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Focusgesprekken  

Schoolbrengdag 
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(fiets versieren!) 

Agenda Nieuws  

“Wonderlijk, zoals U mij kent” 

 

De school is weer begonnen. ‘s Morgens klinken weer mooie liedjes 

in de school. De Heer heeft ons weer bij elkaar gebracht. Kinderen 

met heel veel zin, maar ook kinderen met gespannen gezichten. God 

kent ons en weet wat wij nodig hebben. Hij geeft ons zijn Geest. 

We zongen hierover bij de opening. Wij zijn het nieuwe jaar begon-

nen, onder de zegen van onze Heer. 

 

Praktische zaken 

 Heeft u nog geen inloggegevens voor het ouderportaal van ParnasSys om toetsresulta-

ten te kunnen inzien? Stuur een mail naar onze administratie: wereldwijs@gpown.nl   

 Wilt u de brief betreffende toestemming gebruik gegevens per direct inleveren bij admi-

nistratie of leerkracht? 

 12 september is er bij ons gewoon school (sommige scholen staken) 

 We hebben afgesproken stil te zijn in de gang. We vragen ook ouders daarom in de 

gang niet te praten. Het geeft veel rust in de school. 

 Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren in de groep. In de teamkamer tekenen de leer-

krachten de kaart. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig. Als u wel graag iets mee-

geeft, stellen we een gezonde traktatie op prijs. 

 We gebruiken een liedlijst voor het lied van de week. Deze is in de infogids te vinden. 

 Omdat de school groeit is het soms wat passen bij de fietsenrekken. Fietsen moeten bij 

de rekken staan. Als iedereen hem strak neerzet past het net. 

 Dinsdag ging spontaan het brandalarm af. Er was gelukkig geen brand maar de school 

was snel ontruimd. Een geruststellende gedachte. 

 De TSO is nog op zoek naar enkele oppassers. Vooral nieuwe ouders roepen we op te 

reageren. Voor het oppassen krijgt u een vergoeding. Spreek gerust de schoolleiding of ie-

mand van de TSO commissie aan. 

 Er zijn drie stagiaires op school: Tim Goossensen in groep 7-8, Diede van der Lugt in 

groep 6 en Roeline Bijl in groep 1-2 

 

Oproep 

Op woensdag 19 september krijgen we bezoek op school van het bovenschools bestuur. 

René Tromp en Henk Eilander komen op school om zich een beeld te vormen. Ze willen 

graag ouders spreken. We zouden het heel fijn vinden als u zich hiervoor beschikbaar 

stelt. Het is van 8.55 tot ongeveer 9.30. Graag opgeven bij Francien Pronk. 

 



Schooltijden 

De school begint om 8.55. Om 8.45 gaat de bel. De kinderen gaan dan naar binnen zodat 

we om 8.55 echt kunnen beginnen. Voor groep 1-2 gaat om 8.40 de deur open. De kinderen 

kunnen tot 8.55 in de klas worden gebracht. Daarna begint de juf. 

 

Studiedag 

Aanstaande maandag 10 september is onze eerste studiedag van het seizoen. We willen 

ons onderwijs vernieuwen door in de middagen thematisch te gaan werken. We onderzoeken 

of de methode DaVinci daarvoor geschikt is. Maandag krijgen we een presentatie van de me-

thode en gaan we er ons in verdiepen. Op de studiemiddag van dinsdag 9 oktober gaan 

we kijken op scholen die op deze manier werken. Woensdag 10 oktober gaan we een 

proefproject opstarten. Na de herfstvakantie zijn we van plan één en ander in de klassen uit 

te testen. Op de studiedag van 6 december evalueren we en  beslissen we over invoering 

van de methode. 

We zullen u als ouders op de hoogte houden van de voortgang. 

 



 Groep 1/2 
 

We hebben er al weer anderhalve week opzitten, de tijd vliegt! We zijn begonnen met het werken 

over Elmer, de kleurtjesolifant. Daarbij werken we dus over kleur en vorm en komt er veel tel-

len/getallen bij aan bod. Elmer heeft veel vrienden, zoals Wilbur, opa Otto, Roosje, de andere olifan-

ten en de dieren in het bos. Wij hebben ook vrienden, heel veel zelfs! Vrienden hebben jammer ge-

noeg ook wel eens ruzie en hoe ga je daar mee om? Ook dat bespreken we in de groep en daar ko-

men hele mooie dingen uit. 

