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‘Ik bouw op Jezus, anders niet, het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem 

hoopt, wordt niet beschaamd, ik bouw alleen op Jezus naam ‘(lied van de week 

bovenbouw) 

 

De herfstvakantie ligt weer achter ons. De wintermaanden liggen voor ons en 

wat wordt er hard gewerkt en veel geleerd! 

Persoonlijk 

Daan is in de vakantie geopereerd. Hij is nog aan het herstellen, maar we hebben hem al weer een paar 

keer op school gezien. Daan gaat wel achteruit en zal regelmatig op de Maurice Matelinck school in Delft 

zijn. We vragen jullie voor Daan en zijn gezin te bidden. 

Bij de familie Beshay is brand geweest terwijl ze lagen te slapen. God heeft hen gespaard, reden tot dank-

baarheid. Heel veel sterkte ook voor dit gezin met alles wat nu op hun weg komt. 

TSO 

De TSO is een punt van zorg. De TSO commissie ervaart veel druk om het rooster rond te krijgen. Er zijn 

echt meer schouders nodig onder de TSO om het op deze manier te kunnen blijven aanbieden. We zullen 

komende week ook met de MR over dit probleem spreken. 

ZIEN 

In deze periode meten we het pedagogisch klimaat, betrokkenheid bij de lessen en de groep en welbevin-

den van de leerlingen. De leerkrachten vullen een vragenlijst per leerling in. In groep 5-8 vullen de leerlin-

gen ook zelf een lijst in. De uitkomsten worden in een gesprek met leerkracht en intern begeleider be-

sproken. Indien nodig volgen hier acties uit. 

Workshop Bijbellezen met kinderen 

Op  maandag 19 november staat de uitgestelde avond gepland over Bijbellezen met kinderen. Het be-

looft een boeiende avond te worden. Een mooie gelegenheid om met elkaar over geloofsopvoeding te 

praten. Er zijn nog te weinig opgaven om de avond te laten doorgaan. We willen deze avond van harte bij 

u aanbevelen. 

Regioavond do 29 november 

In het vorige weeknieuws las u over de regioavond: meedenken over ons onderwijs onder het genot van 

een heerlijke maaltijd. Het kan niet anders of u heeft hier ook ideeën over.  U kunt zich nog opgeven! Zie 

de informatie onderaan deze nieuwsbrief. 

DaVinci 

Alle klassen zijn gestart met een proefproject thematisch werken met de methode DaVinci. 

Op maandag is er een les waarin heel veel informatie wordt gegeven. Soms lopen de onderwerpen in de 



Beste ouders/verzorgers, 

Het is weer tijd voor de schoolschoonmaak! 

De eerste schoonmaakavond zal op donderdag 15 november 2018 zijn, voor 

ouders waarvan de  achternaam begint met N t/m Z. 

Eén avond in het hele schooljaar stelt niet zo veel voor, dus we rekenen op u 

allemaal, vele handen… 

Neem je zelf een emmer, schoonmaakmiddel en doekjes mee, dan zorgen wij 

voor koffie, thee en een koekje. 

We hopen dat jullie twee uren aaneengesloten aanwezig kunt zijn tussen 19.00 en 22.00 uur. 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de OC, Heidy Thielman 

Fam.thielman@gmail.com 

Schoonmaakavond 15 november 

ene les sterk uit elkaar. Anders dan we gewend zijn, maar bij Davinci hoort de zin: Alles heeft te maken 

met al het andere. 

De andere twee momenten dat de kinderen DaVinci doen, werken ze aan keuzeopdrachten en werkstuk-

ken. Ook is er veel aandacht voor leren op locatie en experts in de klas. Kinderen gingen naar de kinder-

boerderij en de visboer kwam een vis ontleden. Kinderen konden ruiken, voelen, kijken. Het enthousiasme 

is heel groot. Mooi om te zien. 

