
12 april 2018 
Jaargang 20 nummer  14 

16 april CITO groep 7 en 8 

20 april Koningsspelen 

23 april - 

4 mei 

Meivakantie 

10 en 11 mei Vrij i.v.m. Hemel-
vaart 

Agenda Nieuws  
Met elkaar hebben we het paasfeest gevierd in de aula. Het was prachtig 

om de kinderen te horen zingen en rappen, zo voelen wij ons met elkaar 

verbonden rond de dood en opstanding van onze Heer. Fijn dat zoveel ou-

ders erbij konden zijn! De indeling qua zitplaatsen is voor ons nog een aan-

dachtspunt.  

Nieuws 

Daan                                                                                                      

Afgelopen week zijn de onderzoeken bij Daan uit groep 2 afgerond.  De ver-

drietige uitkomst is dat geen behandeling voor de ziekte van Daan mogelijk 

is. De komende jaren zal hij naar verwachting achteruitgaan en steeds meer functies kwijtraken. Zijn 

levensverwachting is daardoor beperkt. Dit is niet te bevatten en heel erg moeilijk voor hem, zijn fa-

milie en ook voor ons als school. Daan zelf is rustig en beseft gelukkig niet alles. Als het kan is hij ge-

woon op school. We bidden voor hem en zij familie  

 

Juf Annet Mau 

Onze juf Annet van de peergroup heeft de afgelopen tijd zelf en in haar gezin veel met ziekte te ma-

ken gehad. Nu zijn daar afgelopen zondag nog meer zorgen bijgekomen toen haar man met spoed 

naar het ziekenhuis moest en daar ook nog wel even moet blijven. Ze probeert er te zijn voor de 

peergroup wanneer de thuissituatie dat toelaat. We dragen hen op aan de Here. 

 

Juf Ellen 

Een tussentijdse scan bij juf Ellen heeft laten zien dat de chemo goed aanslaat. De tumor is gekrom-

pen en zal binnen een paar weken door een operatie worden verwijderd. We zijn blij en dankbaar met 

dit goede nieuws! 

 

Voorstellen                                                                                                                                                   

Verderop in dit weeknieuws kunt u meer lezen over onze nieuwe leerlingen Luca en Tygo uit groep 1 

Inschrijven                                                                                                                                                

We willen u vragen de jonge kinderen die nog thuis zijn, vanaf 2 jaar vast in te schrijven op school. 

Het is voor ons fijn ruim van tevoren te zien hoeveel kinderen de komende tijd op school zullen ko-

men. 

Oud papier                                                                                                                                                  

U kunt oud papier inleveren op school. De papiercontainer staat in de schuur naast de ingang waar de 

kinderen naar binnen gaan.  Als de deur op slot zit kunt u iemand van het personeel vragen hem 

open te doen, of de tas met papier naast de deur zetten. 

Open speelmorgen                                                                                                                                     

Op woensdag 16 mei organiseren wij een open speelmorgen voor kinderen vanaf 2,5 jaar  om  kennis 

te maken met onze school. In dit weeknieuws vindt u een flyer die u kunt doorsturen naar ouders die 

christelijk onderwijs willen voor hun kinderen. Op school zijn ook afgedrukte flyers te krijgen om 

mensen uit te nodigen. We willen graag nog meer bekendheid geven aan de school, ook onder chris-

telijke ouders die minder dicht bij de school wonen. Jullie kunnen als ouders hierin echt iets voor de 



Hoi!                                                                                                                                          

Ik ben Luca van der Laan. 18 februari ben ik 4 jaar ge-

worden en nu zit ik in groep 1 van basisschool Wereld-

Wijs. Dat vind ik heel leuk. Ik houd van buiten spelen en 

gymmen samen met de jongens en meisjes uit mijn 

klas.  

Op de foto staan ook mijn papa (René), mama (Marlies) 

en broer (Sem). Sem zit al een paar jaar op deze school. 