We hebben afspraken gemaakt hoe je met elkaar omgaat en over een aantal andere dingen. Dat je 

soms straf krijgt voor dingen die je verkeerd doet, vinden de kinderen heel logisch, maar daarbij 

hoort ook dat je het goed mag maken en dat het dan weer oké is. Dat hoorden we ook bij de verhalen 

over de Bijbel, de Here had de aarde zo mooi gemaakt en toch ging het fout…, zo jammer! En daar 

kregen ze straf voor, maar de Here maakte het ook weer goed, Hij beloofde de Verlosser! 

 

Afgelopen dinsdag (4 september) was de informatie-avond; nadat we ons voorgesteld hadden, gingen 

we in tweetallen wat dieper in op wat ons kind leuk vindt, typeert. Daarna gingen we in kleine groep-

jes verschillende dingen bespreken of doen. In één groepje hadden ze de doelen van de Leerlijnen 

Het Jonge Kind liggen (dat is het observatiesysteem wat wij hier op school gebruiken) met een aantal 

spellen. Er werd druk gezocht naar aan welke doelen het kind werkt als het dat spel doet. Ook was er 

een groep die probeerde een dagplanning te maken aan de hand van de dagritmekaarten, een groep-

je met stellingen en een groep die het werkje van Elmer mocht maken en daarbij mocht opschrijven 

wat een kind nu leert van het doen van een werkje. De groepjes rouleerden en zo kwamen we met 

elkaar in gesprek. Het was een mooie avond en ik wil de ouders die aanwezig waren hartelijk danken 

voor hun medewerking! 
 

Wat praktische dingen die voor heel de groep belangrijk zijn wil ik hier ook graag noemen: 

 Op de kapstok van de klas ligt een agenda, deze is bedoeld om afspraken als tandarts, logope-

die, fysiotherapie of bezoeken aan een arts in te noteren. U mag het natuurlijk ook zeggen, maar 

als ik meerdere afspraken voor later in de week te horen 

krijg, onthoud ik niet alles. ;-) 

 Op maandag 10 september zijn de kinderen vrij, de 

juffen hebben dan studiedag! 

 Op 20 september is het de Schoolbrengdag, Een dag 

waarop we ouders en leerlingen oproepen lopend of op de 

fiets naar school te gaan. Door de auto te laten staan zijn de 

leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, de verkeersvei-

ligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid 

en het is nog eens leuk ook! 

 Op 20 september zijn dan ook de verkeerslessen, dus 

als u het leuk vindt en tijd hebt om te helpen, zeg het gerust! 

 Op maandag 17 en donderdag 20 september zijn de 

focusgesprekken, u ontvangt een mail met de tijden waarop 

u op school verwacht wordt. 

 Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer Klasbord, zodat u 

op de hoogte blijft door foto’s en berichtjes wat we doen in 

de klas. Daarover krijgt u van mij een aparte mail met inlog-



Groep 3/4 
 

codes. 

 De kerstviering van dit jaar is een kerstdiner, geen musical, zoals we de laatste jaren gewend 

waren. 

 Op 5 juni hebben we om 19.00 uur een grote christelijke viering in een kerk, verder details 

volgen nog. 
 

Dat waren even de belangrijke dingen, volgende keer meer nieuws! 

Hartelijke groeten, 

Titia 

Beste ouders/verzorgers, 

De kop is eraf, de spanning van uw kind is waarschijnlijk ook wat minder hoog… Waarschijnlijk heeft 

u allemaal ervaren dat uw kind bijna niet sliep de nacht voor de eerste schooldag in groep 3/4 … Zo 

spannend hoe de juf is, waar de kinderen zitten, wanneer ze gaan leren lezen en schrijven, welke 

kleur tablet ze hebben etc etc. Na 2 weken is hier al veel meer duidelijkheid, structuur en rust voor in 

de plaats gekomen. En mijn eerste bevindingen zijn zeer positief. Wat een leuke, lieve, gezellige klas 