Ouderbijdrage 

Binnenkort ontvangt u een factuur met het verzoek ouderbijdrage te betalen. Voor sommige activiteiten 

geeft de overheid geen geld en vragen we uw vrijwillige bijdrage. Komende week zal de oudergeleding 

van de MR (Medezeggenschapsraad) de hoogte van het bedrag vaststellen. Dit jaar gebruiken we WIS 

collect voor de inning van de bijdragen. 

Wat is WIS collect? WIS collect is een digitaal betaalsysteem wat gebruikt wordt voor het factureren van 

de ouderbijdrage/bestuursbijdrage en andere schoolkosten ten behoeve van uw kind. Het is een bekend 

betaalsysteem binnen het voortgezet onderwijs en voor een deel ook al binnen het basisonderwijs. Te-

vens is WIS aangesloten bij het Privacy Convenant (www.privacyconvenant.nl) waarmee gegarandeerd is 

dat er met uw gegevens uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Mocht u vast wat informatie willen, verwijzen 

we u graag naar de website: https://www.wis.nl/Ouders 

U krijgt in november via de e-mail een link naar uw eigen WIS Collect omgeving toegestuurd op basis van 

de gegevens die bij de school bekend zijn en in ParnasSys beschreven staan. Het is dus belangrijk dat uw 

contactgegevens juist bekend zijn bij ons en dat eventuele wijzigingen worden doorgegeven. In de WIS 

Collect omgeving vindt u een verwijzing om via IDEAL  de betaling te verrichten. Het zou voor ons veel 

werk schelen als u deze link gebruikt, omdat de betaling dan in een keer gekoppeld wordt aan uw open-

staande factuur. Er is eventueel de mogelijkheid om gespreid te betalen en via overschrijving.  

 

Hartelijke groet, Francien en Ellen 



Groep 1/2 
 

Herfstmuseum 

De vorige keer vertelde ik nog dat het museum open gegaan is en nu wordt er volop gespeeld. Voor het 

museum heb je een kaartje nodig, die kan je kopen bij de kassa. Er zijn kaartjes voor volwassenen en 

voor kinderen en natuurlijk zijn de kaartjes voor volwassenen duurder dan die van de kinderen, net als in 

het echt. In het museum wordt je rondgeleid door een rondleider. De rondleider vertelt wat alles is en uit-

eindelijk mag je in het atelier nog iets van klei maken voor in het museum. Ook zijn er bewakers, want net 

als in een echt museum mag je niet zomaar overal aankomen en moeten de bewakers er op letten dat 

alles netjes op zijn plek blijft staan. 

 

Besef van Tijd 

Ondertussen blijven we leren, we herhalen de kleuren door de herfstkleuren te benoemen, zowel in het 

Nederlands als in het Engels. Jonge kinderen hebben nog niet zo'n goed tijdsbesef. Door te praten 

over tijd en kinderen te leren hoe ze kunnen weten welke dag of welk tijdstip het is, kunnen ze meer 

grip krijgen op het concept tijd. Nu komen de dagen van de week in het Engels erbij, en kijken we elke 

dag welke dag het is en wat we in de ochtend en in de middag doen. 

 

Herfstdieren en Da Vinci 

Ondertussen hebben we al veel geleerd over dieren, ook in groep 1 en 2 hebben we het over ongewervel-

de dieren, zoals de spin, de slak en de worm. Maar ook over gewervelde dieren, zoals de uil, de mol en 

de egel. Iedere twee dagen staat er een dier centraal. De eekhoorn, de vos, de beer en de muis komen 

nog. Knuffels van deze dieren zijn nog steeds van harte welkom! 

 

Muziek 

Ook doen we op school muziek, momenteel zijn we veel bezig met ritmes klappen en liedjes zoals “pak je 

laarzen, pak je jas…” en “tikke, takke, regen….” De kinderen kennen ze heel goed, dus vraag er thuis ge-

rust eens naar. 

