
11 januari 2018 
Jaargang 20 nummer 8 

12 januari Luizencontrole 

18 januari Ouderavond ICT 
vanaf 19:30 u 

22-26 januari Toetsweek  

25 januari  Bijeenkomst over 

beelddenkers 

6 en 8  

februari 

rapportgesprekken 

13 februari Studiemiddag, 
kinderen vrij vanaf 
12:30 uur 

16 februari Talentenpodium 

Agenda Nieuws  
Na een kerstvakantie waarin we konden uitrusten, feestvieren en samen 

zijn met familie en vrienden zijn we weer begonnen op school. In het jaar 

2018!   

Ik wens u met uw kinderen een gezond, mooi en zinvol jaar onder Gods on-

misbare zegen. 

Afscheid 

In de komende maanden gaan we (tijdelijk) afscheid nemen van twee juf-

fen. Juf Marlinde hoopt eind januari met zwangerschapsverlof te gaan, de 

invulling van deze vervanging is nog bezig. Gelukkig verwachten we Marlin-

de na de zomervakantie weer terug. En juf Jikke neemt eind februari af-

scheid. Zij heeft een baan aangenomen op de GSR (Gereformeerde scholen-

gemeenschap Randstad) waar ze een nieuwe uitdaging aangaat. We zullen 

haar missen! Hoewel misschien niet zo zichtbaar voor u als ouders, is juf 

Jikke een belangrijke spil in het ondersteunen van leerkrachten door het 

begeleiden van  leerlingen individueel of in kleine groepjes. Ook voor juf 

Jikke gaan we op zoek naar vervanging.  

Afwezig 

Vanwege een aantal onderzoeken in het ziekenhuis ben ik de komende weken niet volledig aanwezig. 

Per mail kunt u mij in elk geval bereiken. 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel 

Fietslessen op donderdag 8 februari 

Op donderdag 8 februari zijn er voor de hele school weer fietslessen op het plein. Deze dag worden 

de lessen gegeven door de leerkrachten zelf. 

We hebben daarbij wel echt de hulp nodig van ouders/verzorgers voor het klaarzetten van de oefe-

ning en het opruimen en het begeleiden van de groepjes. Het zou fijn zijn als er 3 begeleiders zijn per 

groep 

Geef u op bij de eigen leerkracht! U ontvangt dan een kaart met daarbij de uitleg voor de oefening. 

9.30-10.30: groep 1/2 (klaarzetten om 9.00 uur en opruimen voor 10.45) 

11.30-12.30: groep 3/4 (klaarzetten om 11.00 uur en opruimen voor 12.45) 

13.30-14.20: groep 5/6 (klaarzetten om 13.15) 

14.30-15.15: groep 7/8 (klaarzetten om 14.20, alles opruimen om 15.15) 

Op 16  februari 2018 is het zover. Het eerste Talentenpodium op WereldWijs: 

 

 

Talentenpodium 16 februari 



Je kunt denken aan: 

Een podiumoptreden: zingen, toneelspelen, goochelen, presentatie enzovoort 

Een kunstwerk: Tekening, bouwwerk, knutselwerk of iets dergelijks. 

Een kort filmpje (max 30 sec.) of fotopresentatie van iets dat jij doet in je vrije tijd  

 

We hebben een prachtig podium in ons nieuwe gebouw. Daag jezelf uit. Speelde je vorig jaar muziek 

in een filmpje, probeer het dan nu eens op het podium… 

Het mag alleen, maar ook samen! Belangrijk: Iedereen laat één ding zien. 

 

Voorbereiden en oefenen doe je thuis. We hopen dat ouders hieraan van harte willen meewerken. Als 

er iets nodig is, bijvoorbeeld een groot vel papier, kun je dit op school krijgen.  

   

We laten ons weer graag verrassen! 

Vanaf eind januari, na de toetsweek, hangt de inschrijflijst in de hal bij de voordeur. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Francien Pronk.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van De Schanskorf 

 “Als we het thuis over het mobielgebruik of sociale media hebben, dan gaat het meestal over wat wel 

en niet mag en meestal zijn we het niet met elkaar eens. Nu hadden we het eens over wat er achter 

de regels zit en waarom we dingen doen. Dat was echt gaaf!” 