Hij zit nu in groep 4. Mijn vader en moeder hebben voor 

WereldWijs gekozen, omdat ze het heel fijn vinden dat 

de juffen en meesters ons over de Here God vertellen. 

Ook vinden ze het mooi dat de juffen en meesters alle 

kinderen op school kennen. En weet je, mijn vader heeft 

zelf ook op deze school gezeten! (Heel lang geleden...) 

Groetjes, Luca 

Deze knappe ridder heet Tygo. Hij is het broertje van Max (groep 

5) en Sepp (groep 4) en is half februari 4 jaar geworden! Tygo is 

een eigenzinnig mannetje, meestal vrolijk, maar kijkt eerst even 

de kat uit de boom. Hij speelt het liefst met zijn auto's en is ook 

erg graag buiten. Daar zijn een hand vol stenen, wat takken, wa-

ter of zand genoeg voor uren speelplezier. Zijn fantasie is groot. 

Zijn verhalen vaak dus ook meesterlijk bedacht. Tygo vindt naar 

school gaan leuk, maar het vraagt nog veel aanpassing en ener-

gie. Heel fijn dus dat hij na de zomer lekker nóg een keer naar 

groep 1 gaat ;-) 

Tygo is onze jongste, dus nu hebben we alle drie onze jongens op 

WereldWijs zitten! Een school waar we achter staan en trots op 

zijn. Fijn om mee te denken en te doen in deze kleine WereldWijs 

-familie! 

 

Elbert en Hanne Vosselman 

Even voorstellen…. 

school betekenen. 

Formatie 2018-2019 

Onze school groeit en daar zijn we heel blij mee. GPOWN springt financieel bij zodat we komend sei-

zoen al met een vijfde groep kunnen starten. We hebben daardoor volgend schooljaar geen grote 

groepen meer. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht start binnenkort. 

 

Schoolfruit                                                                                                                                                 

Het schoolfruit loopt door tot de meivakantie, na de vakantie stopt het en moeten de kinderen weer 

zelf hun fruit meenemen. We hebben heel veel soorten fruit en groenten kunnen proeven. We hopen 

dat de kinderen door die nieuwe smaken te proberen zo meer fruit en groente zullen eten! 

Namens de schoolleiding 

Francien Pronk 

Als bijlage bij het WWN het opgaveformulier voor de avondvierdaagse. Het geld voor deelname kan 

alleen worden overgemaakt, dit in tegenstelling tot voorafgaande jaren toen het kon worden inge-

leverd. Ook de aanmelding kan alleen met het digitale formulier. Zie voor uitleg de begeleidende 

brief.  

 Hartelijke groet, Hanneke Rop 

Avondvierdaagse 



 Groep 1/2 
 
Laten we beginnen met goed nieuws: we zijn opnieuw begonnen met het sparen van de gele 

muntjes en wat gaat het hard! De buis is al over de helft vol met muntjes. Het opruimen in 

de klas gaat vaak goed, waardoor we veel muntjes kunnen verzamelen! Als we zo doorgaan 

kan de buis zomaar voor de meivakantie al vol zijn, dat zou toch leuk zijn?! J 

Misschien hebben jullie het al op de deur zien hangen, maar afgelopen 

week hebben een aantal kinderen uit de klas een olifant gevouwen. Net 

daarvoor hebben we gehoord dat olifanten net poepfabrieken zijn. Op een 

dag produceren ze zoveel poep dat een dierenverzorger eigenlijk nooit 

klaar is met het schoonmaken van het olifantenverblijf. En wisten jullie 

dat een kangoeroe best een bijzonder dier is?! Hij kan namelijk over drie 

vrachtwagens heen springen, wooow! 

De letter ‘t’ is de volgende letter die groep 2 heeft geleerd! Samen met juf Titia hebben ze 

enorm veel woorden met deze letter bedacht en deze in een woordweb geschreven. Op de 

lettertafel staan ook heel veel spullen die de letter ‘t’ in zich hebben. 

