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HERFST!
De vaart erin!



Het zijn weer
Kinderspaarweken!

* Vraag naar de looptijd en voorwaarden van onze actie.

Versluis assurantiën
Neerpolderseweg 3
3381 JP GIESSENBURG
T (0184) 65 14 14
E info@versluisass-giessenburg.nl
I www.versluisass-giessenburg.nl



Je hoeft niet aan een boom te hangen
om een *** te zijn

Het is herfst. Twee koeien zitten in een 
boom. Plots komt er een paard voorbij ge-
vlogen. “Kijk eens” zegt de ene koe “daar 
vliegt een paard”. “Daar” zegt de ander
“vliegt er nog een”. “Inderdaad overal 
paarden. Er moet hier vast een nest in de 
buurt zijn. “Neen ze vliegen allemaal naar 
het zuiden. Het zijn trekpaarden”.

DE JARIGE
    KALENDER!

19-10 Cara

20-10 SoFIE

26-10 Nick

22-11 Jill

26-11  Floris

28-11 Luuk

16-12  ISE

Ontbijten
Het is vakantie, maar om zeven 
uur ‘s ochtends gaat de deurbel. 
Vergeten! Je vrienden komen 
ontbijten. Er is van alles in huis: 
jam, honing, chocopasta en kaas. 
Wat maak je als eerste open?

2 belgen staan op een brug boven een rivier 
in de verte te kijken. In de verte zien ze iets 
verschijnen op de rivier. Zegt die ene Belg: 
“Hé kijk, een boot”. Zegt die andere Belg: 
“Dat is geen boot, dat is een hovercraft.” 
Zegt die ene Belg weer: “Nee dat is een 
boot!!” Zegt die andere Belg weer: “Nee dat 
is een hovercraft!! Zegt die ene belg weer: 
Nee dat is een boot! (spellen) B-O-O-T !! 
Zegt die andere Belg weer: “Nee dat is een 
Hovercraft! (spellen) H-O-….? Ow nee je 
hebt gelijk, het is toch een boot!”

De vaart erin!! 
 
Tsja, als je dat hoort, waar denk je dan aan? Ik denk dan vooral aan de vaart erin houden; niet versloffen, niet stilstaan! Stilstand is ten slotte achteruitgang, luidt een bekend gezegde.

En willen we in het onderwijs niet altijd vooruit. We willen onze leerlingen vooruithelpen. In ieder geval zo ver vooruit dat we ze aan het eind van groep 8 genoeg hebben geleerd en sociaal hebben gevormd om goed beslagen ten ijs af te leveren aan het Voortgezet Onderwijs.

We willen ook de leerkrachten vooruit stuwen. We willen ze betere meesters of juffen, slimmer, handiger en effectiever maken. Allemaal om er voor te zorgen dat ons onderwijs en onze school meegaat in de vaart der volkeren.
Maar ………………..

is het soms niet beter om even pas op de plaats te maken en stil te staan bij wat je doet of hebt gedaan, want stilstaan bij je handelen is ook vooruitgang. Leren vindt ook plaats daar waar je de tijd neemt om terug te kijken op je handelen, door jezelf vragen te stellen over waarom je wat op die manier hebt gedaan, wat dat over jezelf zegt en welke invloed dat heeft gehad. Wat het wellicht heeft gedaan bij een ander en hoe je misschien iets anders wil doen of kan veranderen.

Allemaal diepzinnige gedachten, terwijl ik jullie vanaf deze plaats eigenlijk alleen maar heel veel plezier bij het lezen van deze, weer supermooie, schoolkrant moet wensen en de hoop uitspreken dat iedereen een heerlijke herfstvakantie heeft en als je op vakantie gaat heel veel plezier hebt en als je thuisblijft net zo veel plezier!

Ik ga in ieder geval op mijn strandbedje in de zon wel eens even mijmeren en nadenken over stilstand, vooruitgang en stilstaan bij.

Fijne herfstvakantie en groet,

Jan Hoeksema

Waarom vliegen 

de meeste vogels 

in de herfst naar 

het zuiden ?

Een man in een restaurant zegt tegen de ober
“De melk is wat waterig..
Zegt de ober “Oh ik denk dat de koe
een beetje te lang in de regen heeft gestaan.

Omdat lopen 

te ver is.

de deur.



“MET ELKAAR IEDER
PROJECT TOT EEN
SUCCES MAKEN.

DAT IS WAT TELT!”

OPRICHTER JOHAN VAN PEET

SHOWROOM GIESSENBURG
A.M.A. van Langeraadweg 16  |  3381 LB Giessenburg
T 0184 - 65 35 85  |  E info@trabor.nl  |  I www.trabor.nl

WIJ ZIJN VERHUISD!
A.M.A. VAN LANGERAADWEG 16, 3381 LB GIESSENBURG

RUIM 25 JAAR SPECIALIST IN RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN
HÉT ADRES VOOR PARTICULIER, AANNEMER EN ZZP’ER

Wij leveren en plaatsen: 

� kunststof kozijnen, 
 ramen en deuren 

� aluminium kozijnen, 
 ramen en deuren 

� dakkapellen

� terrasoverkappingen

Verbouwing 
of nieuwbouwproject?

