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22 februari Afscheid juf Jikke 

23 februari School uit om 
12.30 u. 

24 februari 

t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

25 februari Juf Annelies jarig 

9 maart  Luizencontrole 

Agenda Nieuws  

Afscheid én Welkom 

Vanmiddag nemen we afscheid van juf Jikke. Vele jaren was ze aan 

onze school verbonden. Ze heeft veel voor de kinderen en voor ons 

als team betekend.  

Vanmiddag om 15.00 uur bent u welkom om afscheid te nemen. We 

bedanken haar voor haar werk bij ons en wensen haar Gods zegen 

toe. 

Maartje Wiegel gaat juf Jikke vervangen. Zij zal zichzelf voorstellen 

in een volgende nieuwsbrief.  

In de kleutergroep zal Marjolein Goossensen tot de zomervakantie als onderwijsassistent 

werken op dinsdag en vrijdag.  

Beide onderwijsassistenten beginnen heel enthousiast aan hun nieuwe baan. 

Elders in het weeknieuws stellen ook Jessica Hagen, de nieuwe juf van groep 1-2 , en Anne-

lies Til, van groep 5-6, zich voor. 

Ellen 

Helaas heeft onze directeur Ellen geen goede uitslag gekregen na de operatie. Er is een in-

tensief vervolgtraject nodig met chemotherapie en een vervolgoperatie. 

We dragen haar op aan onze God en wensen haar en haar gezin heel veel kracht toe. We 

bidden om genezing. 

Ellen zal hierdoor langere tijd niet op school zijn. U kunt met alle zaken bij Francien Pronk 

terecht. Op bestuursniveau worden we ondersteund bij alle lopende zaken door GPOWN.  

Toezicht 

Het valt ons op dat sommige leerlingen wel erg vroeg op school komen en zonder ouderlijk 

toezicht op het plein, of in de nabije omgeving van de school zijn. Ouders zijn verantwoorde-

lijk tot de school begint. De school begint om 08:55 uur,  om 08:45 uur gaat de deur open. 

Eerder dan 08:45 uur hoeven de kinderen er niet te zijn, en als ze er toch zijn verwachten 

we dat er toezicht is. Uiteraard geldt dit ook na schooltijd. 

 

 



Hallo allemaal!  

 

Ondertussen loop ik alweer een paar weekjes hier rond op school, maar toch 

nog even een kort voorstelberichtje. Mijn naam is Jessica Hagen, 21 jaar jong 

en ik woon in Waddinxveen. Ik ben sinds kort afgestudeerd aan de pabo in 

Gouda. Hiervoor heb ik mijn LIO-stage in Alphen a/d Rijn gelopen, ook op een 

GPO-WN school.  Ik heb de kans gekregen om binnen GPO-WN werkzaam te 

blijven en nu hier op school aan de slag te gaan, daar ben ik heel blij mee! Ik 

hoop dat het een paar leuke en leerzame maanden gaan worden in groep 1/2! 

 

 

 

 

*** 

 

Wie ben ik? Een nieuwe juf van groep 5/6….  

Veel ouders kennen mij al als de moeder van Jary, Lars en Christianne.  

Mijn naam is Annelies Til, ik ben 42 jaar en woon nu tijdelijk in Zoetermeer. Ik 

ben geboren en getogen in Zeeland en na 4 jaar PABO aan de GHBO in Zwolle 

getrouwd met een Groninger. Als compromis zijn we in het westen, in Den Haag 

gaan wonen. Dit is inmiddels 20 jaar geleden en we verlangden er naar om weer 

landelijk te gaan wonen. In 2018 hopen we dan ook te gaan verhuizen naar de 

nieuwe wijk, de Jonge Veenen in Moerkapelle. Begin dit schooljaar werd ik ge-

vraagd om de overstap naar GPOWN te maken omdat er veel vacatures open ble-

ven staan. 

Ik heb toen de stap gezet. Een hele verandering, na 17 jaar op een grote school 

in Ypenburg (Den Haag) te hebben gewerkt.  

Het is fijn te werken op een school waar Gods woord centraal staat, wetend dat 

we Gods kinderen zijn met ieder eigen talenten en gaven. Het is mooi om deze te 

zien groeien en ontwikkelen. Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van 

hun kind vind ik belangrijk. Samen staan we sterk.  

Een passie van mij is de natuur, ik hou veel van dieren en vind het leuk om mijn eigen plantjes, 

groente en fruit te kweken. Daarnaast speel ik gitaar, dit hoop ik ook regelmatig in de klas te doen.  