Groep 1 is vorige week een keer met juf Marjolein naar de aula gegaan. De aula was omge-

toverd tot ijsberenverblijf, want de kinderen moesten opeens heel voorzichtig lopen en dan 

weer snel, van ijsschots naar ijsschots springen en omdat ijsberen zo van ijs en sneeuw 

moesten ze van witte blaadjes sneeuw scheuren en in de lucht gooien. 

Hoera, er zijn twee jongens geboren! Aiden en Noa zijn beide broer en zus ge-

worden van een klein broertje. Ze hebben met trots hierover verteld in de klas 

en zijn allebei erg blij met hun broertje! Met beide jongens gaat het goed en 

daar mogen we God ook voor danken! 

Morgen (vrijdag 13 april) sluiten we in de klas het thema ‘de dierentuin’ af met een miniquiz. 

Daarin gaan we in spelvorm herhalen wat we allemaal over de dierentuin hebben geleerd. 

De reden dat we het deze week al afsluiten en niet pas volgende week, is dat we volgende 

week ons gaan richten op de koningsspelen, we gaan de moestuintjes zaaien en over niet al 

te lange tijd is het ook moederdag… 

Schoolreis 

Wat fijn dat er genoeg rijders/begeleiders zijn voor de schoolreis, bedankt voor de opgave! 

Belangrijke data: 

20 april: koningsspelen! Voor de spelletjesronde zoeken we nog hulp van ouders, dus als 

u kan helpen, graag! 

23 april – 4 mei: meivakantie! (kinderen zijn vrij) 

8 mei: schoolreis naar de speeltuin van het Westerpark 

10 en 11 mei: hemelvaart (kinderen zijn vrij) 

18 mei: luizencontrole 

Groeten, Juf Jessica, meester Tim en juf Marjolein 



Groep 3/4 
 
Beste ouders en verzorgers, 

We naderen het laatste deel van het schooljaar. In de klas beginnen we aan de laatste werkboeken.. 

Dat is altijd heel erg leuk om tegen de kinderen te zeggen: als je dit werkboek uit hebt, ga je alweer 

naar groep 4! Het valt mij altijd op dat de leerlingen rond deze periode zichtbaar een stukje groter 

worden. Groep 4 heeft steeds minder behoeft aan het spelen in de hoeken en is ineens heel fanatiek 

bezig met nieuwe dingen willen leren (zo kennen ineens heel veel kinderen alle keersommen!) In 

groep 3 gaat het lezen zichtbaar steeds sneller, krijgen kinderen steeds vaker zelf de behoefte om te 

leren en worden ze ook over het algemeen een stukje zelfstandiger. Ook de sfeer in de groep is leuk 

en stabiel. De groep is helemaal op elkaar ingespeeld, ze weten heel goed wat mag en wat niet mag 

en ze doen daar allemaal hun best voor. Heel leuk om te zien! 

Bij rekenen zijn we in beide klassen bij blok 10. Groep 3 leert handig plus en minsommen maken en 

leert getallen te plaatsen op een abstracte getallenlijn (zo leren ze in een keer zien dat de helft van 

100, 50 is bijvoorbeeld.. En dat de 24 tussen de tientallen 20 en 30 ligt). Groep 4 leert alle tafels he-

lemaal uit het hoofd en op snelheid.. Veel kinderen zijn hier al erg goed in en hebben hun tafeldiplo-

ma al gehaald! Sommigen oefenen nog hard. Ook blijven we oefenen met plus en minsommen over 

de getallenlijn, zoals 57-29. De periode na de meivakantie gaan we ook weer veel oefenen met de 

redactiesommen, om weer allemaal a-scores te halen voor CITO haha… 

Bij taal hebben de kinderen in groep 3 voor het eerst een echte brief opgesteld met een begin, kern 

en slot. Daar zie je dat de fantasie van de kinderen vaak nog sneller gaat dan het schrijftempo, waar-