Trabor Gevelprojecten is uw specialist op het gebied van 
kozijnen, ramen en deuren. Met recht kunnen wij zeggen 
dat geen uitdaging ons te groot is. Of het nu gaat over het 
vervangen van één kozijn of het leveren en monteren van de 
kozijnen op nieuwbouwprojecten. U bent bij ons aan het juiste 
adres. Al meer dan 25 jaar.



Groep 
1 en 2



� Ambachtelijke zuivelproducten in 
 glazen fl es
� Interessante excursies (ook Engelstalig)
� Verschillende arrangementen
� Sfeervolle zaal voor feesten, 
 vergadering e.d.

Voor de lekkerste Voor de lekkerste 
echte boerenkaas!echte boerenkaas!

Na winkelbezoek: neem gerust een kijkje bij de kalfjes

Kaas- en 
Zuivelboerderij Kuiper
Heideweg 2, Giessenburg
0184 - 65 27 19
www.giessenlander.nl

Openingstijden:
Di.: 13.30 - 16.00 uur
Vr.: 09.00 - 17.00 uur
Za.: 09.00 - 15.00 uur

/BoerderijKuiper

•  accountancy

•   fiscale en bedrijfseconomische advisering

•  administratieve dienstverlening

•  financiële planning

•  salarisadministratie

Neem vrijblijvend contact met ons op  
voor een adviesgesprek.

www.procount.nl

Wij denken pró-actief  
mee op het gebied van: 

Energieweg 8a   •   4231 DJ Meerkerk   •   T  0183-353535   •   E  meerkerk@procount.nl
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Knutselideeën



Wat heb je nodig?

Grote oranje pompoen,
Scherp mes
Lepel
Grote kom
Eventueel een stift

Snijd de bovenkant van de 
pompoen in met een scherp 
mes. Maak er een kartelrand 
van of hou het vlak. Snijd 
langs de hele pompoen, zodat 
het een dakje voor de pom-
poen wordt.

Creatief met 
aluminiumfolie

(vanaf 7 jaar)

Pompoenen
versieren



Pompoen uithollen

2. Snijd met een mesje de draden aan de 
onderkant van het dakje af.

3. Hol de pompoen uit met een lepel en 
schep al het pulp in de grote kom.

4. De laatste draden krapte ik zelf met 
een mesje of met mijn nagels uit de 
pompoen.

Versieren

5. Snijd met een scherp mes de vorm voor de 
ogen en de mond. Handig om eerst het gezicht 
dat je wilt te tekenen met zwarte stift.  
 
Wees voorzichtig met dit werkje!

6. Snijd gaten aan de bovenkant van de 
pompoen, zodat de kaars genoeg lucht krijgt. 

SUCCES!
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Pompoen 
   cakejes

We hebben nog nooit eerder 

recepten gedeeld. Maar ooit 

moet de eerste keer zijn!

Herfst is een van mijn favoriete 

tijden qua gerechten.Daarom 

deel ik graag een leuk herfst 

recept met pompoen.

Gebruik bij alle recepten de flespompoen, 

want dit geeft het fijnste resultaat.

Pompoen cakejes

Deze cakejes zijn zacht, fluffy, warm, vezelrijk  
en vol vitamientjes en mineralen!
Je kan er 9 vormpjes mee vullen.

Benodigdheden:

135 gram gemalen haver
1 rijpe banaan
50 gram pompoen puree 
(flespompoen stomen en blenden)
1 ei
2 eetlepels kokosolie
2 eetlepels maple siroop of agave
1 theelepel kaneel
vleugje nootmuskaat
1 theelepel speculaaskruiden
1 theelepel gemalen gember ( poedervorm)
eventueel 1 theelepel vanille extract
1 eetlepel bakpoeder
walnootjes

Doe dit alles in een blender totdat je een smeuïg 

papje hebt. Vul cupcake-vormpjes ( met een 

walnootje erbovenop) en zet de cakejes in de 

oven op 180 graden voor 12-15 minuten. 

Pas op! Als je teveel pompoen puree hebt, blijven 

ze erg zacht in het midden.

Pompoensoep:

Een hele fijne zoete soep die je boordevol 
groenten kunt stoppen.

Benodigdheden:
Klontje boter
Een halve flespompoen in blokjes gesneden
1 ui
1 teentje knoflook, gemalen
2 wortels in schijfjes
1 gele paprika
2 theelepels gember ( poedervorm)
beetje nootmuskaat
Peper en zout
Groente bouillon
blikje kikkererwten
zout en paprikapoeder

Snijd de pompoen in blokjes. Snijd de ui en bak deze lichtjes aan 

in het klontje boter. Voeg de pompoenblokjes en de wortel toe. 

