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Nieuws 

Juf Ellen herstelt voorspoedig van de operatie. Ze 

kan donderdag met de laatste fase van de behande-

ling, nogmaals chemotherapie, starten. Haar voor-

uitzichten op herstel zijn goed. We zijn hier ontzet-

tend blij mee. 

Helaas is juf Annelies nog erg moe en kan ze nog 

niet terugkomen voor de klas. We wensen haar 

nieuwe kracht en beterschap. 

Geen studiedag op 15 juni! Op de site stond per 

abuis deze datum nog als studiedag. Dit klopt niet. 

De Laatste studiedagen dit jaar zijn op vrijdag 29 juni en maandag 2 juli. 

Ouderavond 7 juni 

In het vorige weeknieuws schreven we al over de workshopavond, Bijbellezen met kinderen. Zowel 

Bijbellezen in de klas als thuis komen aan de orde. Hebt u ouders in uw omgeving die hun kind niet 

op WereldWijs hebben, maar het onderwerp wel interessant zouden vinden, nodig ze dan gerust uit. 

Wij bevelen deze avond van harte aan. Aanmelden via mail(f.pronk@gpown.nl) of onder de pos-

ter in de hal! 

NB Graag opgeven voor deze avond bij Francien Pronk 

Formatie 2018-2019 

We hebben nog een vacature voor 3 dagen in de middenbouw. Kent u nog een leerkracht die mogelijk 

belangstelling heeft voor deze leuke baan?  Laat ze vooral bellen (06-49694047) 

Avond 4 daagse 

Wat een geweldig gezicht. Blije gezichten die boven de mooie 

nieuwe WereldWijs shirts uitsteken. Een flinke club kinderen 

van de school loopt de avond4 daagse.Vier avonden, 5 0f 10 

kilometer. Als altijd, heel gezellig. Natuurlijk ook met de nodige 

blaren, maar de medaille is dan ook echt verdiend. Hanneke 

Rop, heel erg bedankt voor de organisatie. 

De shirts zijn gesponsord door Autobedrijf Kneppers en Holland 

Kaascentrum. Richard Kneppers en René van der Laan, heel erg 

bedankt hiervoor! 

Wilt u de t-shirts (liefst gewassen) graag zo spoedig mo-

gelijk inleveren op school!?!  

 



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

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

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 

Vanaf 4 juni is het ouderportaal van ParnasSys gesloten en zijn de oude resultaten tijdelijk niet in te 

zien. Vanaf 21 juni 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 stemmen. 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Lindy Volmer (het kleine meisje in 

het roze jurkje ;-)  

Ik heb heel veel zin om net als mijn 

broers Ruben (groep 4) en Thijs (groep 

3) naar school te gaan. Ik ben al een 

paar keer in de klas geweest en vond het 

heel gezellig.  

Als het kan sta ik de hele dag te dansen 

en te zingen en ik speel graag met mijn 

poppen of met vriendjes buiten. Vanaf 

30 mei ga ik echt naar school.  

Als ouders kiezen wij voor deze school omdat we een fijne en veilige sfeer ervaren waar onze kinde-

ren zich kunnen ontwikkelen. We vinden het fijn en belangrijk dat ze God leren kennen en leren op te 

groeien als kind van Hem samen met de andere kinderen en juffen en meesters op school. De klein-

schaligheid van de school spreekt ons aan en voelde als snel vertrouwd. We waarderen de inzet, 

evenals de openheid die we ervaren in het contact met de leerkrachten.   

Toetsweek 11 tot 15 juni 

Even voorstellen 



 Groep 1/2 
 
En dan zijn we al weer een paar weken bezig met het laatste blok van dit schooljaar, wat gaat de tijd 

snel! Het is de laatste tijd heerlijk weer, dus we hebben afgelopen week ook een keer buiten ge-

luncht! Nu ik het over eten heb, er is sinds de meivakantie geen schoolfruit meer. Een aantal kinderen 

zitten soms nog zonder fruit, het zou fijn zijn als alle kinderen nu fruit van thuis mee krijgen. 

    

We werken ondertussen nu twee weken over het thema ‘het restaurant’. De huishoek is daarom ook 

al helemaal omgetoverd tot restaurant en er wordt hard in gewerkt en heerlijk in gegeten! In de kring 

werd een rollenspel voorgespeeld en aan de hand daarvan hebben we gekeken wat er allemaal ge-

beurd in een restaurant, wat de ober moet doen en wat het werk van de kok precies inhoudt. Dit kan 

kinderen helpen beter in hun rol te komen. In het restaurant hangen rollenspelkaartjes, zodat de kin-

deren zich een rol toe kunnen eigenen en daarmee de rollen worden verdeeld. 