 

Bijbelverhalen 

Met de bijbelverhalen zijn we bij Jozef, die onderkoning is geworden en zijn broers aan het testen is of ze 

écht veranderd zijn. Wat mooi om te zien hoe God in het leven van de broers, maar ook in die van Jozef 

werkt, zoals hij dat ook bij ons doet, iedere dag opnieuw! 

 

Schaatsen voor Water! 
In eerste instantie was afgesproken dat bij het schaatsen de kleuters niet mee zouden doen met de spon-
soring, ze schaatsen tenslotte op de krabbelbaan. Maar ook zij willen de kinderen in Ethiopië graag hel-
pen met een beter leven en schoon drinkwater. Voor de meesten van hen zal het al een hele uitdaging 
zijn om op de schaatsen te stappen en er mee vooruit te komen. Op school zeggen we altijd: van probe-
ren kun je leren en misschien leren er wel een paar kinderen hun enthousiasme voor schaatsen...., wie 
weet! En wat is er dan gaver dan deze dappere poging van de kinderen te sponsoren? U kunt uw kind 
aanmelden via de volgende link: 
https://www.planschaatsenvoorwater.nl/project/groep-1-en-2-van-basisschool-wereldwijs-in-zoetermeer 

Om daar te komen hebben we wel vervoer nodig en natuurlijk zal niet ieder kind schaatsen thuis hebben 

liggen. Gelukkig is dat allemaal te regelen! Morgen krijgt u (of uw kind) een brief mee waarop u kunt invul-

len of u kunt helpen met vervoer en of u voor uw kind schaatsen wilt huren. Al met al wordt het vast een 

https://www.planschaatsenvoorwater.nl/project/groep-1-en-2-van-basisschool-wereldwijs-in-zoetermeer
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hele geslaagde actie en een superleuk uurtje op het ijs op vrijdag 23 november van 10 - 11 uur! 

 

Nationaal Schoolontbijt 

U hebt een mail ontvangen dat we vrijdag gezellig met z'n allen gaan ontbijten, vergeet u niet te denken 

aan een bord, bakje, beker en bestek (mes, vork, lepel) met uw kind mee te geven? En natuurlijk is hulp 

altijd welkom, dan maken we er gezellig ontbijtje van! 

  

Tot zover eerst weer het nieuws van groep 1 en 2, nu nog de belangrijke data voor komende weken: 

  

 vrijdag 9 november - nationaal schoolontbijt 

 donderdag 15 november - schoonmaakavond op school 

 maandag 19 november - ouderavond 

 vrijdag 23 november - schaatsen voor water 

 donderdag 29 november - LEV-WN tafelgesprek 

 

Dat waren even de belangrijke dingen, volgende 

keer meer nieuws! 

Hartelijke groeten, 

Roeline en Titia. 
 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Zo, we zijn weer actief begonnen na de herfstvakantie. Alle kinderen hebben een nieuw plekje in de klas 

en werken weer aan nieuwe dingen. 

Vanaf na de herfstvakantie is de regel dat ouders op vrijdag niet meer mee naar binnen gaan. Mocht uw 

kind nu heel graag iets willen laten zien wat in de klas is, mag u altijd na schooltijd even naar binnen lopen 

om dit te bekijken! 

 

Momenteel werken we, zoals u in de stukjes van mijn collega’s ook leest, met de methode DaVinci. Als 

een soort proef. We willen de methode graag aanschaffen, maar willen eerst in de praktijk de voors en de 

tegens ontdekken. Hierna afwegen wat wij als school op welke manier willen invoeren. Bij ons in de klas 

leren we over gewervelde en ongewervelde dieren, over alle diersoorten binnen de gewervelden. We filo-

soferen over vragen als ‘wat heeft een amfibie nodig om te overleven op de Noordpool’ (waarbij we als 

antwoord kregen: een raket, zodat hij zo snel mogelijk terug naar zijn eigen leefgebied kan….) 



