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16 maart GPO-WN voetbal-
toernooi 

17 maart  Juf Ellen jarig 

18 maart Juf Jessica jarig 

21 maart Schoonmaak-
avond 

29 maart  Grote rekendag en 
om 14:30u Paas-

feest in de aula 

30 maart Goede vrijdag, 
kinderen vrij 

3 april  Koffieochtend  

Agenda 

Nieuws  
We leven in de lijdenstijd. Over twee weken vieren we het paasfeest. In de-

ze weken vertellen we de kinderen de verhalen over het lijden en sterven 

van onze Here Jezus. Door Zijn dood kon het weer goed komen tussen de 

mensen en God. Gods liefde voor ons wordt geweldig mooi zichtbaar. Hij 

gaf Zijn geliefde Zoon voor ons. Na 3 dagen in het graf mocht Jezus op-

staan uit het graf. Hij heeft de dood voor altijd overwonnen. We zijn blij de-

ze prachtige boodschap aan te mogen doorgeven. 

We vieren het paasfeest met elkaar op donderdag 29 maart om half 3 in de 

aula. U bent van harte uitgenodigd om het mee te vieren. 

Nieuws 

Woensdagmorgen vroeg is de baby van juf Marlinde en haar man Herman ge-

boren. Het is allemaal goed gegaan. We zijn onze God dankbaar voor dit prach-

tige wonder van nieuw leven.  

Juf Ellen is begonnen met chemotherapie. Het gaat naar omstandigheden goed. 

Ze is soms een tijdje op school en werkt ook thuis achter de computer. Ze is 

optimistisch van aard en geniet van de dingen die ze kan.  

Ellen hoopt zaterdag, 17 maart haar verjaardag te vieren. Op 25 februari was 

juf Annelies jarig. Juf Jessica hoopt zondag 18 maart jarig te zijn. Van harte 

gefeliciteerd hiermee. 

Welkom 

We heten de familie Vlieg van harte welkom op school. Ze zijn naar de Voor-

weg verhuisd en hun jongste dochter Mirjam zit in groep 5. In groep 1-2 zijn Tygo Vosselman en Luca 

van der Laan gestart. Mees Horden zal eind van deze maand ook beginnen. Voor jullie allemaal, veel 

plezier op WereldWijs! 

TSO 

Na jaren van inzet stopt Jaël Joosse als coördinator van de TSO. We willen haar vanaf deze plek heel 

hartelijk danken voor haar werk in de afgelopen jaren. De coördinatie zal iets anders worden vorm 

gegeven. Het werk wordt overgenomen door 4 mensen, de TSO commissie. De commissie bestaat uit: 

Anneke van der Laar, Daniëlle Verbrugge, Astrid Menninga en Heidy Thielman. We zijn blij dat zij be-

reid zijn dit werk te doen. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over de TSO. Financieel coördina-

tor blijft onveranderd: Bep de Vries. We zijn blij dat het werk voortgang kan vinden en vertrouwen op 

een goed opvang van de leerlingen in de pauze. 

Voorstellen 

Elders in het WereldWijsnieuws zullen de nieuwe onderwijsassistenten Maartje Wiegel en Marjolein 

Goossensen zich voorstellen. 

Koffieochtend 

Er stond een koffieochtend voor ouders gepland op vrijdag 6 april. Deze willen we verplaatsen naar 



Mijn naam is Maartje Wiegel -de Gelder en ik ben enthousiast dat ik op deze 

prachtige school mag werken als onderwijsassistent. De school is ook een 

mooi gebouw maar vooral gevuld met prachtige kinderen en een team dat 

voor hen het beste wil. U begrijpt wat mij enthousiast maakt. Ondertussen 

heb ik al een paar uur mogen werken en ik heb er van genoten. Ik heb op de 

dag dat ik kwam meekijken les gekregen van een leerling uit groep 7, deze 

week mocht ik jarigen feliciteren en mocht lezen, rekenen en werken met 

snappet met de kinderen, het voelt als een feestje.  