                       

 Vul de menukaart in  de ober komt uw bestelling opnemen de kok maakt uw eten klaar 

De kinderen hebben geleerd dat je drie soorten gerechten hebt in een restaurant: een voorgerecht, 

een hoofdgerecht en een nagerecht. Deze week staan een aantal hoofdgerechten op het menu om 

geknutseld en geverfd te worden! 

Met de lego worden mooie restaurants gemaakt en in de watertafel worden heerlijke soepen bereid. 

Met pasta kan je uiteraard overheerlijke pastagerechten maken, maar je kan er ook hele mooie din-

gen mee maken: namelijk pastamannetjes. Eén van de opdrachten op de taakkaart van de kinderen 

was ‘maak jezelf van pasta’. Er hangen al een aantal mooie creaties in de klas! 

Belangrijke data: 

4 juni – 8 juni: CITO toetsen 

12 en 14 juni: voortgangsgesprekken 

 

Hartelijke groeten, 

 

Meester Tim, juf Marjolein en juf Jessica 
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Beste ouders en verzorgers, 

We zijn er weer, in die laatste weken voor de zomervakantie; wanneer alle mensen zich vrolijker voe-

len door het zonnige weer; waarin -door alle feestelijke dagen- bijna geen enkele week meer bestaat 

uit 5 werkdagen; waarin bijzonderheden zoals avond4daagse, schoolreisje en juffendag weer de re-

vue passeren; waarin veel kinderen moe zijn door de warmte, maar ook door alle leuke uitjes en 

feestjes die in de weekenden gevierd worden. En de weken waarin we in de klas toch nog een laatste 

leerspurt proberen te maken voor de zomervakantie. De komende twee weken zijn CITO weken 

(vanaf 4 juni wordt leesniveau getest en de week erna de andere vakken). Zou u uw kind willen hel-

pen door thuis zoveel mogelijk rust en regelmaat te bieden? Ik merk het echt, hoe meer de kinderen 

hebben geslapen, hoe beter ze presteren in de klas…  Zo zorgen we samen voor de perfecte testre-

sultaten   

Nu in de klas tijdens de les en in de methodetoetsen zie ik al hoe kinderen gegroeid zijn. In goed ge-

detailleerd lezen, in tempo, in automatiseren en rekenen met strategieën. Nu al, voordat we aan de 

citotoetsen beginnen, ben ik apetrots op het niveau van onze klas! 

In het vorige weeknieuws schreef ik een stukje over het opruimen en netjes houden van de klas. Ook 

daar zie ik verbetering in. Ik blijf er wel nog even goed op letten… 

De afgelopen week hebben we als school een geheel nieuw computersysteem gekregen, waardoor de 

kinderen 1 dag zonder snappet moesten werken. Daarna zag het smartboard in de klas er totaal an-

ders uit voor de kinderen, met leuke nieuwe tools… En alle kinderen hebben een eigen account met 

wachtwoord gekregen, waarop ze in ‘de cloud' kunnen werken en zo ook op andere plekken (dus met 

een andere computer) bij diezelfde bestanden kunnen komen, middels hun eigen wachtwoord. Heel 

ingewikkeld, de kinderen weten ook nog lang niet hoe dat allemaal moet, maar dat leren ze stapje 

voor stapje. We hebben al een keer op onze nieuwe chromebooks gewerkt, dat vonden de kinderen 

geweldig! 

Verder zijn we in het taalthema van groep 3 bezig met het thema dieren. Meester Diede gaat hier een 

heel leuk thema voor opzetten de komende week, waar u hoogstwaarschijnlijk over zult horen van uw 

kind. 

Belangrijke dingen: 

 De schoolreis staat gepland op donderdag 21 juni. Wilt u dit in uw agenda zetten? Meer in-

formatie hierover volgt zsm. Mocht u kunnen rijden op deze dag, dan kunt u dit sowieso al 

wel aan mij laten weten… 

 Woensdag 20 juni is de schoonmaakavond. Komt allen! Hoe meer ouders, hoe sneller alles 

klaar is… 

 29 juni en 3 juli hebben wij studiedag en zijn de kinderen vrij. 