Het belangrijkste doel van DaVinci is dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen die ze in een snel groeien-

de maatschappij nodig hebben, zoals kritisch en creatief denken, samenwerken, ICT vaardigheden en 

zelfregulering. Dit doen ze bij ons in de klas door bijvoorbeeld te werken aan een dier. Ze mogen in groep-

jes een dier verzinnen die ze zo echt mogelijk knutselen. Deze moet 1 meter groot zijn en moet kunnen 

staan. Ze moeten er ook een poster bij maken en daarop 5 vragen maken. Samen met de juf zoeken ze 

op internet de antwoorden op, die ze in de poster verwerken. Aan het eind van het werkstuk, krijgen ze 

een cijfer voor het uiteindelijke product, maar ook voor het proces (de samenwerking en het creatieve, in-

ventieve denken). 

 

Wat u hiervan van de kinderen thuis hoort is waarschijnlijk vooral het nieuws dat we zoveel dieren in de 

klas hebben (gehad)... Intussen hebben we een vis in de klas (bluppie), hebben we de huid van een echte 

slang gevoeld, hebben we naaktslakken en spinnen onderzocht en veel verschillende vogelveren beke-

ken. Leuk! 

 

Natuurlijk volgen we ook de normale taal en rekenlessen nog op school. Groep 3 leert getallen boven de 

10 splitsen (13 is 10 +....) . Groep 4 leert steeds beter klokkijken op de analoge klok, nu ook met 5 minu-

ten en 10 minuten! 

Groep 3 heeft deze week de herfstsignalering gehad, waarin wordt getest hoe ver ze zijn met letterkennis 

en woordjes lezen. Hier kwam voor het overgrote deel uit, dat ze de letters kennen, maar het leestempo 

nog niet hoog genoeg is voor het niveau van groep 3. Kunt u thuis mee helpen met oefenen? Gewoon 

voor het slapen gaan even een kwartiertje met uw kind lezen, kan al een heleboel helpen! Meestal laten 

ouders een bladzijde door het kind lezen (uit een boek wat uw kind goed kan lezen, makkelijk niveau). 

Daarna lezen veel ouders zelf nog een paar bladzijden voor. Zo maken de kinderen thuis ook leeskilome-

ters! 

 

In groep 4 hebben we pas in januari de leestempo toets. Nu hebben we vooral spelling en taaltoetsen, 

waarbij in onze klas goed wordt gescoord! Fijn! 

 

Bij de ouder gesprekken heb ik met veel ouders weer even bij kunnen kletsen, fijn! Mocht u later nog vra-

gen of andere dingen hebben,  mag u mij altijd aanspreken op het plein of gewoon mailen! 

 

Als het goed is heeft u de brieven over het schaatsen voor water ontvangen. Op de eerste brief staat de 

vraag of u van en/of naar de schaatsbaan kunt rijden en of uw kind wel of geen schaatsen heeft. Wilt u dit 

briefje voor a.s. vrijdag inleveren? 

Op het andere briefje staat uitleg over de manier waarop uw kind gesponsord kan worden. Sponsors beta-

len één bedrag, niet een bedrag per schaatsend rondje. Dat kan ook niet in de onderbouw, het plan is dat 

wij schaatsen op de krabbelbaan (voor jonge kinderen). Mocht uw kind heel goed kunnen schaatsen en 

graag op de grote baan mee willen (en ook kunnen), dan kunt u dit bij mij aangeven. 

Om geld op te halen kunt u uw kind via de site van schaatsen voor water inschrijven. Hoe? Dat staat op 

de brief die ik uw kind heb meegegeven :) 

 

De man met de lange baard komt aanstaande maandag weer op televisie…. hoeraaa.. ik merk dat de kin-

deren daar nu al de spanning van voelen… Mocht uw kind wat vermoeider of minder gezellig overkomen, 

dan is de kans groot dat het hierdoor komt… In januari gaat het vaak weer stukken beter! Toch maken we 

van de decembermaand ook een heel gezellige tijd! 