 

“Fijn om eens met andere ouders te praten over waar zij tegen aan lopen en hoe zij het aanpakken! 

Ik ben me daardoor bewust geworden, dat ik best al wel veel goed doe. En ik heb ook mooie ideeën 

gehoord om bepaalde dingen anders te doen. ” 

 

Loop je ook rond met vragen over het gebruik van internet en Sociale Media? Heb je vragen 

over hoe je dit een plek geeft in je opvoeding? Wil je graag eens op een positieve manier in 

gesprek? Heb je vragen over bijvoorbeeld digitaal pesten? Daarin sta je niet alleen! Andere 

ouders zullen het herkennen! Daarom is het zo belangrijk om het er samen eens over te 

hebben! 

Als het gaat om de thuissituatie, maar ook op school valt het niet mee om elkaar te begrijpen, om het 

bespreekbaar te maken en om afspraken te maken.  Grenzen, afspraken, begrip, sociaal, christen 

zijn, voorbeeldgedrag, kansen – zo maar een paar onderwerpen waarover we tijdens een ouderavond 

met elkaar in gesprek willen gaan, op een gezellige en ontspannen manier. Goede gesprekken zijn 

gegarandeerd! 

Nu kan het goed zijn, dat uw kinderen nog niet beschikken over een smartphone of zich bezig houden 

met sociale media. Laat u zich daar niet door weerhouden! Uw zoon of dochter zal er vroeger of later 

gegarandeerd mee in aanraking komen. En daarom is het ook als voorbereiding daar op waardevol 

om over dit onderwerp na te denken. Bovendien gaat het deze avond ook over uw eigen manier van 

omgaan met sociale media en de vraag welk voorbeeld u uw kinderen geeft of zou willen geven. 

We nodigen  u als ouders daarom allemaal van harte uit voor deze avond, die we hopen te 

houden op donderdag 18 januari a.s. om 19:30 uur in Basisschool Wereldwijs. Catharinus 

Doornbos, onderwijsadviseur en mediawijsheid-specialist hoopt een boeiende avond voor ons te ver-

zorgen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar! Tot dan! 

Op WereldWijs houden we 2x per jaar een toetsweek, in januari en juni. 

In deze week nemen we de toetsen van het CITO volgsysteem af. Wilt u in deze weken geen afspra-

ken met dokter/ tandarts e.d. plannen? Als een kind ziek is in deze week is dat overmacht en wordt 

Ouderavond Mediawijsheid 18 februari 

Toetsweek 22 tot 27 februari 



de toets later ingehaald. Verder is het belangrijk dat de kinderen fit op school komen en voldoende 

slaap hebben gehad. Maak het niet spannend, dat is echt niet nodig. Goed je best doen is genoeg. In 

de week voorafgaande aan de toetsweek worden leestoetsen afgenomen. 

De CITO toetsen zijn toetsen die op veel basisscholen in Nederland worden gemaakt. De normering is 

landelijk vastgesteld. Hiermee volgen we de vorderingen van uw kind. De score is als volgt: 

 A goed, B boven gemiddeld, C onder gemiddeld, D-E onvoldoende 

We gebruiken de grafieken die volgen uit de toetsen om de kinderen inzicht te geven in hun resulta-

ten. Met de kinderen van groep 4-8 worden leerlinggesprekken gehouden. Kinderen weten waar hun 

focus op moet liggen en welk (huis)werk extra belangrijk is. 

Vanaf 15 januari is het ouderportaal van ParnasSys gesloten en zijn de oude resultaten tijdeijk niet in 

te zien. Vanaf 1 februari  is het portaal weer open. De toetsen worden op groepsniveau geanalyseerd. 

De leerkracht gebruikt de resultaten om het onderwijs in het vervolg van het schooljaar af te stem-

men. 

Hartelijke groeten,  

Francien Pronk-Intern Begeleider 

Beste ouders, 

Vanaf half november krijgen de kinderen op donderdag, vrijdag en maandag schoolfruit.  

