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Nieuws
Vader in de hemel
heilig is Uw naam
Uw grote trouw en liefde
zal eeuwig voortbestaan

Agenda
23 november Schaatsen voor
water
29 november LEV-WN tafelgesprekken
5 december

Sintviering op
school

Een stukje uit het lied van de maand voor alle groepen. De kinderen
zingen het prachtig. Mooi om dit vertrouwen in je hart mee te mogen 6 december
nemen in de vorm van een lied. We bidden dat al onze leerlingen dit

Studiedag, kinderen VRIJ

hun leven lang mogen vasthouden.

TSO (Tussenschoolse Opvang)
Vanmiddag zal de MR (Medezeggenschapsraad met ouders en teamleden) vergaderen over
de TSO. De TSO commissie heeft ontzettend veel werk aan het bemensen van de TSO. Het
lukt niet altijd en in de toekomst wordt het steeds moeilijker. Een punt van zorg voor nu en
de toekomst.
Regioavond
Donderdag de 29e is de regioavond. Enkele ouders hebben zich al opgegeven. Fijn! We vinden het heel leuk met u, en andere ouders uit de regio te spreken over het onderwijs op onze LEV scholen. Wat hebben onze leerlingen echt nodig als ze volwassen zijn en hoe bereidt
het onderwijs van nu hen daar het best op voor. Meedenken van ouders is voor ons van grote waarde, zij werken in allerlei sectoren en kunnen daardoor goede input geven tijdens dit
gesprek. We willen u dan ook nogmaals van harte oproepen. Als u per omgaande reageert
kunt u nog aanschuiven.
Schoonmaakavond
Vorige week donderdag was de schoonmaakavond. Met 15 ouders en 2 juffen hebben we
heel veel werk kunnen verzetten. Onze mooie school is weer lekker schoon.
Heel hartelijk dank daarvoor!
Schaatsen voor water
Morgen gaan we met de hele school schaatsen voor water. We hopen op een mooie opbrengst om schoon drinkwater dichterbij te brengen voor mensen die dat nodig hebben.
Leerlingraad → Schommel
Het eerste doel van de leerlingraad op dit moment is: aanschaffen van een schommel. Om
het speelplezier te vergroten willen ze/we heel graag een schommel op het schoolplein. Van
de gemeente Zoetermeer hebben we akkoord om te plaatsen. Van Lev (toen nog GPO-WN)
hebben we bij de opening een mooi bedrag gekregen om het schoolplein extra aan te kleden. Rest benodigd bedrag Euro 400.-

Alle leerlingen krijgen van de leerlingraad een brief met de oproep mee te doen aan initiatieven om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Er komt een spaarpot waar al het verzamelde geld in
kan worden gedaan. Alle beetjes helpen!
Ook ouders die misschien een groter bedrag kunnen missen of wellicht via hun bedrijf kunnen sponsoren zijn van harte welkom te doneren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
leerlingraad, Francien Pronk en Ellen.

Sint komt ook naar WereldWijs

5 december vieren we met alle kinderen van Wereldwijs de verjaardag van de Sint.
De OC is samen met de Sintcommissie al volop bezig, maar we hebben uw hulp ook nog nodig om
deze dag tot een leuk, gezellig feest te maken.
Waar hebben we nog hulp bij nodig? Hieronder volgt een lijstje. We hopen dat u zich wil aanmelden!





Donderdagavond 29 november: schoenen en laatjes vullen van de kinderen en lokalen
van groep 1-4 rommelig maken.
Woensdagochtend 5 december va. 7.00 uur: de Sint en 2 Pieten schminken.
Woensdagochtend 5 december: lunch voorbereiden (in overleg met OC) voor Sint en 2
Pieten en rond 12.00 uur serveren.
Vrijdagochtend 7 december: Sint versiering opruimen en school in Kerstsfeer brengen.