Voor nu alvast een fijn weekend! En heeft u de foto’s van ons bezoek aan het gemeentemuseum den 

haag nog niet gezien? Dan staat hier een kleine impressie, de rest staat op klasbord. 
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Al weer twee weken verder, de tijd gaat erg snel en de zomervakantie komt al in zicht. Maar voordat 

we daar aan toe zijn, staan er nog wel wat dingen op de planning, zoals de Cito, oogsten in de 

Schooltuinen, want alles is nu gezaaid, een schoolreis, de juffendag en daarnaast nog zorgen dat we 

alle lesstof van dit jaar ook echt behandeld hebben. 

Sfeer in de groep 

Zoals we de vorige keer schreven begint het al gewoon te 

worden en kunnen we steeds vaker zeggen dat het ons gelukt 

is om ons aan het motto van de groep te houden; ‘we doen 

ons best en zijn een coole groep 5/6’. Juf Joke was de vorige 

keer weer trots op ons en dus mogen wij dat ook zijn. We 

doen nu ook groepslessen, waarin wordt ingezet op samen-

werken en het uitgangspunt in de klas; ‘Samen leer je meer’.  

We kijken hoe we elkaar kunnen helpen en dingen kunnen le-

ren, omdat samenwerken een belangrijke vaardigheid is die 

leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 

samenleving. Dat doen we in de klas ook vaak door gebruik te 

maken van een coöperatieve werkvorm. De kinderen leren na-

melijk niet alleen van interactie met de leerkracht (juf), maar 

ook van interactie met elkaar. 

Om een voorbeeld te noemen: 

-Coöperatieve werkvorm Denken – Delen – Uitwisselen: 

De leerkracht geeft een vraag of opdracht, de leerlingen denken kort na en schrijven hun ant-

woord op. Daarna in tweetallen het antwoord bespreken en uiteindelijk klassikaal uitwisselen.  Ge-

schikt voor open vragen, mening geven, maar ook voor het activeren van voorkennis. 

 

-Coöperative werkvorm Om-de-beurt: 

De kinderen vormen tweetallen en de leerkracht stelt een vraag waarbij meerdere antwoorden 

mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: Maak zoveel mogelijk sommen met de uitkomst 24. Om de beurt ge-

ven de kinderen antwoord. 

 

-Coöperative werkvorm Zoek-Iemand-Die 

De bedoeling is dat de kinderen met een bepaald doel door een ruimte lopen. Ze gaan op zoek 

naar iemand die het antwoord weet op één van de opdrachten op een werkblad dat ze hebben ge-

kregen. 

En zo zijn er nog veel meer…. 

Levend water: 

We zijn aangekomen bij de hoofdstukken waarin we meer ‘praten’ over alles wat we al weten en hoe 

dat nu op ons van toepassing is. Als Jacob bijvoorbeeld moet vluchten voor zijn broer Esau, omdat hij 

de zegen zou hebben afgepakt, voelt hij zich in eerste instantie heel alleen, maar dan laat God in een 

droom zien dat hij zich niet alleen hoeft te voelen, omdat God altijd bij hem is en hem zal bescher-

men! Heel mooi is hoe de belofte aan Jakob lijkt op de belofte van Jezus toen hij naar de hemel ging. 

(Matt. 28:20) ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Dat belooft God 

dus ook aan ons, wij hoeven ons ook nooit alleen te voelen! 

Rekenen 

In groep 6 zijn we nu bezig met kommagetallen, als we een meter in twee stukken verdelen hebben 

we twee keer een halve meter, maar hoe noteer je dat? En hoeveel is dat dan in centimeters? en als 

ik een plank van 2,3 meter nodig heb en ik koop er één van 2,35, heb ik dan genoeg? Of heb ik te-
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veel en wat heb ik teveel. De kinderen leren 

zich bewust worden van het feit dat je 2,3 me-

ter ook als 2,30 kan opschrijven en dan dus 

ziet dat je 0,05 teveel hebt. Zo komen er ver-

schillende vormen van kommagetallen aan bod. 

In groep 5 zijn we bezig met rekenen door aan 

te vullen, zij hebben vandaag van juf Maartje 

deze instructie gehad: 

Er staan 2 lijnen op het bord onder elkaar. Een 

van 99 cm en een van 102 cm. Wat is het ver-

schil? Hoeveel cm moet er nog bij 99 cm om bij 102 cm te komen? Zien de leerlingen meteen al dat 

er nog 3 cm bij moet? Of vullen ze eerst aan tot 100 (cm) en daarna nog 2 (cm), samen 3 cm? Leg 

de liniaal erlangs om het verschil duidelijker zichtbaar te maken. 