Over mijzelf wil ik vertellen dat ik getrouwd ben met een fantastische man (hij 

leest ook dit weeknieuws), samen hebben we vier kinderen van de Here ge-

kregen. De oudste is 24 en de jongste 16. Alle vier hebben ze op deze school 

gezeten. Bij ons gezin hoort ook een hond. Over het opvoeden van dat lieve 

beestje zou ik pagina's vol kunnen schrijven, dat doe ik maar niet maar mijn 

man en ik zeggen vaak tegen elkaar dat als we dat gedaan hadden voor we 

kinderen kregen we alvast geduld, duidelijkheid, spreekvaardigheid en veel 

over liefde hadden geleerd. Ik heb niet echt een hobby maar doe wel graag veel dingen. Twee keer in 

de week ga ik naar de sportschool en ondanks de spierpijn vind ik dat erg leuk. Ik houd van lezen en 

wandelen. Ik zie er naar uit uw kinderen te leren kennen en misschien u ook wel al ben ik niet voor 

en na schooltijd op het plein. Een mooie leerzame week gewenst.  

Met vriendelijke groet,  

Maartje Wiegel 

Even voorstellen... 

dinsdagochtend 3 april (9.00-10.00). Dit is de dinsdag na Pasen. Op de vorige koffieochtend zou 

Esther Alblas, de nieuwe School Maatschappelijk Werkster (SMW) vertellen over haar functie. Ze was 

die dag ziek, daarom zal ze deze ochtend komen om zich voor te stellen en vragen te beantwoorden. 

We stellen het zeer op prijs als u komt, u bent welkom in de personeelskamer! 

Wonderlijk gemaakt 

Komende week gaan we aan de slag met de methode Wonderlijk gemaakt. U 

hebt daar vorig jaar een brochure van gekregen. Deze kunt u gebruiken om de 

lessen thuis voor te bereiden. De  leerkrachten geven in hun eigen stukje aan 

welk gedeelte aan de orde komt. 

Grote rekendag 

Op 29 maart zal de grote rekendag worden gehouden op school. In de ochtend 

zullen in de klassen allerlei rekenopdrachten plaatsvinden. 

Leerlingraad 

U weet vast dat we een leerlingraad hebben op school. Hiernaast ziet u ze op de 

foto. 

Vanuit een initiatief van de leerlingraad is een nieuwe fietspomp aangeschaft. Hij is 

te vinden in de eerste kast naast de voordeur. De deur zit op slot, alle perso-

neelsleden hebben de sleutel. Vraag er gerust naar als u hem nodig heeft! 

 

 



Beste ouders/verzorgers, 

 

Mijn naam is Marjolein Goossensen en sinds 1 maart ben ik klassenassistent in 

groep 1/2. 

 

Ik ben getrouwd met Maarten en we hebben 3 kinderen. Tim is 18 jaar en 

loopt op maandag en donderdag stage in onze groep 1/2! Hij doet de mbo op-

leiding onderwijsassistent. Amber zit op het Waterland in Leiden en Marieke zit 

in groep 8 op Wereldwijs. 

 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang en peuterspeelzaal en ben ik gast-

ouder geweest. Op Wereldwijs ben ik ook actief in de oudercommissie. 

 

Met veel enthousiasme begin ik aan deze baan als klassenassistent. Het omgaan met kinderen en het 

aanleren van vaardigheden vindt ik erg boeiend. Op dinsdag en vrijdag zal ik naast Jessica aanwezig 

zijn.  

 

Ik hoop op een fijne tijd op Wereldwijs! 

Groeten, Marjolein 

Het Scheidingspunt biedt dit jaar weer de KIESgroep voor gescheiden ouders: Gescheiden Opvoe-

den 

 

Een scheiding is voor alle betrokkenen vaak een heftig ‘life-event’. Je leven staat een tijdje volledig op 

z’n kop. Als ouder wordt je er ook nog regelmatig op gewezen dat het belangrijk is om voor, tijdens 

en na het scheidingsproces het belang van de kinderen centraal te stellen. Maar hoe doe je dat, als je 

zelf nog midden in het rouwproces zit, de communicatie met je ex niet altijd goed gaat en naast fi-

nanciële zorgen, je ook niet zo goed weet wanneer je het ‘goede’ doet voor je kinderen? 

 Ervaring leert dat het voor gescheiden ouders fijn kan zijn om niet alleen met ‘lotgenoten’ in een 

groep van gedachten te kunnen wisselen, maar ook vragen te kunnen stellen en te leren hoe je met 

al die aspecten om kunt gaan zodat je de toekomst weer op eigen kracht en met vertrouwen tege-

moet kunt zien. 

 

Aan welke thema’s wordt er aandacht besteed? 

 Kennismaking /wat wil je leren? 