door veel woorden niet opgeschreven worden en vooral de schrijver zelf veel plezier beleeft aan het 

verhaal… Maar alle kinderen vonden het heel leuk om te doen. In groep 4 ben ik erg streng op hoofd-

letters en punten verwerken in de tekst. Ook heb ik vandaag met spelling de regel uitgelegd van het 

verschil tussen bomen en bommen… Wij hakken het woord in klankgroepen: bo-men. Staat er aan 

het eind van de klankgroep een klinker? Dan schrijf je er maar 1 en hoor je een lange klank. Staat er 

een medeklinker? (Bom-men) dan schrijf je het hoe je het hoort. Hier verbeter ik de kinderen nu ook 

in wanneer ze een verhaal schrijven. 

Verder genieten we van het weer, veranderen we de klas in een voorjaarsstemming met geknutselde 

schapen, bloemen en vlinders en werken we heel goed samen in gymlessen en kanjertraining. We 

hebben het echt gezellig samen. 

De complimentenbuis is weer vol en dit keer gaan we als beloning een keer knutselen met groep 7/8! 

Foto’s volgen 

De vorige keer heb ik verteld dat ik mijn diploma binnen heb voor cultuurcoördinator. Ouders vroegen 

mij wat dat precies betekent voor onze school. Het is inderdaad niet het geval dat ik vanaf nu alle 

knutselwerkjes voor alle groepen organiseer. Ik heb een beleidsplan gemaakt met een 5 jarenplan 

voor onze school wat betreft cultuuronderwijs. Dat is heel breed en bestaat uit verschillende discipli-

nes, zoals muziek, beeldende vorming, media wijsheid, theater en dans, maar ook bijvoorbeeld erf-

goed. Het is mijn taak om per jaar een discipline zo uit te werken dat wij het in onze school op een 

goede manier aan de kinderen mee kunnen geven. Ik verdiep mij nu in muziek en ga hierbij een dui-

delijke leerlijn passend bij elke groep maken. Ook zal ik per groep de mogelijkheden tot uitjes of 

gastlessen uitzoeken en borgen in een overzicht. Er is hierin heel veel mogelijk, doordat onze konin-

gin Maxima heeft besloten dat elke school een speciaal geldpotje krijgt om te besteden aan cultuur-

onderwijs… Dus als er in de komende periode iets speciaals op het gebied van muziek gebeurt in de 

klas, waarover uw kind thuis vertelt, dan weet u waar het vandaan komt! 

Belangrijke dingen: 

12 april, looples in de middag. 

20 april, koningsspelen, kunt u met de spelletjes helpen, graag!! 

Na de koningsspelen hebben we 2 weken meivakantie! 



Groep 5/6 
 

7, 8 en 9 mei hebben we school. 10 en 11 mei zijn we vrij ivm hemelvaart 

Met vriendelijke groet, 

Marjorie 

Vandaag weer heerlijk naar de schooltuinen geweest, nu staan de uien ook in de tuin, vorige week de 

aardappels en volgende week de rode bieten. Wilt u er aan denken dat er dan 3 weken geen school-

tuinen is? De tuin zal in de vakantie wel wat aandacht kunnen gebruiken, dus als u in de vakantie op 

een woensdag vrij bent en tijd hebt om de tuin onkruidvrij te maken, zou dat fijn zijn! 

 

Via de mail krijgt u nog het huiswerk 

door! 

 

Hartelijke groeten, 

Annelies en Titia 

 

 



Groep 7/8 
 

De weken vliegen voorbij en zo is het ook al weer tijd voor de nieuwsbrief. 

Oeps, die had ik even niet ingepland… 
Maar ik wil u laten weten dat we lekker op schema liggen: er wordt hard gewerkt en de 

sfeer is goed. Het huiswerk dat gedaan moet worden, laat ik u weten via klasbord en verder 
wens ik u een heerlijk, lentevol weekend! 