Kunnen we op u rekenen?
Aanmelden graag via de mail: liselore.van.rietschoten@casema.nl
Een hartelijke OC-groet,
Liselore, Christel, Danielle, Francien en Francisca

Groep 1/2
Sinterklaas
Afgelopen zaterdag is de Sint (gelukkig!) toch veilig in het land
aangekomen. Natuurlijk werken en spelen wij daar ook over in
de klas. Het herfstmuseum is omgetoverd in een Sint en Pietenhuis en er wordt volop verkleed en rollenspel gespeeld. Gaaf
om te zien. De hoek krijgt af en toe een aanvulling, zoals een
cadeautjeskast, een oefenplek om cadeautjes in de schoorsteen te gooien, een inpaktafel en zo wordt het steeds echter en
komen de kinderen steeds meer in het verhaal. Afgelopen dinsdag kregen de kinderen pietenplaatjes en hebben ze zelf bedacht dat ze dat ergens in moesten bewaren en werd er spontaan gezocht naar een bakje. Ik stelde voor dat we dan een
bakje zouden vouwen en dus gebeurde dat. In groep 2 mogen
ze dat allemaal zelf doen, in groep 1 werden ze geholpen. Misschien krijgen we deze of volgende week nog wel meer
plaatjes….
Schoen zetten
Op donderdag 29 november mogen de kinderen hun schoen (gymschoen!) zetten en wie weet komt Sint wel langs…, of de Rommelpiet, dat is altijd spannend.
Wat ik wel weet is dat de kinderen iets lekkers in hun schoen krijgen. Eén ding
daarvan mogen ze bij het fruit eten opsmikkelen en de andere mag u mee naar
huis meenemen om thuis op te eten. Misschien kunt u daar rekening mee houden
als u uw kind de volgende ochtend op school brengt?
Bijbelverhalen
Met de bijbelverhalen zijn we bij Mozes, die prins was, maar moest vluchten en nu van de Here God het
volk Israël mag bevrijden uit Egypte. Maar de Farao wil ze helemaal niet laten gaan en dan laat de Here
aan Farao zien dat Hij de enige en echte God is, die altijd voor zijn kinderen zorgt!
Schaatsen voor Water!
Morgen, vrijdag 23 november is het dan zover, we gaan schaatsen! Voor de meesten van de kinderen
zal het al een hele uitdaging zijn om op de schaatsen te stappen en er mee vooruit te komen, maar we
gaan er een hele leuke ochtend van maken. Vanmiddag vertel ik al wie er bij wie in de auto zit, dan kunnen de kinderen zich daarop alvast voorbereiden. Hulp en support is ook bij de ijsbaan natuurlijk altijd van
harte welkom!
Egelopvang
Zoals u in de mail hebt kunnen lezen gaan we naar de egelopvang op donderdag 29 november van
13.30 - 14.30 uur. Hulp en vervoer is nog steeds erg welkom. Mailt u mij gerust of mij even aanspreken is
ook prima.
Belangrijke data:










vrijdag 23 november - schaatsen voor water
donderdag 29 november - naar de egelopvang 13.30 - 14.30 uur
donderdag 29 november - schoen zetten
donderdag 29 november - LEV-WN tafelgesprek (18.00 - 22.00 uur)
vrijdag 30 november - zit er wat in onze schoen??
woensdag 5 december- Sintviering op school (12.30 uur vrij)
donderdag 6 december - studiedag leerkrachten, kinderen vrij
vrijdag 7 december - kinderen vrij, omdat ze op woensdag naar school zijn geweest.

Dat waren even de belangrijke dingen, volgende keer meer nieuws!
Hartelijke groeten,
Roeline en Titia

Groep 3/4
Lieve ouders, verzorgers en kinderen,
Het zal jullie vast niet heel erg hinderen
Dat ik in deze tijd van Sint en Piet
Mijn wereldwijsnieuws breng als een lied
Ik wil graag dichten over de klas
Want ja, dat komt hier verder niet van pas
In groep 3/4 verrassen wij nog niet elkaar
met een surprise met gedicht, maar weliswaar
bouwen we in de bouwhoek vele stoomboten,
leren we keersommen uitrekenen met pepernoten,
halen we zo veel mogelijk woorden uit ‘sinterklaas’
en is de juf nog steeds de baas
want als de leerlingen goed luisteren en precies doen wat zij zegt
komt er als beloning een pietenkaartje op hun tafel terecht.
Voor de juf een uitkomst, want in deze drukke tijd
Raken de kinderen hun concentratie en rust in de klas dus niet kwijt :)
Wat ik nog wel graag wilde zeggen
is of u thuis met uw kind wil overleggen
Dat als hij of zij het ‘geheim van de sint’ al weet
Dat uw kind dan niet vergeet
Dat het niet bekend is bij ieder kind
Dat we het in de klas stil houden, ook als hij/zij dat best moeilijk vindt…
Aanstaande vrijdag stappen wij op de schaats!
En met zoveel hulp is er genoeg plaats
in de auto’s om ook dit jaar weer

