
 
 

Voor in de agenda 
17 t/m 20 mei 
Avondvierdaagse 
…………………………… 
18 mei  
Schoolreisje groep 1 en 2 
……………………………… 
19 mei 
Fort Rijnauwen groep 5 en 6 
…………………………………… 
26 mei en 27 mei 
Hemelvaart 
…………………………………….. 
30 mei 
Kamp groep 8 
……………………………………….. 
3 Juni 8.30 uur-9.15 uur 
Inloopochtend project 
8 Juni 8.30 uur-9.15 uur 
Inloopochtend project 
………………………………………… 
 

Nieuwsbrief 17, 13-05-2022 
 

Projectweken 
Deze week zijn de projectweken gestart. Wij gaan een pilot draaien a.d.h.v. de 
nieuwe methodiek VierKeerWijzer. Tijdens de vorige projectweken hebben wij 
a.d.h.v. een andere methodiek een pilot gedraaid, nu gaan wij VierKeerWijzer 
uitproberen. 
Tijdens de evaluatievergadering, op 22 juni, evalueren wij deze beide 
methodieken. Wij bekijken of één van deze methodieken passend is binnen onze 
visie en ambitie of dat wij in het nieuwe schooljaar nog een nieuwe pilot gaan 
draaien. 
VierKeerWijzer is een thematische werkwijze voor de groepen 1 t/m 8.  
Vier Keer Wijzer staat voor de VIER stappen die zorgen voor een  doorgaande 
lijn binnen de school.  De VIER stappen: 
De V van Vragen. 
De leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen per 
schooljaar zijn en voor de gehele schooltijd. De leerkracht selecteert vragen 
waarmee de kerndoelen gedekt worden. Deze vragen komen op het vragenbord 
en worden bij de start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat 
iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De kinderen moeten aan 
het eind van de periode het antwoord op de vragen weten. 
De I van Ik. 
Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. 
Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik 
willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het 
onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren. 
De E van Experimenteren en Ervaren. 
Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van 
de kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten 
bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren, experimenteren en 
ontdekken. Dit doen we door gebruik te maken van een keuze uit 
opdrachtkaarten die gebaseerd zijn op meervoudige intelligenties. De kinderen 
zijn vrij om een kaart te kiezen, maar uiteraard onder toeziend oog van de 
leerkracht.  
De R van Resultaat en Reflectie 
We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema 
met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord moeten 
worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten waar de kinderen 
een presentatie over kunnen geven. Wat heb je geleerd in de afgelopen weken? 
Op vrijdagmorgen 3 juni en woensdagmorgen 8 juni staan alle deuren van 8.30 
uur tot 9.15 uur open en kunt u een kijkje nemen in alle klassen. 

 
 

 



 
 

ANWB verkeerspleinen 
We zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein, zodat onze kinderen in een veilige omgeving 
ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Om het verkeersplein te winnen, is het 
belangrijk dat we zoveel mogelijk stemmen werven. Help je ons mee? Stem vóór 25 mei op onze school 
via anwb.nl/verkeerspleinen 
 

ANWB Verkeersplein 
Het ANWB Verkeersplein heeft als voornaamste doel kinderen van groep 
1 t/m 8 de ruimte te geven om in een veilige omgeving ervaring op te 
doen met verschillende verkeerssituaties. Het ANWB Verkeersplein bevat 
onder andere een rotonde, een zebrapad en verkeersborden. Daarnaast 
ontvangen de winnende scholen een lespakket en een licentie naar de 
leerlijn ANWB Verkeerseducatie. Zo halen ze op een leuke en leerzame 
manier alles uit het ANWB Verkeersplein en gaan de kinderen straks goed 
voorbereid op pad. 