Het is de bedoeling dat kinderen hierdoor gezonde tussendoortjes leren waarderen en aan verschillen-

de smaken hiervan wennen. Dit werkt het best als alle kinderen hetzelfde eten, daarom is het niet de 

bedoeling dat er een pauzehap van thuis mee naar school wordt genomen op deze dagen. Als een 

kind het fruit van een dag na het geprobeerd te hebben echt niet lust proberen we iets van het fruit 

van een andere dag te geven.  

We krijgen nog tot de meivakantie schoolfruit. Een mooie kans voor de kinderen. 

Het schoolmaatschappelijk werk is vanaf januari in Zoetermeer veranderd qua organisatie en inhoud. 

Esther Alblas is onze nieuwe school maatschappelijk werkster. Esther heeft meer tijd voor onze school 

gekregen. 

In het volgende weeknieuws stelt zij zich voor en verteld ze wat haar werkveld is. 

Ze zal in de regel, vanaf 15 januari, wekelijks op maandagochtend van 8.45 tot 12.15 en op donder-

dagmiddag van 15.15 tot 16.45 op school aanwezig zijn.  

Als u komende weken met haar wilt kennismaken bent u van harte welkom om even bij haar binnen 

te lopen.  

Met vriendelijke groet, 

Francien Pronk 

 

 

Schoolfruit 

Schoolmaatschappelijk werk 
 



Beste ouders en verzorgers, 

Zoals u weet, wordt er al enige jaren op de maandagochtend gebeden voor de school. Het is een 

voorrecht om dit te mogen doen en we merken dat het verbindend werkt en we weten/merken dat 

God is en hoort en verhoort. 

Iedere maand wordt een leerkracht gevraagd om gebedspunten van hun groep. Dat is heel positief. 

Schroom niet om er een keer bij te zijn. Een kind meenemen is geen probleem.  

We zijn gemiddeld met z'n drietjes, een vaste kern.  

Ook kunt u aan éen van ons doorgeven waar we voor kunnen bidden. 

Het is om de week op de 

maandagochtend in school. Vanaf 9:00 tot 9:30 

Hierbij de data: 

15 januari 

29 januari 

12 februari 

5 maart 

19 maart 

Ook namens de anderen, 

Anneke vd Laar 

Na twee weken vakantie was het afgelopen maandag even weer wennen 

in de klas. Als eerste had iedereen een nieuw plekje aan tafel en in de 

kring en zaten de kinderen vol met verhalen over alle dingen die ze in 

de vakantie beleefd hadden. Na de viering was daar dan ook ruimte voor 

en hebben we een filmpje gekeken over vuurwerk. Tijdens het spelen en 

werken werden er nieuwe materialen bekeken, zoals de nieuwe figuren 

bij hamertje tik, de nieuwe klei en de zandtafel (waar dinsdags dan ook 

echt weer zand in zat) en werd er heerlijk gespeeld. 

De komende weken gaan we werken over ‘op reis door de ruimte’, we le-

ren dat er meer is dan de aarde waar wij op wonen, hoe astronauten leven 

in een raket en een ruimteschip en dat je met een raket de ruimte in kunt 

en wat daar te zien is. In een grote doos had ik allerlei materialen mee ge-

nomen waarmee de kinderen konden zien waar we over zouden gaan wer-

ken. De kinderen waren meteen enthousiast en er werden dingen bedacht 

voor de ruimtevaarthoek. Deze keer proberen we zoveel mogelijk zelf te 

maken en (misschien hebt u het al gehoord…) komt er een raket! Dat is 

natuurlijk straks een erg leuke hoek om in te spelen en in het spel zullen 

de kinderen veel woorden gebruiken die bij dit thema horen en zo beeld 

geven aan wat ze geleerd hebben. Natuurlijk willen de kinderen een echte 

ruimtehelm en die gaan we dan ook maken van papier maché. Daar heb-

ben we alleen wel kranten voor nodig, dus wilt u die voor ons sparen en meenemen naar school? Dan 

gaan we straks lekker kliederen met papier en plaksel. Voor sommige kinderen even een dingetje, 

Groep 1/2 
 

Gebedsgroep 
 



want dan krijg je vieze handen…, maar het resultaat wordt wel erg gaaf! 