Hartelijke groet, Marjorie 

 

Groep 5 
 

Rekenen 

We zijn alweer aan blok 4 begonnen met rekenen. In blok 3 hebben we een start gemaakt met gewicht. 

Kilogrammen, grammen, schatten en wegen. In blok 4 gaan we hiermee verder. Op dit moment zijn we 

ook bezig met het splitsen van getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden. 

 

Taal en spelling 

Het thema van blok 2 van taal en spelling is zintuigen. Hoe toepasselijk, want dit komt ook terug in de 

lessen van Da Vinci! Eén voor één zijn we de zintuigen langs gegaan en hebben we hierover geleerd. 

 

Da Vinci 

We zijn gestart met een proefproject van Da Vinci, een methode voor wereldoriëntatie. Op dit moment 

gaat het over dieren en hun vachten. Ook hebben we het gehad over gewervelde dieren en ongewervelde 

dieren. Vorige week hebben we voornamelijk informatie gehad en we hebben de gang in de sfeer van ons 

thema gebracht. Deze week zijn de kinderen in groepjes aan de slag gegaan met het creëren van een dier 

in 2D of 3D. Hierin moeten ze de informatie verwerken die ze vorige week hebben gekregen en leren ze 

samenwerken. 

 

Schaatsen voor water 

23 november gaan we met de hele school schaatsen voor water. Groep 5 t/m 8 gaat rondjes schaatsen in 

het Silverdome en het is de bedoeling dat ze hier geld mee gaan ophalen. De kinderen moeten dus spon-

sors gaan zoeken! Als de kinderen thuis schaatsen hebben, dan is het slim om die mee te nemen. Is dit 

niet het geval, dan moeten ze schaatsen huren bij het silverdome, dit kost 3,50 per paar. Als school geven 

we door hoeveel schaatsen er van welke maat gehuurd moeten worden, dus geef dit op tijd (voor 9 no-

vember!!) door aan ons als leerkracht. 

 



Belangrijke data/huiswerk 

 Vrijdag 9 november: Levend Water toets hoofdstuk 10 

 Dinsdag 13 november: huiswerk Nieuwsbegrip Mickey Mouse 

 Donderdag 15 november: schoonmaakavond (vele handen maken licht werk :)) 

 Vrijdag 16 november: Levend Water toets hoofdstuk 11 

 Dinsdag 20 november huiswerk Nieuwsbegrip 

 Donderdag 22 november: Engels toets Unit 2 

 Vrijdag 23 november: schaatsen voor water in het Silverdome 

 

Hartelijke groeten, 

Juf Annelies en juf Jessica 

Groep 6 

Wat werken we hard met z’n allen in groep 6! De DaVinci Methode is een groot succes, wat zijn de kinde-

ren enthousiast en maken ze mooie dingen. Er zijn allerlei presentaties gegeven door de kinderen en dins-

dag is er zelfs iemand langs geweest om een vis te ontleden!! Dat was best spannend en vies, maar ook 

wel heel interessant.. 

Voor de rest hebben we al een heleboel aanmeldbriefjes binnen voor het Schaatsen voor water! Bedankt! 

U heeft daar 2 brieven over gehad. In de ene brief staat alle informatie die u nodig heeft om op de site te 

komen en zoveel mogelijk geld op te halen! De andere brief is een aanmeldbrief.  Vergeet u niet dat vrij-

dag aanstaande de laatste dag is om dat in te leveren? 

Met dankdag hebben we met elkaar nagedacht over waar we allemaal dankbaar voor zijn. Wat schrijven 

de kinderen toch de mooiste dingen op! Met elkaar hebben we God bedankt voor al deze dingen. (Zie fo-

to) 

Nog een paar belangrijke data: 

Vrijdag 9 november:   Levend water toets HF 10 

Maandag 12 november:  Topo toets 

Dinsdag 13 november:  Nieuwsbegrip over Mickey Mouse  

Vrijdag 16 november:  Levend water toets HF 11 

Alvast een heel fijn weekend! 
 
