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Beste ouders/verzorgers, 

 

EU-SCHOOLFRUIT 
Het schoolfruit voor volgende week is:  

woensdag: waspeen   

donderdag: mandarijn 

vrijdag: peer 

 

Wilt u zelf fruit meegeven aan uw kind als uw 

kind het niet lust of als u denkt dat het niet 

genoeg is? 

 
 

WEERBAARHEIDSTRAINING 

GROL GROEP 3/4/5 
Op 13 februari is de eerste van uiteindelijk 

vier lessen weerbaarheidstraining gegeven. 

Deze training heet Grol. Vorig schooljaar is 

deze training gegeven aan de groepen  5 

t/m 8 en dit hebben wij als zeer waardevol 

ervaren. De doelen van deze lessen zijn: 

- Op een positieve manier leren 

samenwerken. 

- Meer ruimte leren geven aan een 

medeleerling, zodat er verbondenheid 

en vertrouwen ontstaat in de relatie als 

klasgenoten onderling en op 

individueel gebied. 

- Op een gepaste manier op ongepast 

gedrag leren reageren. 

- Kinderen weerbaarder maken voor 

betere zelfontplooiing. 

- De klas meer een eenheid laten zijn, 

zodat iedereen gelijkwaardig met 

elkaar om kan laten gaan. 

 

De lessen zullen worden gegeven door 

meneer van de Grol, weerbaarheidstrainer 

bij ‘Grol weerbaarheid’ en docent 

bewegingsonderwijs.  

De lessen worden gegeven vanuit een 

psycho-fysieke benadering, wat betekent 

dat er in de gymzaal oefeningen en 

activiteiten gedaan worden om op een 

ervaringsgerichte manier te leren. 

 
 

WANDELEN VOOR WATER 

GROEP 6/7/8 
Aanstaande maandag  17 februari  krijgen 

de kinderen in groep 6/7/8 een gastles 

waarbij de groep uitleg krijgt over de actie 

‘Wandelen voor water’. In Nederland is het 

heel normaal dat er altijd schoon en veilig 

drinkwater uit de kraan komt. In veel 

ontwikkelingslanden zíjn er helemaal 

geen kranen. Daar moeten kinderen 

kilometers lopen om water te halen. 

Woensdag 11 maart gaat Wandelen voor 

Water van start. Met deze sportieve actie 

kunnen kinderen zélf iets te betekenen voor 

hun leeftijdsgenoten in Afrika. 
 

Woensdag 11 maart gaat groep 6/7/8 

wandelen in Leerdam. We vertrekken 

direct om 08.30 uur op school. We lopen 

samen met andere kinderen uit Lingewaal 

en Leerdam een route van 6 km met op 

onze rug ongeveer 6 liter water. Het is de 

bedoeling dat kinderen geld ophalen om 

het goede doel te steunen en op deze 

manier ervaren wat hun leeftijdsgenootjes 

in ontwikkelingslanden iedere dag 

meemaken. 
 

Op school wordt a.s. maandag aan iedereen 

een rugzak uitgedeeld. Het is de bedoeling 

dat kinderen thuis zelf de rugzak vullen 

met flessen water. 6 liter is voor sommige 



 
 

kinderen erg veel, uiteraard is het ook goed 

om dan wat minder water mee te nemen. 

Naast een rugzak krijgen de kinderen ook 

een formulier mee om zich te laten 

sponsoren. Op het formulier schrijven de 

kinderen wie hen sponsort en hoeveel geld 

er gesponsord wordt. Het geld wordt 

verzameld en uiterlijk maandag 9 maart 

weer op school ingeleverd. 

Wie wil er woensdag 11 maart brengen, 

halen en eventueel met ons meelopen in 

Leerdam? Laat u het weten aan Simone of 

Jasmin. 

 

PANNENKOEKDAG 

Op vrijdag 20 maart is het weer 

Pannenkoekdag. Wij doen ook weer mee! 

Dit jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 

in het Pannenkoekrestaurant eten op 

school. Daarvoor mogen zij één opa of oma 

uitnodigen. Mocht dat niet lukken, dan 

mogen ze iemand anders uitnodigen. De 

officiële uitnodiging komt nog, maar 

schrijft u het vast in de agenda? 

De kinderen van groep 6/7/8 gaan dit jaar 

pannenkoeken bakken voor de mensen in 

het nieuwe gedeelte van Avondlicht. Ook 

hierover volgt later meer informatie. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF  

Op donderdag 9 april komt de 

schoolfotograaf op school. Wij zijn alvast 

op zoek naar een hulpouder die deze 

ochtend (Van 8.15 uur tot ongeveer 12.30 uur) 

zou willen begeleiden.  

Er is dit jaar ook een extra voordeel voor 

deze hulpouder. Je krijgt namelijk 25% 

korting op de bestelling. Wilt u dit graag 

doen? Graag even doorgeven aan juf 

Sharon. 