met de hele school te vertrekken naar Silverdome Zoetermeer
We schaatsen daar vanaf 11 uur
Heeft u al betaald voor de schaatshuur?
Volgens planschaatsenvoorwater.nl loopt de sponsoractie op rolletjes
Nou, aanstaande vrijdag wordt dolletjes!
Donderdag de 29e van de elfde
gaat niet alles in de klas hetzelfde
De kinderen mogen dan hun schoen zetten
Zodat rommelpiet de boel in de klas kan ‘ont-netten’
Dus bent u die vrijdag door het gedrag van uw kind verrast?
Dan weet u de reden, sorry alvast…
Op 5 december rekenen we niet
En ontvangen we sint en waarschijnlijk ook piet en doen we ook allerlei spelletjes
en daarna vindt de juf het weer welletjes
Op 6 december zijn de kinderen vrij
En leren de juffen er vanalles bij.
Heeft u nog vragen of andere dromen
Schroom niet om even bij mij langs te komen
of te mailen of desnoods ook even te bellen
In veel gevallen kan ik u het antwoord vertellen!
hartelijke groet,
Sinterjuf.

Groep 5
Levend Water
Afgelopen weken waren we bezig met de verhalen over Mozes. Indrukwekkend hoe hij als kleine baby
gered werd van de dood, opgroeide in het paleis, als prins, zelf moest vluchten toen hij de fout in ging, en
vervolgens door God geroepen werd om zijn volk te redden. We zijn nu inmiddels bij de 10 plagen en de
redding van het volk. De kinderen luisteren geboeid!
Rekenen
Met rekenen zijn we druk aan het oefenen met de deelsommen. We leren dat dit eigenlijk omgekeerde
keersommen zijn. Zo kan je zeggen: 5 x 6 = 30, dus… 30 : 5 = 6.
Ook hebben we deze week een start gemaakt met het uitrekenen van de omtrek en de oppervlakte van
een figuur. Dit is soms nog best lastig! We merkten ook dat het heel belangrijk is om de vraag goed te lezen! Moet het de oppervlakte zijn, of juist de omtrek? Inmiddels weten we dat bij oppervlakte het woord:
vierkante meter hoort. En ook hebben we een vierkante meter gemaakt in de klas. We konden toen
meteen zien hoe groot ons whitebord is! vraag maar aan de kinderen!

Da Vinci
Het project dieren van Da Vinci hebben we de afgelopen week afgerond. Wellicht heeft u al verhalen
gehoord. We hebben de kinderen erg enthousiast aan het werk gezien. Er is volgens een stappenplan
een dier gekozen, vervolgens moesten ze informatie verzamelen en daarna het dier 2D of 3D uitwerken.
Tot slot hebben ze dit aan elkaar gepresenteerd in de klas. Het was mooi om te zien en te horen wat ze
ervan geleerd hebben. Niet alleen feiten over de dieren, maar ook het proces werd besproken. Hoe ging
het samen werken? Wat lukte goed, maar ook wat ging er minder goed? Het waren leerzame lessen!
Schaatsen voor water
Morgen is het zover! De kinderen gaan schaatsen voor water! Denkt u om geschikte kleding voor de kinderen? Wat is het geweldig hoeveel geld de kinderen al bij elkaar gebracht hebben. We hopen op een
plezierig schaatsfestijn.
Sinterklaas
Afgelopen maandag hebben we lootjes getrokken! Sssssspannend. We hebben besproken in de klas
wat de bedoeling is en samen voorbeelden bedacht van cadeautjes en surprises.
Hierbij nog even de belangrijkste punten op een rij: Je koopt een cadeautje voor 3,50 voor het kind dat
je getrokken hebt. Hier mag wat lekkers zoals een chocoladeletter of perpernoten bij zitten, maar het
mag niet alleen maar snoep zijn. Daarnaast hoort er een gedicht bij en wordt het cadeautje verstopt in
een surprise. Het is mogelijk om je surprise te maken op de speelboerderij. Hiervoor zijn een aantal middagen gereserveerd. Informatie hierover staat op de posters in school.
Belangrijke data/huiswerk
Vrijdag 23 november: schaatsen voor water
Dinsdag 27 november: huiswerk nieuwsbegrip
Vrijdag 30 november: Toets Levend Water hoofdstuk 13
Dinsdag 4 december: huiswerk nieuwsbegrip en SURPRISE INLEVEREN!
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest
Donderdag 6 december: Studiedag, kinderen vrij.
Hartelijke groeten, juf Jessica en juf Annelies