Ik hoop op een fijne tijd in groep 5/6! 

Even voorstellen 



 Groep 1/2 
 
Dat was even lastig toen ik midden in een thema in de klas kwam. Gelukkig konden de kinderen mij 

heel goed vertellen wat ze al allemaal over de ruimte hadden geleerd en konden we met elkaar de 

afgelopen weken nog veel meer leren!  

Zo hebben we met elkaar van alles geleerd over de kleren die astronaut Axel 

draagt: hij draagt handschoenen, een ruimtepak en een ruimtehelm. Op zijn 

rug draagt hij een rugzak met zuurstof en voor op zijn buik heeft hij een com-

puter. Wat moet een astronaut nu met een computer zal u zich misschien af-

vragen?! Nou als er een noodgeval is, kan de astronaut contact opnemen met 

de aarde. 

En op een dag kwam er een ruimtewezentje bij ons langs in de klas, alleen had dit ruimtewezentje 

een klein probleem… hij kon namelijk geen woorden zeggen, maar alleen losse letters. Dus wij gingen 

hem helpen woorden maken: het ruimtewezentje zei de letters en wij moesten deze dan aan elkaar 

plakken en er een woord van maken! 

Soms veranderen wij in een raket: dan tellen wij af van 10 naar 0 en schieten dan als een raket de 

lucht in. Op andere momenten zijn we niet zelf de raket, maar worden er prachtige raketten gemaakt 

onder het spelen en werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas mag ik geen kanjertraining geven, omdat ik daar nog geen cursus voor heb gevolgd. Maar wij 

leren nog steeds hoe wij met elkaar omgaan en hoe we er voor zorgen dat er een fijne sfeer is in de 

klas. Zo deden we afgelopen maandag ‘complimentenbal’. Als je de bal had mocht je de bal aan ie-

mand anders geven en hem of haar een compliment geven. Complimenten kunnen gaan over wat ie-

mand goed kan of over hoe hij/zij eruit ziet. We hebben ervaren dat je je blij gaat voelen als je een 

compliment van iemand krijgt. Leuk is het dan als je onder het spelen en werken kinderen elkaar 

complimenten hoort geven! 

Voor groep 2 is deze keer de letter ‘a’ aan de beurt. We hebben plaatjes gezocht waar de 

letter ‘a’ in zit, als de kinderen het wilden mochten ze de letter ‘a’ ook schilderen en daar-

bij een plaatje waar de letter in zit. Ook de krant zit vol letters en hier knippen we dan 

alle woorden met de ‘a’ uit en plakken ze op. Spelenderwijs komen we ook spullen tegen 

die de letter ‘a’ in hun naam hebben.  

 

Dan was er afgelopen vrijdag het talentenpodium en wat hebben we veel talenten mogen bewonde-

ren: op het podium, in de filmpjes en bij  de tentoonstelling! Het is mooi om te zien dat ieder zo zijn 

eigen talent heeft en dit ook wil laten zien aan de rest! Van de kinderen die op het podium zijn ge-

weest, is een filmpje gemaakt. Dit wordt gemonteerd en later aan iedereen laten zien! 

Ook mogen we sinds deze week twee nieuwe leerlingen in onze klas verwelkomen: Tygo en Luca. Fijn 



Groep 3/4 
 
Beste ouders/verzorgers,  

 

Wij hebben als school de afgelopen periode best een drukke tijd gehad en ik merk ook aan de kinderen 

dat ze weer behoefte hebben aan een weekje vakantie.. Dat verdienen ze ook, ze hebben de afgelopen 

weken zo hard gewerkt en veel geleerd!  

 

Groep 3 kent nu vrijwel alle letters (alleen de x, q en Y zijn nog niet aangeleerd). Nu gaat de methode 

gelijk door met het aanleren van spellingsregels. Zo leren we nu de stomme u (wolluk schrijf je als 

wolk). Ook hebben we de ja zo nu regel geleerd, woorden met een a, o of u aan het eind spreek je uit 

als lange klank, maar schrijf je met één klinker.  

Met taal maken de kinderen al een begin met begrijpend lezen. De methode heeft een hoger verwach-

tingsniveau dan de vorige methode van groep 3, dat is merkbaar. Maar als we met bovenstaande vaar-

digheden veel oefenen, verwacht ik in juni weer hogere CITO resultaten J . 