Zo wordt dus voor de kinderen inzichtelijk gemaakt hoe je het antwoord in stapjes kunt bereiken of 

dat je het meteen ziet. En natuurlijk zijn beide manieren goed, als je maar het goede antwoord in-

vult. Ook ik laat vaak zien dat het prettig is om een hulpsom te gebruiken en dat ik daar gebruik van 

maak, de één is nu eenmaal wat knapper met rekenen, de nader met taal of een ander vak. Niemand 

is hetzelfde en dat is maar goed ook, anders zou het hier maar saai zijn. ;-) 

Dan nog de belangrijke data voor de komende tijd: 

Week van 28 mei - AVONDVIERDAAGSE! 

Vrijdag 1 juni - Toets Levend Water hoofdstuk 33 

Week van 4 en 11 juni - Cito Toetsen 

Maandag en Dinsdag 4 en 5 juni – juf Inge voor de groep 

Dinsdag 5 juni – Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort week 22 (het wrak van San 

José) 

Vrijdag 8 juni – Toets Levend Water hoofdstuk 34 

Maandag en Dinsdag 11 en 12 juni – juf Inge voor de groep 

Dinsdag 12 juni - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort (week 23) 

Vrijdag 15 juni – geen toets Leven Water ivm met Cito. 

NB:  

De toets van Engels wordt ivm de Cito opgeschoven naar 19 juni!! 

Vanaf nu gaan we op de tuinen vooral oogsten, dus graag een grote plastic zak mee op 

donderdag!! 

Eerst weer een fijn weekend alvast! 

Hartelijke groeten, 

Annelies, Titia en Inge 

Dat was gezellig woensdagochtend: groep 6 en 7 in de klas en groep 8 naar de schoolverlaterscup bij 

DWO. Ik ben benieuwd hoe ze het hebben gehad. Fijn dat de moeders van Mirthe, Sem en Boaz met 

hen mee kon gaan. 

 

De eindcito resultaten zijn ook meegegeven en we kunnen trots zijn op hen! 

De entreetoetsen voor groep 7 zijn ook binnen. Die geef ik volgende week mee. Na de zomervakantie 

zullen we de resultaten bespreken en dan zal ook het voorlopig advies gegeven worden. 



In de klas gaat het gewoon zijn gangetje. We werken aan de laatste blokken van taal en spelling, we 

doen Nieuwsbegrip, we zijn bezig met wat energie is en hoe we energie kunnen besparen. We gaan 

een onderzoekje doen hoe milieubewust onze klas eigenlijk is. 

Bij wie zijn er zonnepanelen, hoeveel auto’s zijn er thuis en wat voor auto’s, wordt er gekookt op gas 

of anders? En ga zo maar door. We gaan ook een plan maken om oplossingen te vinden om zuiniger 

om te gaan met energie. 

 

Wat natuurlijk geweldig is: we hebben een paar keer met chromebooks gewerkt! We hebben allemaal 

ons eigen account. Daar kunnen we mee inloggen en zo kunnen we ook in google drive aan het werk 

en werk delen met elkaar. We zijn het echt nog aan het uitproberen wat handig is. We blijven ook ge-

woon op snappet werken. In de middagen zullen we af en toe de chromebooks in de klas hebben, zo-

dat we aan thema’s kunnen werken. 

 

Met levend water hebben we het deze week gehad over hoe je de Heilige Geest ziet in je omgeving en 

bij jezelf. Ook hebben we het gehad over de vruchten van de Geest 

 

Vrijdag hebben we fietsexamen. Ik hoop dat iedereen slaagt! Zou erg fijn zijn. 

 

Dat was het voor nu. Speciaal voor de ouders van groep 8: ik zal de komende weken regelmatig mails 

versturen in verband met het afscheid van groep 8…. 

 

Belangrijke data en nog een beetje huiswerk 

vrijdag 1 juni: fietsexamen: nog 2 ouders nodig…. 

maandag 4 juni: spreekbeurt Anne-Maarten 

dinsdag 5 juni: Nieuwsbegrip scheepswrak, spreekbeurt Abigail 

woensdag 6 juni: Engelse woordjes 1e rij Unit 5, spreekbeurt Noah 

donderdag 7 juni: spreekbeurt Lars en Chloë 

vrijdag 8 juni: Juf Francien vrij, juf Marieke voor de klas, groep 8 op school slapen 

maandag 11 juni: spreekbeurt Lara en Hannah 

dinsdag 12 juni: Nieuwsbegrip en spreekbeurt Boaz en Micha 

woensdag 13 juni: spreekbeurt Suzan 

donderdag 14 juni: spreekbeurt Marieke en Mayke 
 