 Verdriet en rouw 

 Effect en steun kinderen (loyaliteit) 

 Communicatie met je ex/ de andere ouder en netwerk 

 Juridisch aspect van scheiding/ Rechten en plichten/ Zelfzorg en eigen kracht 

 Nieuwe partner en samengesteld gezin. 

  

We vinden het belangrijk dat deelnemers aangeven wat ze zelf willen bespreken /willen leren en pas-

sen daardoor, indien nodig, het programma aan op hun wensen. Deelname van beide ouders is niet 

verplicht.   

 

KIESgroep Gescheiden Opvoeden: 

-       Aantal bijeenkomsten: 6 

-       Duur: 1,5 uur 

-       Dag / tijd: donderdag van 16-17.30 uur 

-       Data: 17, 24, 31 mei, 7 juni, 5 en 12 juli 

-       Locatie (onder voorbehoud): Gezondheidscentrum Oosterheem, Oosterheemplein 231 

-       Kosten: deelname is gratis 

-       Trainers: Margo Zandbergen en Femke Krul, KIEScoaches Kwadraad 

-       Aanmelding: 

Rechtstreeks via: m.zandbergen@kwadraad.nl of f.krul@kwadraad.nl 

-       Vragen: Margo Zandbergen: 06-46627773 

Info SMW 
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En toen veranderde onze klas van een ruimtestation in een heel ander soort omgeving, namelijk een 

dierentuin! Maar welke dieren wonen er allemaal in een dierentuin?! We hebben met elkaar uitgezocht 

welke dieren er in de dierentuin thuishoren en welke dieren op de boerderij thuishoren. Soms is dat 

verschil nog best wel lastig, maar we leren elke dag weer bij. 

Toen we in de bouwhoek een dierentuin gingen bouwen, begonnen we met hokken maken. Maar 

waarom zitten alle dieren nu eigenlijk in hokken? Dat wisten de kinderen heel goed! Sommige dieren 

zijn namelijk heel gevaarlijk. Er zitten namelijk vleeseters tussen en die zouden andere dieren of 

mensen dan zomaar op kunnen eten. Of een olifant, die is zo groot dat hij ons zou kunnen vertrap-

pen. 

In de dierentuin zijn er mensen die heel goed voor de dieren zorgen: de dierenverzorgers. Ze geven 

de dieren te eten, soms gaan ze met dieren knuffelen of spelen en ze houden goed in de gaten of de 

dieren wel gezond zijn en een fijn leven hebben. Vanuit onze dierenwerkplaats in de klas (de huis-

hoek) zorgen wij ook heel goed voor de dieren in de dierentuin. 

Een dierenverzorger kan niet bij alle dieren tegelijk hun eten geven. In de kring bedachten we met 

elkaar dat de dieren dan om de beurt hun eten moesten krijgen. Met elkaar gingen we de werkdag 

van een dierenverzorger bekijken. Elk dier kreeg zijn eigen voedertijd en zo leren wij al een beetje 

klok kijken. Telkens op een heel uur gaat de dierenverzorger naar een ander dier om het te verzor-

gen. 

Totaal niet passend bij het thema, maar wel erg leuk was ons uitje naar de 

kinderboerderij. Hier hebben we namelijk heel hard voor gespaard met el-

kaar. Elke keer als je goed hielp met opruimen en je op tijd in de kring zat, 

ging je knijper een plekje omhoog. De kinderen hebben genoten op de kinder-

boerderij! Er was net een lammetje geboren waar we mochten kijken en als je 

wilde, mocht je ook cavia’s vasthouden en konijnen aaien. Begeleiders, be-

dankt dat jullie mee konden!  

 

Vanaf volgende week beginnen we in de klas met de lessen uit Wonderlijk gemaakt (seksuele voor-

lichting). Als het goed is hebben jullie allemaal een boekje thuis met de onderwerpen en uitleg. Vol-

gende week maandag zal het eerste onderwerp aan de orde komen: 1.1 we zijn allemaal anders. We 

gaan het hebben over dat iedereen anders is en daarmee uniek, het verschil  tussen jongetje of meis-

je, dat je lichaam privé is en de basisemoties. 

Belangrijke data: 

19 maart – Eerste les Wonderlijk gemaakt (we zijn allemaal anders) 

21 maart – Schoonmaakavond, iedereen van harte welkom om mee te 

helpen! 

29 maart – Grote rekendag 

29 maart – Paasviering (14.30) 

30 maart – Goede vrijdag (kinderen zijn vrij!) 