Groep 4 is met rekenen druk bezig met de sommen op de getallenlijn uitrekenen, plus en min. Het al-

lerbelangrijkste is hierbij dat ze serieus en gefocust werken. Dit kwam ook uit de groepsanalyse n.a.v. 

de CITO resultaten. In groep 4 werken veel kinderen snel en minder gefocust, waardoor ze slordig-

heidsfoutjes maken. Foutjes waarbij de kinderen achteraf zeggen: ‘oeps, ohjaa natuurlijk….’ Kinderen 

die serieus opletten en meedoen in de lessen en tijdens het zelfstandig werken, hebben ook hogere CI-

TO resultaten behaald.  

 

In groep 4 is het wel zo dat veel kinderen nog onvoldoende de keersommen hebben geautomatiseerd. 

We zijn nu bij de tafel van 6 en het is de bedoeling dat de kinderen het antwoord op een keer som bin-

nen 3 seconden weten te geven. Kunt u hier thuis ook een beetje in helpen?  

 

De afgelopen weken hebben we veel leuke dingen beleefd. Mijn verjaardag was even een heel vrolijke 

spelletjesdag tussen al het werken door. Ook hebben we vorige week een erg leuke gymles gehad, die 

door een gastleerkracht gegeven werd. We hadden een speciale ‘crossfit’ les! De afgelopen vrijdag was 

ook het talentenpodium een groot succes. Kinderen leven op door te vertellen over hun eigen talent. 

De voorbereidingen zijn voor thuis soms veel werk, maar het resultaat mag er zijn! Ook de ingezonden 

filmpjes waren geweldig leuk om te zien. De optredens op het podium zijn gefilmd, maar konden door 

technische problemen niet op het digibord afgespeeld worden op diezelfde dag… Als we de filmpjes 

hebben, laten we deze op een ander moment nog aan u zien J .  

 

En zo is het alweer bijna voorjaarsvakantie! Misschien dat u zelf geen vakantie heeft, maar het is fijn 

om even een weekje geen schoolse verplichtingen te hebben. Geniet ervan!  

 

Bijzonderheden: 

Donderdag 22 februari (vandaag dus…) 15.00 uur bent u welkom op school. Samen nemen we af-

scheid van juf Jikke, die na de voorjaarsvakantie zal werken op de GSR in Rotterdam. Juf Maartje 

Wiegel zal de taken van juf Jikke overnemen. Ze heeft de afgelopen week al wat kinderen mogen 

begeleiden. Misschien heeft uw kind daar al over verteld….  

Vrijdag 23 februari hebben we een halve dag school. 12.30 uur zijn we klaar en hebben we voor-

jaarsvakantie!! J J  

Maandag 5 maart begint de school weer. We werken nog steeds door over de ruimte.  

Vrijdag 9 maart is er luizencontrole.    

Woensdag 14 maart is er schoonmaakavond!! We hopen dat u met veel mensen kan komen hel-

dat jullie nu ook in onze klas zitten en we hopen allemaal dat jullie een hele fijne tijd gaan krijgen op 

Wereldwijs.  

Belangrijke data: 

23 februari: kinderen zijn vanaf 12.30 vrij 

26-30 februari: voorjaarsvakantie 

7 maart: biddag 

9 maart: luizencontrole 

14 maart: schoonmaakavond 



Groep 5/6 
 

pen!!  

Donderdag 15 is de kangoeroewedstrijd. (inschrijven kan helaas niet meer…) 

Zaterdag 17 maart wordt mijn vader 65, maar dat is niet echt interessant voor jullie haha…  

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

 

 

Levend Water 

De verhalen gaan nu over het Nieuwe Testament en over de gelij-

kenissen die Jezus vertelt en wat wij nu in deze tijd van die verha-

len kunnen leren. Bijvoorbeeld als Jezus zegt dat wij 70 x 7 keer 

moeten vergeven…., we kennen allemaal vast de tafel van 7: 1 keer 

7 is 7, 2 keer 7 is 14, 3 keer 7 is 21, 4 keer 7 is 28, 5 keer 7 is… 

Het zou erg vermoeiend en misschien ook wel wat ergerlijk zijn, als 

we nu doorgingen tot het einde:… 68 keer 7 is 476, 69 keer 7 is 

483 en 70 keer 7 is 490. Dat is zó verschrikkelijk vaak! Zeventig 

maal zeven maal vergeven. Kan dat echt? Het lijkt zo moeilijk, 

maar we mogen weten dat wij dat misschien zelf niet kunnen, maar 

door Jezus juist wel! Zo leren we door de gelijkenissen de liefde van 

God voor ons mensen zien. 