We praten ook over zwaartekracht. Met een wereldbol 

laten we de aarde zien, maar stel dat je nu aan de onder-

kant van de aarde woont, wat gebeurt er dan? Val je er 

dan af? Nee, gelukkig niet door de zwaartekracht. Met 

voorwerpen gaan we kijken welke het eerst de grond 

raakt en we laten dingen tegelijk vallen en ontdekken dat 

alle voorwerpen; licht of zwaar allemaal tegelijk de grond 

raken. Verder leren we de planeten kennen, het verschil 

in dag en nacht en zon en maan en wat raketten en as-

tronauten zijn. 

Genoeg te leren en te beleven de komende tijd dus! 

Fijn weekend alvast! 

Groeten, juf Titia en meester Tim 

Belangrijke data: 

12 januari – luizencontrole 

18 januari – ouderavond ICT (start 19.30 uur) 

22 – 26 januari – toetsen 

25 januari – Titia netwerkdag Taal 

6 – 8 februari – rapportgesptrekken 

8 februari – verkeerslessen 

13 februari – studiemiddag (kinderen 12.30 uur vrij!) 

16 februari – talentenpodium 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Allereerst wil ik u Gods zegen voor het nieuwe jaar wensen!  

De kinderen moesten weer even wennen aan het terug komen in de structuur, maar komen nu weer 

enthousiast en vrolijk in de klas! We hebben al een aantal gezellige dagen achter de rug, waarin de 

sfeer heel goed is en kinderen met volle concentratie aan hun werk zitten. Fijn! Dat beloofd veel 

goeds voor dit seizoen.  

 

Vandaag (woensdag) waren de kinderen best druk in de klas en praatten veel kinderen tijdens de uit-

leg of tijdens het werken. Toen ik vroeg hoe dat kwam, kreeg ik als antwoord: ‘maar juf, we hebben 

zo goed geslapen vannacht dat we veel te veel energie hebben!’ hahah… Dus volgens mij kunnen ze 

er wel weer een tijdje tegenaan…  

 

En dat is fijn, want de komende periode is een tijd van nieuwe dingen leren en van toetsen.. Vanaf 22 

januari worden de kinderen op CITO getoetst. Zeker voor die tijd is het handig als de kinderen goed 

geslapen hebben en alert zijn.  

Dinsdag 6 en donderdag 8 februari staan er oudergesprekken gepland, waarin we de resultaten van 

CITO en het rapport kunnen bespreken. Mocht ik voor die tijd opvallendheden tegenkomen, dan laat 

ik het u weten. 

 

Naast de gewone taal- reken- en spellings lessen, worden we ook wijzer door andere lessen. Met gym 

leerden we de techniek van voetbal en tennis, deze les werd gegeven door HALO studenten (zie fot-

o’s).  Met biologie leren we hoe het komt dat je warm en koud voelt. Met muziek leren we dat je met 

tekens kunt uitbeelden hoe hoog of laat je kan zingen. Tijdens de godsdienst lessen leren we steeds 

meer over hoe Jezus opgroeide bij de tempel. We krijgen binnenkort ook nog lessen over media wijs-

heid… enzovoorts!  

Groep 3/4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als verkeersles willen we donderdag 8 februari a.s. weer buiten een fietsparcours uitzetten. De kinderen 

mogen weer met hun fiets naar school deze dag!  

Ik heb nog een paar ouders nodig die hierbij kunnen helpen. Kunt u (onze les is van 9.30-10.30)? Ik 

hoor het graag! 

 

Donderdag 25 januari van 15.30-16.30 is er een bijeenkomst voor ouders die meer willen weten over 

beelddenken. Wilt u hier meer over weten? U bent van harte welkom!  

 

Zoals u misschien weet, mogen de kinderen elke week een boek uitkiezen bij onze schoolbibliotheek. 

Sinds het nieuwe jaar mag groep 3 ook een eigen leesboek uitkiezen op leesniveau M3. Groep 4 mag 

twee boeken kiezen, een boek op leesniveau E4 én een kijkboek (met informatie over dieren, aardrijs-

kunde, geschiedenis  of iets dergelijks). Heeft uw kind een hoger leesniveau en vindt hij/zij de boeken 

van de bieb niet uitdagend genoeg? Dan mij uw kind een boek van thuis meenemen om op school te le-

zen. 