heb ik! Nu al! Wat zijn kinderen aardig tegen elkaar, geven ze elkaar complimenten en wat helpen ze 

elkaar goed. En vooral: wat kunnen ze al veel en wat werken ze hard!! Ik bereid mij altijd voor op 

een eerste week waarin ik kinderen uit groep 3 moet leren om een potlood vast te houden, om in het 

werkboek te beginnen aan de voorkant, bij som 1, om te wachten totdat ik de uitleg heb gegeven, om 

niet door de klas te roepen ‘JUF IK BEN KLAAHAAAR’ als je klaar bent met het werk… Maar deze klas 

had deze basis niet nodig en kan met korte instructie heel veel werk heel goed maken! Ook groep 4 

heeft totaal geen uitleg nodig gehad over netjes omgaan met de tablet, opruimen van spullen, luiste-

ren naar de uitleg. 

 

De afgelopen week werd ik zelfs een beetje bang van al dit goede gedrag… De kinderen waren al ze-

ker een half uur (!!) zelfstandig stil aan het werk, toen ik hen zei dat het nu toch echt tijd was om te 

stoppen en pauze te houden, waarna alle kinderen in koor riepen ‘neee, geen pauze, werken! werken! 

werken!...’ 

Dus mijn doel voor de komende weken is: de kinderen een beetje uit de tent lokken en niet lui wor-

den van deze ‘brave’ klas… haha… 

 

Ik wil graag meer over onze klas vertellen, maar is het niet veel leuker als u zelf kunt rondlopen, 

snuffelen en kijken in de klas? Dit mag op de informatieavond. Vanavond! Om 19.00 uur. Bent u 

erbij? Mocht u er onverhoopt niet bij kunnen zijn, dan zal ik de meest belangrijke info via de mail 

doorsturen. Ouders krijgen op deze avond ook blaadjes en boekjes met info mee. Mocht u dit ook wil-

len, kunt u na schooltijd even langs komen om dit te vragen. Ik hoop zoveel mogelijk ouders te zien 

vanavond :) Al is het alleen al om even kennis met u te maken, om mijzelf voor te stellen en om u de 

gelegenheid te geven om andere ouders van groep 3/4 te leren kennen…. 

 

Belangrijke data voor de komende 2 weken zijn: 

maandag 10 september: studiedag! De kinderen zijn vrij. 

di 18 en do 20 september: focusgesprekken, hier krijgt u nog een mail over. 

donderdag 20 september: fiets-breng-dag! En fietsles! De kinderen moeten hun fiets mee naar 



Groep 5 
 

school op deze dag. De kinderen mogen de fiets ook versieren 

en kunnen hier een prijs mee winnen. Dit is een landelijke 

wedstrijd. Meer info hierover is te lezen op de info avond! 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie Rote 

We zijn van start gegaan en ondertussen alweer bijna twee weken onderweg! 

Via de mail hebben we jullie al een beetje op de hoogte gebracht van de 

start. Uiteraard is het voor iedereen weer even wennen: voor de kinderen 

twee nieuwe gezichten voor de klas, voor de juffen 15 nieuwe gezichten in 

het klaslokaal en voor Rafaël 14 nieuwe klasgenoten. Via deze weg willen we 

Rafaël en zijn ouders ook nog een keer welkom heten! 

 

Afgelopen dinsdag heeft Joël afgetrapt met de ik-doos. Hij deed het top! En ook deze keer kwamen de 

kinderen erachter dat ze echt nog niet alles van elkaar weten. Gelukkig is er (zeker de eerste weken 

van het schooljaar) nog ruimte genoeg om elkaar (beter) te leren kennen: kennismakingsspelen, sa-

menwerkingsopdrachten, et cetera. 
 

Het liep de afgelopen anderhalve week ook een beetje anders bij de lessen. Vaak gebruiken we bij de 

lessen de tablet voor de verwerking, maar omdat we in een nieuw klaslokaal zitten, was er nog geen 

wifi-punt beschikbaar. Van iedereen vroeg dat wat aanpassing, maar we hebben toch ons werk kun-

nen doen: de ene keer zijn we met de tablet naar het BSO-lokaal gegaan om daar te werken en de 

andere keer werkten we op papier. Vanaf gisteren hangt er wel een wifi-punt en kunnen we weer ge-

woon aan onze eigen tafel aan het werk! 