Groetjes, juf Marlinde en juf Inge 

 



Wat een enthousiasme bij de kinderen over het werken over dieren in en om het water in Nederland! 

Elke dag kijken we weer wat er in de bak met slootwater veranderd is: de slakjes worden groter, er ko-

men opeens wormpjes en hoe gaat het met de hele kleine visjes. Het groen van het slootwater wordt 

steeds minder (dus het eten voor de diertjes ook….) 

Er is goed gewerkt aan de posters of werkstukjes over verschillende dieren. We leren over ééncelligen, 

reptielen, sponzen, vissen, gewervelde en ongewervelde dieren! 

Wat nog leuker was, was dat de visboer uit Meerzicht een vis kwam ontleden. Hij had 2 vissen meegeno-

men (een zoetwater en zoutwatervis) We hebben mogen voelen aan de huid van de vis, we hebben zijn 

bek goed gezien, het hart (“Oooh, ik wist niet dat het zo klein was!”) 

Dit is onze kennismaking met het thematisch werken volgens de Davinci methode! 

We leren ook samen te werken. Wat doe je als je een tijdbewaker bent of als je verantwoordelijk bent 

voor het materiaal of een andere taak. 

Voor hun werkstukken/posters krijgen ze een cijfer. 

Ik geniet er zelf ook ontzettend van, het is gaaf om de kinderen zo betrokken te zien! 

 

Afgelopen vrijdag hadden we een gastles van 2 wijkagenten van Meerzicht. We hebben les gekregen over 

keuzes maken, over hoe je een strafblad kunt krijgen, hoe de samenleving in elkaar zit. Welke groepen 

goed zijn voor de samenleving (zoals hulpverleners en vrijwilligers) en welke groepen/ mensen niet goed 

zijn voor de samenleving (zoals hooligans, criminelen, terroristen, pesters) 

Ook hebben we het gehad over wat pesten tot gevolg kan hebben voor een kind (ook op latere leeftijd). 

Het was een indrukwekkende les. Alle kinderen hebben heel goed meegedaan. met de rollenspellen, an-

dere oefeningen en ook met het gesprek erover! 

 

Af en toe zet ik wel eens wat op Klasbord. Volgen jullie onze groep??? 

 

Naast al deze leerzame dingen werken we ook hard aan taal, spelling en rekenen. 

Groep 7 is druk bezig met werkwoordsspelling in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd! Best pittig. 

 

Met levend Water hebben we verhalen gehoord over Elia en Elisa. 

Ook hebben we aandacht gegeven aan hervormingsdag 31 oktober. We weten wat Sola Fide, Sola Gratia 

en Sola Scriptura is! Vraag het maar aan de kinderen. Ook wat Luther had ontdekt…. 

 

De kinderen hebben een brief meegekregen over Schaatsen voor Water op 23 november. 

Als groep gaan we voor de 1000,- euro!!! 

Doen jullie mee? 

 

Belangrijke data en huiswerk: 

vrijdag 9 november 

maandag 12 november 

dinsdag 13 november:  Nieuwsbegrip Mickey Mouse 

woensdag 14 november: Engels woorden 1e rij Unit 2 

donderdag 15 november 

vrijdag 16 november:   LW les 9,10 en 11 (memootje 9 en 11) 

Groep 7/8 
 



Maandag 19 november:  ouderavond 

dinsdag 20 november:  NB 

woensdag 21 november 

donderdag 22 november:  TOPO 

vrijdag 23 november:   schaatsen voor water! Kinderen op de fiets naar school 

Donderdag 29 november:  regiobijeenkomst 

Dit was het voor deze keer! 

Volgende keer zal ik vertellen hoe het gaat met Sinterklaas op 5 december! 

 

hartelijke groet, 

Francien 

Regiobijeenkomst 29 november (met maaltijd) 
 


