Monteiro. Daarna was het 
de beurt aan de leerlingen. Liedjes herkennen, 
coole moves, op zoek naar de hiphop artiest en 
de presentatie van hun eigen videoclip kwamen 
voorbij. De leerlingen waren fanatiek en ook 
meneer Robbert streed mee. Onder de douche 
zong hij liedjes en kreeg een super creatieve, 
gekke koptelefoon op zijn hoofd. Wat hebben ze 

hun best gedaan! Een andere 
school ging er vandoor met de 
geweldige prijs, een optreden 
met de allergrootste school - 
band voor Koningin Máxima 
tijdens Het Kerst Muziekgala 
2017.

Een bijzondere ervaring
Nova, Nadine en Sophie 
(leerlingen groep 8) zijn de 
volgende dag nog vol van 
de bijzondere middag. Nova 
vertelt: “De opname van de 
show was heel anders dan het 
programma dat je op televisie 
ziet. Er gebeurt zoveel omheen. 
Regelmatig moest er iets 
opnieuw, dat was wel grappig.” 
Nadine vult aan: “Dat je zoiets 
mag meemaken is wel heel 

speciaal. Iedereen in de studio 
was heel aardig. Romy en 
Buddy, de presentatoren van de 
show waren ook heel vriendelijk 
en grappig!” Sophie is ook 
enthousiast: “We hebben  
Kenny B gezien en Gers Pardoel 
trad op. Hij beoordeelde onze 
clip die we voor het programma 
hadden opgenomen en vond 
hem heel leuk!” 

Trots op groep 8 
De leerlingen vonden het een 
geweldige ervaring en waren 
ook een beetje teleurgesteld. 
Ze wilden zo graag winnen en 
hadden er hard voor gewerkt. 
Een dag later kijken ze vooral 
met een grote glimlach terug 
op de dag. Dat geldt ook voor 
meneer Robbert: “De leerlingen 
hebben het ontzettend goed 
gedaan. Ik ben enorm trots op 
hun positieve, enthousiaste 
inzet.” Juf Annette, leerkracht 
van groep 8, voegt glimlachend 
toe: ‘Voor ons zijn het 
winnaars!”

Uitzending gemist?
Zaterdagavond 7 oktober was 
op NPO Zapp de show te zien. 
Wil je de show nog bekijken? 
Ga dan naar uitzending gemist 
en geniet van Lange Leve de 
Muziek Show met groep 8 van 
De Zeggewijzer!  
 

 

Lange Leve de Muziek Show
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Juzt geeft een informatieavond over 
pleegzorg in het Gemeentehuis te Made 
op woensdag 1 november. Juzt zoekt 
in samenwerking met de gemeenten 
Geertruidenberg en Drimmelen 
verschillende pleeggezinnen voor 
kinderen die door omstandigheden 
niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven 
dan voor korte of langere tijd in een 
pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit 
hun directe omgeving bijvoorbeeld 
familie of bekenden via school. Pas als 
dat niet lukt wordt gezocht naar een 
plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin.

In de afgelopen jaren is het aantal 
kinderen dat gebruik maakt van 
pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de 
vraag naar pleegzorg momenteel veel 
groter dan het aanbod van beschikbare 
pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen 
blijven daarom hard nodig.

Hoe is het om pleegouder te zijn?  
Hoe word je pleegouder? Kun je werk 
en pleegzorg combineren? Welke 
verschillende vormen van pleegzorg zijn 
er? Daarover gaat de informatieavond 
van Juzt Pleegzorg. 

Een pleegmoeder vertelt over haar 
ervaringen en een medewerker 
van pleegzorg informeert over de 
voorbereiding en de begeleiding. 
Bezoekers kunnen vragen stellen en 
vrijblijvend kennis maken met wat je 
als pleegouder kunt betekenen voor 
een kind dat voor korte of lange tijd 

niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn 
heel divers: alleenstaand, met partner 
of met gezin, ook senioren en mensen 
die werken kunnen veel voor een kind 
betekenen als pleegouder. Een groot 
huis of veel geld is niet nodig. Het is 
wel belangrijk dat pleegouders een kind 
veiligheid, stabiliteit en rust kunnen 
bieden.