 

Ook nieuw in dit seizoen is dat groep 4 met pen mag gaan schrijven. Ze werken nu extra netjes in hun 

schrijfschrift, want bij 3 netjes geschreven bladzijdes krijgen ze van mij hun wel beloofde pen….  

 

Afsluitend wil ik u nog bedanken voor de hulp en inzet die we van veel ouders hebben gekregen tijdens 

de kerstmusical! Wat deden de kinderen goed hun best en wat heb ik genoten van de avond, maar er 

moest veel voor worden georganiseerd en ingestudeerd. Bedankt voor al uw hulp! Ik hoop dat ook u 

heeft genoten die avond!  

 

Hartelijke groet,  

Marjorie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gelukkig nieuw jaar!  

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar! We hoorden dat de kinderen een fijne va-

kantie hebben gehad waarin ze lekker konden uitrusten en feestvieren. In het bijzonder bij Myrthe 

thuis want daar is een broertje geboren. Nogmaals gefeliciteerd! Verder is het fijn dat iedereen weer 

gezond en uitgerust op school is en dat we weer lekker aan het werk konden gaan. We zijn maandag 

meteen weer aan de slag gegaan en werken nu toe naar de cito-toetsen die over 2 weken afgenomen 

worden. Een spannende week waarin we hopen dat de kinderen kunnen laten zien wat ze in het eer-

ste half jaar allemaal geleerd hebben.  

 

Levend Water 

We zijn deze week weer begonnen met Levend Water. We werken nu uit hoofdstuk 16. De kinderen 

hoorden aan het begin van de week de Bijbelverhalen en vrijdag is de toets van dit hoofdstuk. 

 

Afscheid juf Marlinde en afronding LIO-stage juf Didi 

Zoals jullie weten komt de uitgerekende datum voor mij steeds dichterbij. Op dinsdag 30 januari is 

mijn laatste werkdag. Daarna hoop ik lekker met verlof te gaan zodat ik me kan gaan voorbereiden 

op een spannende en mooie tijd die gaat komen. Ook juf Didi rond op die dag haar stage af. We gaan 

er een gezellige dag van maken samen met de kinderen en we hopen dat er een fijne juf of meester 

komt die daarna met de kinderen weer lekker aan de slag gaat. Juf Ellen informeert hier verder over 

naar jullie. Juf Marlinde heeft verlof tot aan de zomervakantie en start weer in het nieuwe seizoen!  

 

Oudergesprekken 

De rapportbesprekingen die gepland staan vallen precies in de week nadat mijn zwangerschapsverlof 

ingaat. In dat gesprek worden ook de cito-resultaten besproken. Ik kan die gesprekken zelf helaas 

niet voeren. Eerder gaat ook niet aangezien we dan de cito-resultaten nog niet allemaal hebben. Als u 

vragen heeft m.b.t. het rapport kunt u wel op aanvraag een gesprek met mij inplannen om het rap-

port te bespreken. Hierover heeft u een mail ontvangen.  

 

Verkeersles 

Op 8 februari hebben we weer een verkeersles op het plein. Dit keer wordt de les gegeven door de 

leerkracht zelf. Wel hebben we ouders nodig die een activiteit willen klaarzetten en begeleiden! Zo 

kunnen de kinderen in groepjes aan de slag. Als u dit wilt kunt u een mailtje sturen naar mij. U krijgt 

dan van te voren een kaart waar de opdracht op beschreven staat zodat u kunt zien wat de bedoeling 

is en wat er moet worden klaargezet. De les van groep 5/6 begint om 13.30 uur. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

Vrij 12/1 Levend Water toets H16 

Di 16/1 Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

Vrij 19/1 Levend Water toets H17 

Ma 22/1 Topo toets groep 6. 

Ma 22/1 Start Cito-toetsweek 

Di 23/1 Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

Vrij 26/1 Levend Water toets H18 

Di 30/1 Laatste werkdag juf Marlinde en afronding stage juf Didi! 