2 april – 2e paasdag (kinderen zijn vrij!) 

Hartelijke groeten, Juf Jessica, meester Tim en juf Marjolein 
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Beste ouders en verzorgers,  

 

Wat breekt er een gezellige, vrolijke tijd aan! Het zonnetje begint weer te schijnen, alle kinderen zijn 

in de voorjaarsvakantie lekker uitgerust en het grote griepvirus is voorbij… De sfeer in de klas is heel 

goed, daarbij werken kinderen ook geconcentreerder dan voorheen. En juf Marlinde is ook nog eens 

bevallen van een prachtige zoon. Genoeg om dankbaar voor te zijn en heel vrolijk van te worden…  

 

We leven in de weken voor Pasen, waarin we de komende dagen horen over het lijden en sterven van 

Jezus, maar ook over het grote wonder van de opstanding. De komende week zal ik vertellen over 

het heilig avondmaal en over de intocht in Jeruzalem. Donderdag 29 maart vieren we Pasen op 

school. U bent om 14.30 uur welkom op school om het met ons in de aula mee te vieren. 

 

Volgende week staat ook een ander onderwerp centraal op school: de week van de lentekriebels (en 

nee, wij pakken het niet aan op de ‘juf Ank’ manier…)  

Als het goed is, heeft u thuis een folder met informatie over onze methode Wonderlijk gemaakt. In-

formatie daaruit is voor volgende week van toepassing. Mocht u thuis eerst de onderwerpen willen 

bespreken die in de groep besproken worden, dan kan dat dus…  

We gaan het vooral hebben over vriendschap, vrienden zijn en blijven, verliefdheid 

en verkering, verschillende aanrakingen. Mocht u vragen hebben, schroom niet om te 

mailen!  

 

Vandaag (15 maart) is de kangoeroe wedstrijd waar veel kinderen met plezier naar 

hebben uitgekeken. Onder schooltijd worden deze kinderen door Francien Pronk 

meegenomen naar een lokaal waarin hen wordt uitgelegd wat ze mogen doen. Een 

uur lang mogen ze werken aan allemaal hersenkrakers. De andere kinderen blijven 

bij mij en werken aan de gewone schooltaken. De kinderen die meedoen, krijgen 

over een paar weken allemaal een cadeautje.  

 

Meester Diede is al een poosje bij ons in de klas. Hij heeft vanuit zijn opleiding 

(onderwijsassistent) verschillende taken die hij in de klas moet uitvoeren. Zo heeft 

hij laatst een presentatie aan de klas gegeven over de ruimte. Volgende week don-

derdag (22 maart) zal hij de gymles verzorgen. Ik ben er zelf ook bij. Maar dan weet 

u waar uw kind het over heeft, als hij/zij vertelt over de speciale gymles of over wat 

voor geluid planeten zouden maken als er trillingen zouden zijn in de ruimte en der-

gelijke…  

 

Zoals u misschien al heeft gelezen, is de schoonmaakavond verzet naar woensdag 21 

maart. Ik ben er zelf ook bij… Komt u mij helpen??? J J J Ouders die goed zijn in 

technische klusjes, zoals het maken van een handvat in de deur wat continu eraf 

valt, zijn ook welkom!! Wij zorgen op school voor koek en zopie J  

 

De onesie-dag is een heel gezellige dag geweest in de klas. Ik ben helaas vergeten 

om foto’s te maken van de hele groep… Nouja, misschien moeten we het later in het 

jaar nog eens herhalen…  

 

 

Verder belangrijke informatie is:  

 

De hele school is luizen vrij, hoera! 

Pannenkoeken dag gaat dit jaar even niet door… Volgend 

jaar wellicht weer wel…  

 

15 maart Kangoeroewedstrijd, een maand later onge-

veer de uitslag..  

21 maart grote schoonmaakavond!!  

29 maart Grote rekendag, een ochtend vol leuke reken-

activiteiten in de klas.  

29 maart om 14.30 begint de Paasviering in de aula op 



Groep 5/6 
 

school.  

30 maart zijn we vrij ivm Goede Vrijdag.  

2 april zijn we vrij ivm 2e Paasdag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marjorie Rote 

Geboren! 

Woensdag kregen we dan het verlossende telefoontje: juf Marlinde is 

bevallen van een gezonde zoon en hij heet Herman! Gefeliciteerd juf 

en Herman met jullie gezonde zoon. Geniet van dit kleine wonder en 

geef hem maar een knuffel van ons allemaal! 