Nieuwsbegrip 

Vorige week hadden we een studiedag en hebben we ons gebogen over 

de resultaten van de Cito-toetsen en daarbij hebben we ook gekeken 

naar de methodetoetsen die de kinderen tot nu toe gemaakt hebben. 

Als groep is Begrijpend lezen wel een aandachtspunt. We hebben toen 

gekeken naar het huiswerk van Nieuwsbegrip en kunnen dan zien dat 

de laatste tijd het huiswerk niet altijd trouw gemaakt wordt, wat juist 

voor het begrijpend lezen erg belangrijk is! Ook zien we het terug in de 

toetsen van Nieuwsbegrip…, wat dus betekent dat we weer goed opletten wie zijn huiswerk doet! Dat 

wordt weer stickers verdienen en uiteindelijk bij 10 stickers een beloning. Doet heel de groep het 

huiswerk, dan wordt de beloning alleen maar leuker… 

Regels 

De vorige keer hebben we al iets verteld over de overgang van 2 juffen naar 2 nieuwe juffen halver-

wege het schooljaar. We merken dat het van beide kanten nog best wel lastig is en soms wat strub-

belingen veroorzaakt, maar vaak kunnen we het ook uitpraten, vertellen wat veroorzaakte dat we zo 



Groep 7/8 
 

reageerden en het ook weer goed maken! Allemaal zaken die een fijne sfeer bevorderen en daarbij 

zijn regels ook belangrijk, omdat kinderen behoefte hebben aan orde, regelmaat en voorspelbaarheid. 

Ze willen weten wat jij van hen verwacht. Daarom zijn er regels. Regels zorgen voor rust en structuur 

en op deze manier kunnen we laten zien dat we elkaar vertrouwen. Dat laatste is een woord waar we 

de komende tijd mee aan het werk gaan. We gaan met elkaar duidelijk maken wat daarmee bedoeld 

wordt en aan elkaar laten zien dat we te vertrouwen zijn. Dat we dan ook een ander vertrouwen, als 

hij laat zien dat hij te vertrouwen is. 

Verder wordt er nog steeds hard gewerkt en laat deze groep zien dat ze dat goed kunnen! Hard wer-

ken aan de spellingcategorieën met au of ou, g of ch en in groep 6 de woorden als etalage, garage. 

Met rekenen hebben we net een blok afgerond en een methodetoets gehad over optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen met grote ronde getallen en rekenen in context: van verhaal en plaatje 

naar rekentaal (som) in groep 5 en optellen en aftrekken, kolomsgewijs en cijferend en afwegen wel-

ke aanpak bij optellen en aftrekken passend is: schatten, uit het hoofd of cijferen in groep 6. 

Met aardrijkskunde hebben we het over polders, dijken en duinen en hoogwater. Zo kwam ook de 

watersnoodramp, die 65 jaar geleden plaatsvond, aan de orde. Maandagmiddag kwam de vader van 

juf Annelies hierover vertellen in de klas. Toen hij een jongen van 10 was, moest hij vluchten voor 

het water. De kinderen waren onder de indruk, luisterden goed en stelden veel vragen. 

Zo hebben we weer veel geleerd de afgelopen tijd en dan is het fijn als er even tijd is voor ontspan-

ning; een weekje voorjaarvakantie! Vrijdag hebben de kinderen tot 12.30 uur les en dan hebben ze 

vrij tot maandag 5 maart. Dan gaan de deuren van de school weer om 9.50 open! 

Maandag na de vakantie start in groep 5 een nieuwe leerling: Miriam Vlieg. Ze gaat in de vakantie 

verhuizen naar Zoetermeer en komt dan gezellig bij ons op school. Ze heeft al 2x gekeken en heeft er 

zin in om bij ons op school een nieuwe start te maken. Welkom Miriam en veel plezier op WereldWijs! 

Fijne vakantie en graag tot 5 maart! 

Huiswerk en belangrijke data:  

do 22/2 - afscheid juf Jikke 

vr 23/2 – Toets Levend water hoofdstuk 22 

juf Annelies staat deze ochtend voor de groep 

kinderen 12.30 uur vrij! 

di 6/3 – Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

vr 9/3 – Luizencontrole 

Toets levend Water hoofdstuk 23 

ma 12/3 – Topo Toets 

di 13/3 - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

wo 14/3 – Schoonmaakavond 

do 15/3 - Kangoeroewedstrijd 

groetjes van juf Annelies en juf Titia. 