 

Groetjes juf Didi en juf Marlinde 

 

Allereerst: een heel mooi, goed en gezond 2018 toegewenst! De laatste week voor de vakantie was in 

groep 7/8 een groot ziektegebied. Met 11 kinderen in de klas kun je niet echt veel…… 

Gelukkig was afgelopen maandag iedereen weer fris en fruitig op school. Vol met vakantieverhalen. 

Er waren mooie dingen gebeurd, allerlei feestelijkheden natuurlijk. Ook was er verdriet voor Suzan en 

Chloë, omdat hun opa na een hele korte periode van ziek zijn overleed. 

 

Groep 5/6 
 

Groep 7/8 
 



Nu in het nieuwe jaar staat er weer van alles te gebeuren. 

Allereerst zijn er over 2 weken die midden toetsen van Cito. We gaan zeker nog oefenen met de toet-

sen! Ook focussen we ons op de spellingscategorieën die er getoetst worden. 

 

Op vrijdag 2 februari gaan we met de hele klas naar Den Haag! We starten in Madurodam (daar moe-

ten we om 9.30 zijn) en daarna gaan we ook naar het Binnenhof! We mogen een kijkje nemen in de 

Tweede Kamer. 

We gaan met de randstadrail naar Madurodam. Ik regel hiervoor groepskaarten voor de kinderen. 

We is het fijn als er 2 ouders/verzorgers meegaan voor de begeleiding! 

 

Dan hebben we op donderdag 8 februari fietsles op het plein. Deze fietsles wordt door mijzelf gege-

ven, maar het moet van te voren klaargezet worden en de groepjes moeten worden begeleid! 

Het is fijn als er zeker 2 ouders/verzorgers kunnen helpen klaarzetten en opruimen. De fietsles van 

groep 7/8 is om 14.30-15.15 uur. 

 

Ook staat het voetbaltoernooi gepland! Alle  groep (7)/8 groepen van de scholen uit West Nederland 

van ons bestuur (GPOWN) zullen tegen elkaar gaan voetballen. Altijd een hele happening met lekkere 

patat en een ijsje. 

Het is op vrijdag 16 maart! We gaan weer met elkaar naar Utrecht (Galgewaard) We hebben natuur-

lijk rijders, coaches en scheidsrechters nodig! Wie o wie??? 

 

Ook gaan we de komende weken werken aan ons werkstuk. Er volgt zo snel mogelijk een planning. 

 

In de klas zijn we gestart met een traject om de sfeer in de groep te verbeteren en te verstevigen. 

De kinderen zijn erg enthousiast en willen er voor gaan! We hebben al 29,5 cm aan muntjes verdiend. 

We gaan voor de 2 meter aan muntjes!! 

Elk dagdeel krijgen de kinderen 3 muntjes en die kunnen afgepakt worden als je je niet houdt aan de 

afspraken die we van te voren maken (bijvoorbeeld praten, zonder je vinger op te steken). 

Woensdag had iedereen alle muntjes nog! Ook stond iedereen in de super en alle smiley’s waren op 

groen. We hadden een topmorgen. Hopelijk volgen er nog veel van dit soort fijne dagen! 

 

Met Levend Water horen we de verhalen over de tijd dat Jezus op aarde was. Zijn wonderen, maar 

ook de gesprekken met de mensen die hij ontmoette (zoals Nicodemus, de Samaritaanse vrouw) 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Maandag 15 januari 

Dinsdag 16 januari: NB hoog water maken! 

Woensdag 17 januari: 

Donderdag 18 januari: TOPO Noord-Europa/Midden-Oosten 

Vrijdag 19 januari 

Maandag 22 januari TOETSWEEK!!!!!! 

Dinsdag 23 januari: NB  maken! 

Woensdag 24 januari: Engels Unit 3 eerste rij woordjes 

Donderdag 25 januari: 

Vrijdag 26 januari: LW les 13 (memootje) en les 14 

Maandag 29 januari 

Dinsdag 30 januari: NB  maken! 

Woensdag 31 januari: 

Donderdag  1 februari: TOPO 

Vrijdag 2 februari: Den Haag Madurodam en Tweede Kamer (graag 2 bege-

leiders) 

Donderdag 8 februari: fietsles!!!! 14.30-15.15 

Vrijdag 16 maart: GPOWN Voetbaltoernooi 