Levend Water 

Een opgestoken duim, een ‘goed!’ op het rapport, een schouderklop-

je of twee euro: het is altijd leuk als je beloond wordt voor je in-

spanning. En tegelijk is ‘verdienen’ een thema waar we ons soms 

heel druk om maken. Een thema dat veel vragen oproept. Jezus ver-

telt over een baas die hulp nodig heeft in zijn wijngaard. ’s Morgens 

huurt hij enkele mannen in voor een afgesproken bedrag. Later ko-

men er nog enkele bij en tenslotte haalt hij er nog een paar arbei-

ders bij. Alle werkers krijgen aan het eind van de dag evenveel be-

taald: het bedrag dat met de eerste groep was afgesproken. Die 

groep is echter boos: ‘Waarom krijgt iemand die maar heel even gewerkt heeft net zoveel als wij die 

dat de hele dag hebben gedaan?’  Life is unfair; dat gevoel is heel herkenbaar. Maar is het ook altijd 

terecht? 

In dit geval draait Jezus de zaak om: ‘Jullie voelen je tekort gedaan, maar ik heb jullie keurig volgens 

afspraak betaald. Waarom zijn jullie eigenlijk niet blij voor die anderen die ik iets extra’s heb gege-

ven?’ Krijg je altijd wat je verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd gelijk 

beloond en behandeld worden? Enkele andere Bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op 

rond ‘verdienen’. Een beloning is soms verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft ver-

diend? En wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot wanneer vinden we dat iemand nog een tweede 

kans verdient? 

In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit dan ‘Eigen 

schuld, dikke bult!’ Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd zijn ‘eigen schuld’ is. En 

dat dat ene kind in de groep soms net iets meer aandacht en zorg krijgt dan de rest omdat het dat 

nodig heeft. En dat je jezelf daardoor niet tekort gedaan hoeft 

te voelen. 

Kangoeroewedstrijd 

Morgen gaan een aantal kinderen hun hersenen weer laten 

kraken en de andere kinderen doen dat natuurlijk gewoon in 

de klas. 

Maar wat is de kangoeroewedstrijd nu eigenlijk? De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te 

laten ervaren dat wiskunde  (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen 

niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. 

De wedstrijd bestaat uit vijf keuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De 

moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pittig. Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelij-

ken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, 

ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen! 



Wonderlijk gemaakt 

Op onze school wordt gewerkt met de methode Wonderlijk Gemaakt, een les-

senserie voor seksuele vorming. Door deze lessen worden kinderen van jongs af 

aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk we gescha-

pen zijn. Verdere belangrijke onderwerpen zijn het omgaan met elkaar en weer-

baarheid in bedreigende situaties. Daarvoor worden er in alle klassen enkele 

lessen gegeven. 

In onderstaande tabel ziet u welke onderwerpen aan bod komen in de groepen 

5 en 6, want thuis zullen deze onderwerpen wellicht ook aan de orde komen. We starten met het ge-

ven van deze lessen vanaf volgende week, in de week van de Lentekriebels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe regels 

Afgelopen maandag zijn we gestart met een nieuw traject en hoe mooi was het om de kinderen tegen 

juf Joke te horen vertellen dat bepaalde dingen toch echt niet goed gaan en dat ze daar zelf ook aan 

mee doen. Kortom het was een mooi en open gesprek en juf Joke was er erg blij mee! We konden 

zelfs constateren dat ze bijna een uur lang geluisterd hadden naar haar en samen dingen besproken 

hadden. Maar daarmee zijn we er nog niet, want zoals juf Joke ook zei, dingen die ingesleten zijn, die 

je heel lang normaal hebt gevonden zijn er niet opeens niet meer. Er moeten dingen afgeleerd wor-

den en dat is best lastig. Maar de wil is er wel en als het ons lukt om de muntjes te houden en aan 

het einde van de dag alle drie weer in te leveren, dan komt de beloning die er aan vast hangt, ook 

dichterbij. Ieder kind heeft drie muntjes per lange dag, dus 28x3=84 muntjes zijn er te verdienen per 

dag. 4 lange dagen leveren dan 4x84=336 muntjes op en dan nog de woensdag. Die levert 28x2=56 

muntjes op. Samen dus 392 muntjes. Halen we dat, dan verdienen we een beloning van 45 minuten. 