Wat nieuw is in groep 5, is het huiswerk. Wat wij daarbij van de kinderen verwachten is het volgende: 

 Nieuwsbegrip: alle kinderen hebben een inlogcode mee naar huis gekregen om nieuwsbegrip 

(begrijpend lezen) thuis te oefenen. Elke dinsdag komt er een nieuwe tekst online en de kinderen 

hebben dan een week om die tekst + oefeningen te maken. Op dinsdag wordt gecontroleerd of ze 

het hebben gemaakt. Gemaakt = een sticker. 10 stickers = een beloning! 

 Levend Water: elke vrijdag hebben de kinderen een toets van Levend Water. Hiervoor moeten 

ze de samenvattingen van de Bijbelverhalen van die week leren en de memo-tekst. Dit is te vin-



Groep 6 
 

den in het werkboek wat de kinderen binnenkort krijgen. Het han-

digste is om dit werkboek altijd in de schooltas te laten. Zo hebben 

ze hem altijd bij de hand om thuis te leren of om op school erin te 

werken. 

 Engels: één keer in de 4 á 5 weken hebben ze een toets van En-

gels. De kinderen krijgen een blad mee naar huis waar woordjes op 

staan om te leren. De kinderen moeten de woorden van Engels naar 

Nederlands en van Nederlands naar Engels kennen. De woorden 

worden schriftelijk overhoord. 

De data van het huiswerk zullen wij in het weeknieuws melden en het staat op het bord in de klas. 

 

Op dit moment zijn wij met rekenen, taal en spelling voornamelijk aan het herhalen wat we in groep 

4 hebben geleerd, om alles weer even goed op te frissen! 

Dan nog één belangrijke mededeling en één belangrijke vraag: donderdag 20 september is het 

schoolbrengdag. De kinderen mogen dan op een zo mooi mogelijk versierde fiets naar school toeko-

men! Die dag hebben we ook meteen onze eerste fietsles en die versierde fietsen maken het dan ui-

teraard extra leuk! Voor de fietsles hebben we wel drie begeleiders nodig (ook op fiets). Wie wil ons 

helpen van 13.15-15.15? Vanaf komende maandag zal er een inschrijflijstje hangen bij de deur van 

het klaslokaal.  

 

Belangrijke data/huiswerk: 

 Maandag 10 september: studiedag. Leerlingen vrij! 

 Dinsdag 11 september: huiswerk Nieuwsbegrip week 36 af 

 Vrijdag 14 september: toets Levend Water hoofdstuk 3 

 Maandag 17 september: focusgesprekken 

 Dinsdag 18 september: huiswerk Nieuwsbegrip week 37 af 

 Donderdag 20 september: Schoolbrengdag (fietsen versieren maar!) + fietsles 

 Donderdag 20 september: focusgesprekken 

 Vrijdag 21 september: toets Levend Water hoofdstuk 4 

 

Hartelijke groeten, 

juf Annelies en juf Jessica 

Wat gaat de tijd snel. We zijn al bijna klaar met de tweede week van dit jaar. Met elkaar hebben we 

al ontzettend veel gedaan. Hard gewerkt met rekenen, spelling en taal. Maar op zijn tijd ook gezellig 

een spelletje gespeeld. De kinderen doen fanatiek mee met levend memory, krantje meppen of de 

tafels opnoemen zonder elkaar in de rede te vallen.. De kinderen kunnen daar vast meer over vertel-

len. 

 

Vorige week vrijdag was de luizencontrole. 

Dinsdag was een geslaagde ouderavond. Hartstikke bedankt voor jullie betrokkenheid en jullie inzet. 

Op de posters staan mooie dingen, met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken! Als u er niet bij 

kon zijn maar wel vragen heeft kunt  u ze altijd stellen! In de klas hebben we een paar extra huiswerk 

schema’s voor u liggen. 



Groep 7/8 

De eerste weken zitten er al weer op en wat hebben we een heerlijke start gehad. 