Heb je interesse of wil je meer 
informatie over pleegzorg? 
Kom naar de informatieavond op 
woensdag 1 november van 20.00 tot 
22.00 uur, locatie: Gemeentehuis,  
Park 1 te Made

Deelname is vrijblijvend en verplicht tot 
niets. Je bent van harte welkom.
Wil je een informatiepakket 
ontvangen of je aanmelden voor 
de informatieavond, mail dan naar 
pleegzorg@juzt.nl of bel 076 - 525 64 44.

Juzt heeft een reizende expositie 
over pleegzorg georganiseerd. De 
expositie is te bezichtigen in oktober 
in het gemeentehuis te Made. Iedere 
maand reist de expositie naar een 
volgende gemeente in de regio. Op 
deze manier wil Juzt in samenwerking 
met gemeenten Geertruidenberg en 
Drimmelen, CJG en de bibliotheek 
nieuwe pleegouders werven. De 
expositie bestaat uit prachtige foto’s van 
kinderen in alle leeftijden.  

Informatieavond over pleegzorg

                    ZOEKT
 EEN PLEEGVADER

DIE AF EN TOE
EEN VERHAAL

VOOR WIL LEZEN

LEON (7)

Woensdag 1 november
Van 20.00 tot 22.00 uur
Aanmelden via www.juzt.nl/pleegzorg

Made
Park 1, Made

INFORMATIEAVOND 2017

Foto-expositieseptemberbibliotheekRaamsdonksveeroktobergemeentehuisMade

Vorig jaar is de Harmonie 
Terheijden gestart met het 
verzorgen van de blok-
fluit - lessen en we mogen 
zeggen dat dit een groot 
succes is geweest. Daarom 
zijn wij blij dat we dit weer 
mogen voortzetten voor het 
schooljaar 2017-2018.

Vanaf donderdag 2 november 
zullen de blokfluitlessen 
starten, iedere donderdag van 
15:45 uur tot 16:25 uur voor 
de beginners.
Van 16:25 uur tot 17:05 uur 
voor de gevorderden.  
De lessen worden gegeven 
door Vicky Spele, op  
De Zeggewijzer. De lessen 

kosten € 60,- voor een cursusjaar (exclusief de 
kosten voor een blokfluit en lesmateriaal). De 
kinderen zullen in de ledenadministratie van de 
Harmonie Terheijden opgenomen worden.

Voor aanvang van de lessen aan te schaffen:
-  (Voorkeur gaat uit naar) sopraanblokfluit met 

enkele boring (over info aanschaf hierover  
kan men altijd bij mij terecht) 

- ‘Blokfluitfeest deel 1’ (beginners)
-  Een leeg schrift (waar we het huiswerk in 

schrijven)

Heeft uw kind interesse dan kan men aanmelden 
via annelies@harmonieterheijden.nl. Graag met 
naam kind, groep, geboortedatum, adres en 
telefoonnummer. Inschrijven vóór 27 oktober. 

Annelies Nissen, Harmonie Terheijden  

Blokfluitles
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Het CJG Drimmelen Geertruidenberg organiseert voor de 
derde keer een KIES spel- en praatgroep voor kinderen met 
gescheiden ouders. De groep is gestart op 20 september 2017.
Kinderen kiezen niet voor scheiding van ouders. Het overkomt 
ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer 
verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep die het CJG 
aanbiedt, kunnen kinderen hun gevoelens in een veilige 
omgeving uiten, de scheiding leren begrijpen, een plaats geven 
en een manier vinden om om te gaan met de scheiding en 
de nieuwe situatie waarin zij zich bevinden. Doordat het kind 
dit tijdens KIES met andere lotgenoten kan delen, werkt het 
helpend bij het proces van verwerken en loslaten. 

Ouderbijeenkomst 
Een KIES-traject start en eindigt met een ouderbijeenkomst. 
Het is voor een kind van belang dat beide ouders bij deze 
bijeenkomsten aanwezig zijn. Mocht dit lastig te realiseren 
zijn, denkt het CJG graag met je mee over een passende 
oplossing. Binnen KIES ligt de nadruk van de ondersteuning op 
je kind. Heb je zelf als gescheiden ouder ook ondersteuning 
nodig, dan is dit mogelijk binnen het CJG.