We gaan dan een film kijken. Halen we minder dan 367 muntjes, dan verdienen we 30 minuten vrij 

spel en minder dan 342, dan verdienen we 15 minuten buitens pelen en bij minder dan 317 muntjes 

verdienen we helaas niks. Zo gaan we iedere week voor een goal met een zelfgekozen beloning. En 

we zijn heel trots op wat er allemaal in deze week bereikt is, wat een toppers!! 

Leerlingraad 

Morgen hebben we de presentatie van de leerlingen van groep 5 die graag in de leerlingraad willen, 

spannend! Welke twee leerlingen zouden dat gaan worden? U hoort binnenkort meer! 

Huiswerk en belangrijke data:  

do 15/3 – Kangoeroewedstrijd 

vr 16/3 – toets Levend water hoofdstuk 24 

Lesnummer Thema Inhouden 

5.1 Wonder van geboorte Wonder van geboorte 
In gesprek met familie 
Familiestamboom maken 

5.2 Zelfverzekerdheid en lichaams-

taal 

Lichaamstaal beoordelen 
Zelfverzekerdheid uitstralen 

5.3 Verdachte situaties Gevaar inschatten 
Ja- of neegevoel 

6.1 Vriendschap en zo Vriendschap 
Verliefd, verloofd, getrouwd (liefde en trouw) 

6.2 Lichaamstaal als wapen Ik ben gegroeid 
Gebruik van lichaamstaal herhalen 

6.3 Hulp inroepen Hulp inroepen 
Hulp accepteren 
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Wat een heerlijke vakantieverhalen konden we weer vertellen! Veel kinderen waren echt weer uitge-

rust toen ze vorige week maandag weer op school kwamen. Fijn om een week even niet naar school 

te hoeven en te chillen, te logeren, te schaatsen, even weg te zijn. 

 

We moesten er wel weer flink inkomen. We waren weer even vergeten hoe het was om in de klas te 

zitten en naar elkaar te luisteren. Ik mocht weer even streng en duidelijk zijn… In de loop van de 

week ging het al een stuk beter. 

We hebben ook druk geoefend voor het voetbaltoernooi. Dat speelt wel heel erg in ons hoofd natuur-

lijk. We zijn een aantal middagen naar de voetbalkooi gegaan en hebben flink gevoetbald. Ook tijdens 

gym hebben we getraind. 

Het lijkt er op dat we er helemaal klaar voor zijn! Gisteren heb ik een mail verstuurd over het voet-

baltoernooi. Nog even goed doornemen… 

 

Met de bijbelverhalen zijn we echt toe aan het leven naar Pasen. We hoorden de verhalen over de in-

tocht, de voetwassing, het pesachmaal en Jezus’ strijd in Getsemane. Wat een ontzettend indrukwek-

kende verhalen. Hoe diep en ver is Jezus voor ons gegaan! Hoe nederig was Hij en dienend. 

Naast dat Jezus dit voor ons heeft gedaan is Hij ook een voorbeeld voor ons. Dienend naar elkaar 

zijn. Zelfs als je iemand misschien niet zo mag…. Dat is een hele klus (Gelukkig hoeven we dat ook 

weer niet alleen te doen). 

 

De afgelopen week hebben we ook weer extra gelet op welk werk je levert. Soms lijkt het wel eens 

een wedstrijd om als eerste de weektaak af te hebben. Stel je hebt je weektaak af op woensdag en je 

hebt bij een aantal vakken veel – gehaald in Snappet, of je hebt voor de 4e keer dezelfde werkwoor-

den ingeleverd…. Heb je dan eigenlijk wat geleerd? 

Of tijdens het zelfstandig werken heb je er voor gekozen om dingen over te schrijven van anderen of 

om net te doen alsof je hard werkt, maar ondertussen iets anders doet…. 

Belangrijk om dat gesprek steeds weer aan te gaan met de kinderen. De kinderen hebben dat ook 

nodig om gefocust te blijven. 

We blijven hard werken, ook al komt er nu ook een tijd aan van : Pasen, koningsdag, vakantie, nog 

meer feestdagen….. 

 

Volgende week is de week van de Lentekriebels. In deze week gaan we extra aandacht besteden aan 

de puberteit. Hoe veranderen we als jongens en meisjes vanaf 11/12 jaar. Qua uiterlijk, maar ook 

qua emoties. Bij de één gaat het al sneller dan bij de ander. Dat kan onzekerheid met zich meebren-

gen. Hoe reageer je dan op elkaar? 