 
Is er toekomst voor De Boekenkast van Werkhoven? 
Een groots initiatief voor een klein dorp, dat is De Boekenkast van Werkhoven. Dit is een oproep om De 
Boekenkast in het dorp voort te zetten. 
Het huidige bestuur wil heel graag het stokje door geven aan een nieuwe groep enthousiaste mensen. 
Maaike Somer; ”Het is een prachtig initiatief, er staan duizenden mooie boeken in de kasten, van recente 
datum en ze zien er mooi uit.  Allemaal ingebracht door Werkhovenaren. Je neemt een boek mee, zolang 
je wilt en brengt het boek weer terug als je het uit hebt, op basis van vertrouwen. Geen administratie, 
geen boetes, ” 
De Boekenkast van Werkoven is in 2010 opgericht. Het initiatief kwam van een groep enthousiaste 
ouders van de kinderen op de Delteykschool en al snel was er een grote groep vrijwilligers  om de 
Boekenkast twee middagen per week te openen. We hebben activiteiten georganiseerd als 
voorleesavonden, dan mochten de kinderen in hun pyjama komen, of verfilmde kinderboeken getoond. 
Heel wat NL-doet zaterdagen zijn gebruikt met een grote club mensen de boekenkasten weer van nieuwe 
boeken te voorzien. Er is een heel mooie collectie prentenboeken, voorleesboeken, jeugdboeken, romans 
en thrillers. Tinja Verkleij; ”Hoe fijn is het als kinderen en ouderen in het dorp boeken kunnen lenen. En 
voor ouders met jonge kinderen hebben we kasten vol met mooie kinderboeken om voor te lezen. Dat is 
niet alleen heel gezellig maar ook ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind.” 
Evelyne van Iterson; We hopen ontzettend dat er enthousiaste mensen zijn die het van ons over willen 
nemen en met frisse energie nieuwe vrijwilligers kunnen werven. Zo niet dan is het einde Boekenkast van 
Werkhoven, met pijn in ons hart.” 
Thobias van der Burg; “Als er een nieuw enthousiast bestuur komt meld ik mij nu al graag als vrijwilliger.” 
Lia van den Heuvel, makelaar sociaal domein Centrum voor elkaar van de gemeente Bunnik, vult aan; 
“De boekenkast kan een bruisende plek worden in Werkhoven waar mensen samen lezen en elkaar 
ontmoeten in een leescafe, een leesclub vormen, samen een boekverfilming bekijken, dorpsgenoten 
helpen die laaggeletterd zijn, voorlezen aan kinderen. Ik ben benieuwd waar de inwoners van Werkhoven 
behoefte aan hebben.  Ik wil mij graag inzetten om de vrijwilligers die zich gaan melden te ondersteunen 
bij de ideeën die er zijn” 
 
Ben jij degene die in een nieuw bestuur wil plaatsnemen? Of heb jij ideeën voor bijvoorbeeld een 
huiskamer van Werkhoven en past daar de Boekenkast van Werkhoven bij? Wil je meer informatie? Laat 
het ons weten via boekenkastwerkhoven@gmail.com. 
 
Vriendelijke groet, 
Evelyne, Maaike, Thobias en Tinja 
  
 
 

 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-verkeerspleinen?utm_source=promotiepakket&utm_medium=nieuwsbriefwebsite&utm_campaign=ANWBFonds&utm_term=EKVOPF_Verkeerspleinen
mailto:boekenkastwerkhoven@gmail.com


 

   

De Avond4daagse gaat weer van start!  
Van dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 20 mei lopen ongeveer 100 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mee met  
de 5 km of 10 km. 
Als Delteykschool boffen we dit jaar extra, want zowel op dinsdag als vrijdag starten en eindigen de routes in ons 
eigen Werkhoven. 
Mocht je niet meelopen, dan kun je op die dagen gemakkelijk even de wandelaars toezwaaien. De precieze 
routes zijn te vinden op: ROUTES | Avondvierdaagse Bunnik, Odijk & Werkhoven (avondvierdaagsebow.nl) 
 
Ook dit jaar hebben zich veel enthousiaste ouders gemeld die gaan meelopen als begeleiding en de pauzestop 
bemannen halverwege de routes.  
De kinderen krijgen bij de pauzestop een lekkere gezonde hap en wat te drinken, dit wordt betaald vanuit de 
Oudervereniging. 
We gaan er een gezellig en sportief wandelfeest van maken! 
 
Gedetailleerde informatie voor de lopers, zoals tijden, groepsindelingen, etc., vind je in de extra bijlage van dit 
Social Schools bericht 
 

https://www.avondvierdaagsebow.nl/routes/