Locatie
Nog nader te bepalen (Drimmelen of Geertruidenberg)

Aanmelden
Neem voor meer informatie of het aanmelden van je kind 
contact op met CJG-professional Ivo van Groesen via 
telefoonnummer 0162-690120 of stuur een e-mail:  
ivo.van.groesen@Trema.org

Datum & tijd
25 oktober 2017 12:00 - 15:00
01 november 2017 13:00 - 14:00
08 november 2017 13:00 - 14:00
15 november 2017 12:00 - 15:00
22 november 2017 12:00 - 15:00  

Iedere ouder heeft 
wel eens vragen 
over opvoeden en 
opgroeien. Of je 
nu zwanger bent, 
kleuters of pubers 
grootbrengt, elke fase 
van het ouderschap 
kent zijn eigen 
uitdagingen. Ook als 
kind of jongere kun je 
vragen hebben over 
veranderingen tijdens 
het opgroeien. Bijvoorbeeld de situatie 
thuis en op school of over vriendschap, 
seksualiteit, alcohol en drugs.

Het CJG Drimmelen Geertruidenberg geeft 
advies en ondersteuning bij opvoeden en 
opgroeien aan:
•  ouders en verzorgers van kinderen en 

jongeren tot 23 jaar
•  kinderen en jongeren tot 23 jaar
•  professionals en vrijwilligers die met 

kinderen en jongeren werken
Samen bekijken we wat voor jou het beste 
werkt!

Als contactpersoon denk ik graag met u mee 
wat het CJG voor u kan betekenen en op 
welke manier dit het best passend is voor u. 

U kunt mij bereiken via mail of via het 
algemene nummer van het CJG. U kunt 
natuurlijk ook via de leerkracht of intern 
begeleider van de school in contact komen 
met mij of ons.

Marianne Steentjes,  
CJG-contactpersoon De Zeggewijzer
M.Steentjes@ggdwestbrabant.nl  
Werkdagen maandag & dinsdag in de even 
weken, donderdag & vrijdagochtend  
CJG Drimmelen Geertruidenberg  
0162 - 690 120

Voor meer informatie over het  
CJG Drimmelen-Geertruidenberg kunt u de 
website raadplegen.
www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl  

Vragen over 
opgroeien en 
opvoeden?

KIES spel- en praatgroep 
voor kinderen in een 
echtscheidingssituatie

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête 
verstuurd naar bijna 19.000 ouders en verzorgers van 
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze 
enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving 
van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen 
de gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en 
meer inzicht verkrijgen in de behoeften van ouders en hun 
kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer 
informatie en een kort filmpje kunt u vinden op  
www.ggdmonitor.nl.  
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Van 2 t/m 8 oktober vond de jaarlijkse Week van de Opvoeding 
plaats met als thema ‘Buiten de lijntjes’. Daarnaast ging op 
maandag 2 oktober ook de Facebookpagina van het CJG 
Drimmelen Geertruidenberg in de lucht! U vindt hier actuele 
berichten over opvoeden en opgroeien. Neem een kijkje en like 
de pagina om op de hoogte te blijven! 

Naast de Facebookpagina, organiseerde CJG Drimmelen 
Geertruidenberg in de eerste week van oktober ook de 
stoepkrijtwedstrijd ‘kies je eigen kleur’. Bij scholen, BSO’s 
en op een aantal openbare speelterreinen zijn emmers met 
stoepkrijt verspreid. Wij nodigenden alle kinderen uit om een 
mooie tekening te maken met het stoepkrijt. Kinderen mochten 
natuurlijk ook in hun eigen straat of buurt een stoepkrijttekening 
maken. De mooiste stoepkrijttekening ontving een leuke 
verrassing. 

Kijk op de Facebookpagina van CJG Drimmelen 
Geertruidenberg en like!  

Team De Zeggewijzer hoopt u allen te 
ontmoeten op 3 november tussen 13.00 - 17.00.

Wat hebben onze groep 3 kinderen genoten van de zeer 
geslaagde bosspel dag! Vele ouders hebben zich ingezet om 
de jarenlange traditie in ere te houden. Een mooi moment 
aan het begin van het schooljaar in kader groepsvorming. Het 
was een spannende, leuke, gezellige ochtend!

Een brief voor juf Colinda....mogen wij 
met dierendag een dier mee naar school 
nemen? Ja, dat mag! Onze groep 3 kinderen 
mochten, ter gelegenheid van de afsluiting 
van het project ‘beestenboel’, op 4 oktober 
een huisdier of dierenknuffel meebrengen. 
Op het schoolplein hebben de dieren 
met elkaar kennis gemaakt en konden de 
kinderen elkaar vragen stellen. Het was 
genieten voor iedereen!