Voeg de gemberpoeder toe en roer goed door. Voeg de knoflook 

toe en roer goed door. Voeg de paprika toe. Voeg de nootmus-

kaat toe. Als de blokjes zacht worden dan kun je de bouillon 

erbij schenken tot de blokjes net onder water staan. Kook alles 

20 minuten goed door en pureer met een staafmixer. Maak op 

smaak met peper en zout. Bak nu de kikkererwten in flink wat 

boter knapperig en strooi zout en paprikapoeder over de balle-

tjes heen. Garneer de soep eventueel met de kikkererwtjes!



Ook voor de beste WiFi verbinding
zijn onze monteurs dé Expert!

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

expert.nl

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige 
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!
Expert Dukel

Expert Hardinxveld-Giessendam
Stationsstraat 29  |  0184-612425 
expert.nl/hardinxveldgiessendam   |   hardinxveld@expert.nl
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Café  Restaurant  Slijterij

Tel. 0184651501

Oudkerkseweg 25
3381 KP Giessen-Oudekerk
T0184 651501
www.oltghiessen.nl

Voor al uw feesten en partijen!



EEN WARM 
WELKOM!

 Hallo, ik ben Luuk. 

Eerst woonde ik in Dordrecht, nu hier in Giessen-Oudekerk. 

Samen met mijn zus, vader, moeder, ball python slang en vier 

vissen. Voetbal, vissen en Breakdance zijn mijn hobby’s. 

Ik voetbal bij Peursum in team JO-101. 

 

Groetjes,

Luuk

Hallo, ik ben Mila. 

In de zomervakantie ben ik hier komen wonen. 
Samen met Nina, Chipie de hamster en mama 
Lotte.

Ik vind het grappig dat mijn nieuwe juf ook Lotte 
heet. Wij praten ook Engels want wij hebben in 
Australia gewoond. 

Het is fijn dat ik hier woon. Ik kan veel spelen 
omdat alle kindjes dichtbij wonen. 

Goodby, Mila

Hoi, ik ben Nina. 

Samen met mijn zus Mila ben ik hier in de zomervakantie komen wonen. 
Eerst woonden wij in Zuilichem. Wij hebben, net zoals in de klas, 
ook schildpadden Lilly en Piet. Nu heb ik een roze kamer, we mochten 
zelf kiezen welke kleur er op de muur kwam. Ik vind het leuk 
om te knutselen, kleuren en om met vriendinnen te spelen.

Goodby,

Nina



kleurplaatfu
n









Deko Hardinxveld BV 
    Betrouwbaar projectstoffering  sinds 1956 
    van A tot Z!   o.a. 
Ondervloeren 
Harde/zachte vloerafwerking 
Schoonloopsystemen/matten 
Gordijnen 
Binnen en buiten zonwering 

LLeeeess  mmeeeerr  oovveerr  oonnzzee  kkrraacchhtt  iinn  pprroojjeeccttssttooffffeerriinngg  oopp    
wwwwww..ddeekkoo--pprroojjeeccttssttooffffeerriinngg..nnll  

Blikstraat 1 - 3372 BA   Hardinxveld-Giessendam -  0184-612710 
 





Frisse start! 

insekten thema!

Naar de voorstelling

Dierendag

SCHOOLOVERZICHT    IN EEN VAART..



SCHRIJVER IN DE KLAS!

GI-GA-GROEN BOEKENWEEK!

Gondelvaart!

SCHOOLOVERZICHT    IN EEN VAART..



on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

schoonformaat 420 x 600mm
met bleed 430 x610 mm

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!



on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

schoonformaat 420 x 600mm
met bleed 430 x610 mm

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!

Gondelvaart-
fever

Wat waren we trots op onze boot! 

Een prachtig schip vol woeste  

Vikingen en Draken! :) Om in de  

stemming te blijven hebben we al  

diverse boten ontworpen voor over  

2 jaar of zijn er boten nagetekend  

van de Gondelvaart. 

P.S. Hier staat een “verfijnde selectie” van alle werken.



De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht

+31 (0)184 413 644

info@djps.nl
www.djps.nl

Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde 
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• De pijpen samenstellen van standaard lasfittingen
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
•  CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn  

buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en  
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel 
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v 
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter-
zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten. 
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de 
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw 
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te 
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp 
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals 
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties 
voor de maritieme industrie.

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een 
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en 
adequaat uitgevoerd worden.
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Van Noordenne Groep
Postbus 196
3370 AD Hardinxveld-Giessendam 
Transportweg 11-29
3371 MA Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 675875 | F 0184 - 618487
E info@noordennegroep.nl
I  www.noordennegroep.nl

GROOTS IN GLAS

www.dehekbv.nl

A A N N E M I N G S B E D R I J F

0184 651 737
info@dehekbv.nl Bovenkerkseweg 50b  /  3381 KC  GIESSENBURG

Bouw of verbouw
plannen? 
Van droom naar 
realisatie



Fijne 
vakantie!