Nu is het zo dat we in de klas af en toe best praten over zaken rondom seksualiteit.  Dat kan dan zijn 

naar aanleiding van een bijbelverhaal, of een opmerking van een kind of iets wat we horen op het 

di 20/3 - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

Topo mee om op school te leren! 

wo 21/ 3 en 28/3 – mogelijkheid om een bordje voor de schooltuinen te maken bij kinderboerderij 

Het Buitenbeest. 

schoonmaakavond 

vr 23/3 – GEEN Levend Water toets 

di 27/3 - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

Topo toets 

do 29/3 – Grote Rekendag! 

Paasviering 14.30 uur in de aula 

vr 30/3 t/m ma 2/4 – VRIJ ivm Goede Vrijdag en Pasen 

di 3/4 - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

Topo mee om op school te leren! 

do 5/4 – Eerste keer schooltuinen (bordje mee… en laarzen of oude schoenen/kleding) 

 

groetjes van juf Annelies en juf Titia 



jeugdjournaal. 

Ikzelf wil er altijd zo normaal mogelijk over praten. Ik benoem de dingen zoals ze zijn. Een geintje 

erover maken mag ook en er even giebelig over doen.  Ik hoop ook dat we op een respectvolle ma-

nier hier volgende week over kunnen praten. Het kan best zijn dat hierdoor kinderen met vragen ko-

men bij jullie als ouders. 

 

We hebben trouwens gemerkt dat het plein wat klein is als we niet op het veld kunnen voetballen (als 

het te drassig is)  De afspraak is dat er alleen gevoetbald mag worden op het veld of bij de kleine 

goaltjes. Dat heeft best wat frustratie opgeleverd bij de groep. Logisch en begrijpelijk. In de kleine 

pauzes is dat minder een probleem omdat op dinsdag en donderdag maar 2 groepen op het plein zijn 

(ivm de gym) 

In de grote pauze is dat soms lastig. Nu is het  geweldig dat de TSO-ers op maandag, donderdag en 

vrijdag met z’n 5-en zijn! Daarom kan er 1 TSO-er met groep 7/8 naar de voetbalkooi. Op dinsdag is 

dat nog niet zo…. Helaas. Dat vraagt van groep 7/8 op die dag wat aanpassingsvermogen (voor de 

andere groepen ook, omdat er gewoon meer kinderen zijn op een kleiner oppervlak) Hopelijk komt er 

op dinsdag ook snel een extra TSO-er… 

 

Speciaal voor groep 8: ik ben op zoek naar moeders en vaders die met de kinderen willen oefenen 

voor de musical. Ik heb zelf een musical uitgezocht en ook de kinderen weten het. De komende we-

ken zal ik de musical gaan door lezen met de kinderen en gaan we de rollen verdelen. 

Wie o wie wil helpen? Dan kunnen we daarna afstemmen welke dag en wanneer we gaan starten. 

Ook hulp qua decors maken is van harte welkom!! 

 

Zo te lezen heb ik heel wat te vertellen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de gewone reken-

lessen. Of wat we leren met taal/spelling/begrijpend lezen… dat komt de volgende keer weer. 

 

Nu nog het huiswerk en andere belangrijke data! 

 

Vrijdag 16 maart: Voetbaltoernooi, 7.30 op school (uiterlijk!!!) 

Maandag 19 maart: week van de lentekriebels 

Dinsdag 20 maart: NB paralympische spelen af 

Woensdag 21 maart: Engels 1e rij woordjes Unit 4 

Donderdag 22 maart 

Vrijdag 23 maart: LW toets les 24 en 25 (memootje van 25) 

Maandag 26 maart 

Dinsdag 27 maart: NB af 

Woensdag 28 maart 

Donderdag 29 maart: TOPO, Grote Rekendag en Paasviering om 14.30 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag: vrij 

Maandag 2 april: 2e Paasdag: vrij 

Donderdag 5 april: Theorie verkeersexamen 

Dinsdag 17 april, woensdag 18 april en donderdag 19 april: ENTREETOETS en EINDTOETS 

Vrijdag 1 juni 14.25-15.00 uur: Verkeersexamen Praktijk 

 

Zo….dat was een heel verhaal! 

Tot de volgende keer! 

 

Groetjes uit groep 7/8 

Francien Tange 