We hebben ook de tijd genomen om kennis te maken met elkaar. We hebben allerlei vragen aan el-

kaar gesteld. Zoals: waar ben je bang voor? Wat is je lekkerste eten, Wat is een wens van je? Hoe 

oud hoop je te worden en hoezo? 

 

Tot mijn grote verbazing en schrik had iedereen zijn nieuwsbegrip gemaakt en mocht ik al trakteren 

op lekker kroketten, frikandellen en kaassouflés. Nu ben ik niet van plan om dat elke week te doen…. 

Er wordt sowieso hard gewerkt en er is veel rust. We zijn dit jaar ook begonnen om goed in de rij te 

staan en stil te zijn op de gang. Het valt mij op dat de kinderen veel rustiger in de klas komen en we 

sneller kunnen starten. 

Dit jaar loopt meester Tim bij ons stage. Hij is er elke dinsdag en vrijdag. Echt fijn dat hij bij ons in de 

groep is. 

 

Met Levend Water zijn we begonnen bij de tijd van de Rechters. We horen stoere en dappere verha-

len, maar ook hoe Israël elke keer God weer vergeet en ze overgeeft aan vijanden die stelen en 

moorden en het volk onderdrukken. We hebben nu de Rechters Othniël, Ehud, Deborah en Gideon 

gehad. Volgende week gaat het natuurlijk over Simson. 

 

Snappet ziet er iets anders uit. De kinderen moeten met spelling ook naar dictees luisteren. Het zou 

fijn zijn als alle kinderen oortjes van thuis meenemen die ze dan kunnen gebruiken voor hun tablet 

 

Dinsdag 18 september is het Prinsjesdag en we willen daar graag als groep heen. Het is ontzettend 

leuk om de koning, koningin in de koets te zien! We vertrekken ‘s morgens om 9.00 uur. We gaan 

met de randstadrail naar Den Haag (ik zorg voor groepskaarten). We zoeken een mooie plek op om te 

kijken en gaan dan heeeeeeeel lang wachten om dan 10 seconden de koets te zien en dan maken we 

nog een rondje door het centrum en gaan we weer naar school. Het is fijn als er zeker nog 2 ouders 

meegaan als begeleider! Wie o wie geeft zich op? 

 

Donderdag 20 september is het schoolbrengdag. Net als vorig jaar mogen de kinderen naar school 

komen op een versierde fiets. Er zijn die dag ook fietslessen. Ook daar hebben we hulp voor nodig. 

Het zou fijn zijn als er 3 ouders kunnen helpen van 14.30-15.15 

 

 

Nog een aantal belangrijke data: 

Maandag 10 september is de studiedag. Dan zijn de kinderen vrij. 

Dinsdag 11 september is het huiswerk voor nieuwsbegrip. Tekst over gamen. Maak daarvan: woor-

denschat en andere tekstsoorten. 

Vrijdag 14 september is de levend water toets van hoofdstuk 3. 

Vrijdag 20 september Schoolbrengdag (fiets versierenen en op de fiets naar school) 

 

De levend water boeken komen als het goed is deze week binnen. 

Alvast een heel fijn weekend toegewenst! 



In oktober is het kinderboekenmaand. In die maand wil ik ook de boekbesprekingen doen. Jullie kun-

nen al op zoek gaan naar een leuk boek. 

 

Voor vragen: ik loop na schooltijd vaak op het plein. Spreek mij gerust aan! Ik vind het belangrijk om 

nauw samen te werken met jullie als ouders! 

 

Hartelijke groet, 

 

Meester Tim en juf Francien 

 

Belangrijke data en huiswerk 

Maandag 10 september: kinderen vrij ivm studiedag 

dinsdag 11 september: Nieuwsbegrip: games 

woensdag 12 september 

donderdag 13 september: TOPO Europa landen en hoofdsteden 

vrijdag 14 september 

Maandag 17 september: 

dinsdag 18 september: Nieuwsbegrip en Prinsjesdag 

woensdag 19 september: Engels 1e rij 

donderdag 20 september: schoolbrengdag en verkeerslessen van 14:30-15:15 

vrijdag 21 september: LW toets les 1 (memo), 2(memo) en les 3 
 

 

 

 