De Oudervereniging verzorgt de ‘kersjes op de taart’ voor 
uw kinderen: bosspeldag, schoolreis, paas- en kerstviering, 
Sinterklaas, carnaval, sportdag, doemiddagen en het 
schoolfeest. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden:
een COMMISSIELID en een VOORZITTER. Interesse?  
Stuur een bericht naar: oudervereniging@zeggewijzer.nl

Buiten de lijntjes

Bosspeldag

Vacatures Oudervereniging

Dierendag
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Open middag
3 November 2017  |  13.00 - 17.00 u

Iedereen die De Zeggewijzer 
een warm hart toedraagt,  
is van harte welkom!

Reünie 
3 November 2017  |  20.00 - 00.00 u

Voor oud-leerlingen 18+ en teamleden van 
toen en nu

Meer info zie: Facebook Reünie De Zeggewijzer Terheijden

De Zeggewijzer - Biezelaar 59 - 4844 RD  Terheijden - Tel: (076) 593 81 35



Orfeo: Als ik aan je denk, dat is de titel van een gloednieuw programma en dat komt naar  
De Zeggewijzer op woensdag 1 november voor alle leerlingen van groep 5 en 6. 

Soms ontmoeten twee mensen elkaar en denken; wij horen bij elkaar en het lijkt wel of dat altijd zo 
is geweest. Zulke mensen waren Orpheus, met zijn prachtige muziek en Eurydike. Maar Eurydike 
stierf al vlak nadat ze getrouwd waren en Orpheus voelde zich eenzamer dan ooit. Nu hij wist wie 
hij moest missen kon hij niet stoppen zich haar te herinneren. Zijn muziek werd diep droevig en de 
bomen en de stenen huilden met hem mee. Hij kon haar maar niet vergeten. En toen besloot hij iets 
te hopen dat nog nooit een mens gedurfd had te hopen – hij hoopte haar, Eurydike, terug te kunnen 
halen uit de dood. 

Daarover gaat de poëtische voorstelling Als ik aan je denk die gebaseerd is op de mythe Orpheus 
en Eurydike. Een verhaal dat al bestond voordat mensen konden schrijven. Deze mythische figuren 
leven voort omdat wij hun verhaal blijven vertellen en wij hen ons zo blijven herinneren.  

Monsters, trollen en heksen liepen woensdag-
ochtend 4 oktober door de school. Spannende 
muziek in de aula, de lichten waren gedempt 
en zelfs de leerkrachten zagen er een beetje 
eng uit. Dit spannende en griezelige begin 
van de woensdagochtend was gewoon de 
start van de Kinderboekenweek 2017 met het 
thema: Griezelen, gruwelijk eng!

Start Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is een jaarlijks 
evenement in de maand oktober waarin het 
kinderboek wordt gepromoot. Woensdag  
4 oktober jl. startte de 63ste editie. Tien dagen 
lang staat op scholen, dus ook op  
De Zeggewijzer, het kinderboek centraal. 
Griezelen, gruwelijk eng. 
Dit jaar gaat het over kinderboeken met 
griezels en engerds. Het thema is: Griezelen, 
gruwelijk eng! Ieder jaar wordt de week officieel 
geopend. Dit jaar werd de opening van de 

Kinderboekenweek verzorgd door de kleuters. Ze hadden een 
toneelstuk ingestudeerd met de titel: ‘Ik ben de grote grijp-me-
dan’. Het verhaal was een beetje spannend en had ook grappige 
elementen met – hoe toepasselijk op dierendag – dieren in de 
hoofdrol. De rol van olifant, kikker, konijn en beer speelden de 
kleuters vol overgave en met een vleugje humor. 

Samen lezen is leuk 
De bijeenkomst in de aula werd swingend afgesloten met het 
griezelige liedje ‘Gruwelijk eng!’ dat Kinderen voor Kinderen 
heeft uitgebracht. Op het podium een paar enge monsters die 
griezelig goed konden dansen. 
Daarna was het tijd om samen 
te lezen. De leerkrachten van 
de groepen 4 t/m 6 wisselden 
van groep en lazen voor in de 
klas. Leerlingen van groep 7 en 
8 lazen voor aan de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 3. Door 
de hele school zaten groepjes 
kinderen heerlijk samen te 
lezen. Het beeld was duidelijk, 
samen lezen is leuk!  

Groep 5-6:  
Muziek van Philharmonie Zuidnederland

Griezelen tijdens start Kinderboekenweek  
op De Zeggewijzer
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