Wat heerlijk dat we de laatste tijd het zonnetje weer regelmatig zien. Dan is het lekker warm in het 

lokaal en kunnen we ook fijn buiten spelen. Hier en daar zien we ook dat er weer kleur komt in de na-

tuur! Nieuw leven, lente en dus ook op weg naar het mooiste feest Pasen!! 

Hopelijk kunnen we ook in de voorjaarsvakantie genieten van het zonnetje! 

 

De afgelopen week hebben we een paar keer naar een schaatswedstrijd gekeken in de klas. We werk-

ten dan ook ondertussen in ons werkboekje over de Olympische spelen…. Het kwam er op neer dat 

vooral ik heel fanatiek was en gefrustreerd als Nederland tegenviel… 

Na de vakantie gaan we ook zeker nog wat van de paralympische spelen volgen. Eigenlijk nog knap-



per om dan op zulk hoog niveau te sporten. 

 

Vorige week dinsdag hadden we met gym een gastles. Af en toe komt er een sportleraar of komen er 

stagiaires een gymles geven (vanuit de gemeente Zoetermeer). Deze gymles ging om samenwerken. 

Hoe kom je als team naar de overkant met 3 matten en een kast? En je mag niet met je voeten op de 

gymvloer komen. Als dat wel zo was dan moest je terug of je kreeg straf (15 keer opdrukken). 

Er zaten nog meer bootcamp achtige dingen in. De kinderen en ook ik hebben het geweten: spierpijn! 

 

Wat hebben we genoten afgelopen vrijdag van alle talenten van onze school. Het is gaaf dat kinderen 

dan net op een andere manier in het zonnetje komen te staan. Je leert kinderen weer op een andere 

manier kennen. Kinderen uit 7/8 mochten ook hun talent qua organisatie, presentatie en licht/geluid  

laten zien. 

 

Met Levend Water hebben we de Bergrede van Jezus besproken. Hoe ver gaat Jezus in zijn preek over 

de wet! We kwamen wel tot de conclusie dat als je letterlijk zou doen wat Jezus zegt (hand afhakken 

bij iets wat je fout doet of oog er uit halen), dat er nog maar weinig van ons over zou zijn… 

De Bergrede komt dichtbij, want het gaat over de alledaagse dingen die je tegenkomt en daar zegt 

Jezus iets over. 

 

Na de voorjaarsvakantie gaan de bijbelverhalen over de tijd naar Pasen toe. Mooie, indrukwekkende 

verhalen. 

 

De sfeer is gezellig in de klas. We kunnen hard werken, maar ook geintjes maken. 

 

Als het goed is hebben alle ouders/verzorgers van groep 7 een brief gehad over de gezondheidson-

derzoeken. Deze vinden gelijk na de vakantie op maandag 5 maart vanaf 8.45 plaats! Het is belang-

rijk dat de vragenlijsten dan op school terug zijn! 

 

Wat betreft het voetbaltoernooi op 16 maart: ik heb genoeg rijders: Thirza Leuhof, Bas Detering  

coach), Michel vd Horst (coach), Bastiaan Sneeuw, Arco Rop en Maha Seifin. Gezellig allemaal. 

We vertrekken die ochtend vroeg, want de 1e wedstrijden worden om 9.00 uur gehouden en we moe-

ten naar Galgenwaard in Utrecht. (7.45 vertrek van school!) Hoe laat we terugkomen, ligt aan hoever 

we komen in het toernooi. De finalewedstijd is pas om 16.30. 

 

Na de vakantie zal ik ook informatie geven over de eindtoets van groep 8 en de entreetoets van groep 

7 en dan gaan we ook weer het huiswerk plannen. 

 

Dit was het voor nu! Geniet van de vakantie en tot maandag 5 maart! 

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 23 februari: 12.30 vakantie 

Maandag 5 maart: gezondheidsonderzoeken groep 7 

Woensdag 14 maart: schoonmaakavond 

Donderdag 15 maart: kangoeroewedstrijd 

Vrijdag 16 maart Voetbaltoernooi  7.45: vertrek van school 

Donderdag 29 maart: grote rekendag en inleveren werkstuk 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag 

Maandag 2 april: 2e Paasdag 

Donderdag 5 april: theorie verkeersexamen 