 

 

DE SCHATKIST IN HET 

NIEUWS 

Het artikel onderaan deze nieuwsbrief 

werd onlangs gepubliceerd in een 

nieuwsbrief van onze stichting O2A5. Dit 

interview, afgenomen door een 

medewerker van O2A5,  willen wij u niet 

onthouden. Het geeft inzicht in onze 

werkwijze met de TopTorens.   

 

KALENDER 
 

17 februari 

Rapporten mee 

 

19 februari 

10-minuten gesprekken 

U heeft inmiddels de briefjes gekregen wanneer 

het gesprek plaats vind. Heeft u deze niet 

gekregen van uw zoon/dochter, dan kunt u het 

nog even vragen aan de leerkracht. 

 

20 februari en 5 en 19 maart 

Grolles groep 3/4/5 
 

21 februari 

Juffenfeest thema sprookjes 

De kinderen nemen wel de lunch mee van 

thuis (dit was in de vorige nieuwsbrief 

verkeerd aangegeven). 
 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

6 maart 

Luizencontrole 
 

11 maart 

Wandelen voor water groep 6/7/8 
 

12 maart 

Voorstelling ‘Pas op muis’ voor groep 3/4 

in Heukelum 
 

20 maart  

Pannenkoekdag 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

  



 
 

ROLLENDE TORENS IN 
CLUSTER LINGEWAAL 

  
Deze maand geen school voor het 

voetlicht, maar het hele cluster!  In 

cluster Lingewaal rouleren ‘Toptorens’ 

langs de scholen. Locatiecoördinator 

Simone van Wijk en intern begeleider 

Yvonne de Kreij interview ik over dit 

concept. 

Als ik de Schatkist binnenloop, klinkt 

geroezemoes uit de lokalen. In de hal ligt 

een jongetje languit op zijn buik met een 

programmeerbare auto. Links, links, 

rechts zegt hij en drukt wat knopjes in. 

De auto rijdt links, links, rechts… ‘Hij is 

voor deze week al klaar met rekenen en 

heeft nu tijd voor deze uitdaging’, vertelt 

Simone. 

 

Wat zijn Toptorens? 

Enthousiast wijst Yvonne naar de hoek 

van het kantoortje waar we zitten. Een 

stapel grote grijze kratten reikt haast tot 

het plafond. Ze vertelt: ‘In deze kratten 

zitten allerlei materialen die wij 

aanschaffen om intelligente of meer 

begaafde kinderen extra uitdaging te 

bieden. We hebben er drie, die 

verschillend zijn qua inhoud en rouleren 

langs de scholen. We kunnen uiteraard 

veel extra lesstof bieden binnen de 

onderwijsmethode, maar deze doelgroep 

vraagt ook om een andere manier van 

leren, bijvoorbeeld voor het jongetje net 

op de gang.’ 

 

Simone vult aan:  De naam ‘Toptorens’ is 

bedacht door de leerlingen zelf!’ In ons 

cluster hebben we drie scholen (de 

Zandheuvel Asperen, de Schatkist 

Herwijnen en de Rietput Heukelum) en 

geen ruimte om bijvoorbeeld een plusklas  

op te zetten. Dat willen we eigenlijk ook 

niet omdat we het doel hebben zoveel 

mogelijk inclusief onderwijs te bieden. In 

een plusklas heb je bijvoorbeeld een uur 

per week les, wij bieden continu aanbod 

in de klas.   

 

Naast de verdieping in de lesstof bieden 

we week- en dagtaken met extra 

uitdaging, Spaans en op de computer 

Acadin. 

’Yvonne: ‘Vandaar dat we besloten 

hebben om de budgetten van de drie 

scholen bij elkaar te voegen en in een 

werkgroep vorm te geven aan meer 

begaafden onderwijs. We hebben 

hiervoor cursussen gevolgd en een 

protocol opgezet. Onze doelen zijn: leren 

leren, leren proberen en doorzetten! Zo 

zijn de torens met uitdagende materialen 

ontstaan. De leerlingen mogen zelf iets uit 

de toren kiezen en krijgen een doel mee. 

Het is niet vrijblijvend.’ 

 

Wat zit er in? 

Simone: ‘De inhoud is heel breed. Zowel 

de kleuters als de bovenbouw vinden er 

uitdagingen. Het varieert van puzzels met 

stukjes tot rekenpuzzels, stroomcircuit, 

Beebot, boekjes etc.’. Yvonne vult aan: 

‘Acadin, wat Simone net noemde is een 

computerprogramma waarin leerlingen 

projecten aangeboden krijgen en 

bijvoorbeeld leren posters te  maken, 

routes te kiezen etc.’ 

 

Is de toren ook een extra uitdaging in het 

team? Beiden schieten in de lach. 

Yvonne: ‘de leerkrachten moeten 

inderdaad ook zelf weten hoe iets werkt. 

Er vliegen regelmatig vergaderingen 

voorbij waarin we zelf van alles 

ontdekken uit die toren! Maar, we kunnen 

ook onze eigen creativiteit inbrengen.  Die 

Toptorens blijven groeien!’  

 