Groep 6
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vrijdag is het al zover, dan gaan wij schaatsen op bevroren water voor water in Afrika!
Als u nog wilt weten hoe het ook alweer zat met het
sponsoren wil ik u verwijzen naar het mailtje dat juf Marjorie heeft gestuurd gister. Alvast hartelijk bedankt aan
de ouders die kunnen rijden vrijdag! We willen ongeveer
10:00 van school vertrekken.
Vanwege het schaatsen gaat de levend water toets ook
niet door. De kinderen weten hier ook van!

Levend water
Deze week hebben we verder geluisterd naar het verhaal van Mozes, we hebben geleerd over de 10 plagen en de farao luistert eindelijk! Hij laat het volk gaan. Maar eerst vierden de Israëlieten nog het Pascha
feest. De kinderen hebben geleerd wat daar de gebruiken van zijn. En daarbij hoort ook het eten van ongerezen brood. De kinderen hebben het geproefd, en ze vonden het eigenlijk heel erg lekker! (Zie foto)
Lessen
We hebben met rekenen blok 4 helemaal afgerond. De laatste toetsen worden afgemaakt en volgende
week maandag beginnen we aan blok 5. De kinderen werken ontzettend hard!
Als u thuis wilt oefenen met de kinderen is het belangrijk dat ze de tafels echt heel goed kennen, hier oefenen we op school ook nog vaak mee.
DaVinci
Wat merken we veel creativiteit van de kinderen als we werken met DaVinci, gisteren hebben de kinderen
mooie kwartetspellen gemaakt. We hebben ook heel veel kosteloos materiaal gekregen van verschillende
ouders, hartstikke bedankt! Als u nog wat kosteloos materiaal heeft liggen mag u dat altijd nog brengen.
Ook sparen we oude tijdschriften waar we in mogen knippen en plakken.
Sinterklaas
De lootjes zijn getrokken! De kinderen
zijn allemaal in spanning en houden
het heel goed geheim.. Het is de bedoeling dat er een cadeautje wordt
gekocht van €3.50, een surprise wordt
gemaakt en een gedichtje wat goed bij
het kind past. Mocht u niet zoveel materiaal hebben wil ik u verwijzen naar
de speelboerderij. Zij geven een mogelijkheid om bij hen kosteloos een
surprise te maken. Een poster hangt
op de deur van de klas, en zie ook de
foto hieronder.
De collega’s onderling hebben ook
lootjes getrokken om elkaar te verrassen, hier wordt de hulp van de kinderen soms ook ingeschakeld..
Belangrijke data
23 november - Schaatsen
26 november - Topo toets
27 november - Nieuwsbegrip Ruimtestation
28 november - Engels toets Unit 1
Hartelijke groeten,
Juf Marlinde en Juf Inge

Groep 7/8
De lootjes zijn getrokken! Het is in één keer goed gegaan! Niemand had zichzelf. De kinderen mogen voor
degene die ze getrokken hebben een cadeautje kopen van 3,50. Het is de bedoeling dat ze een leuke surprise maken en een mooi gedicht dat echt past bij de ander. In de klas heb ik een aantal voorbeelden laten zien. Het is natuurlijk fijn als jullie als ouders een beetje meehelpen. De kinderen mogen hun surprises
dinsdagmiddag 4 december in een vuilniszak met de naam aan de buitenkant in de klas brengen!
We gaan ons best doen dat niemand het te weten komt van elkaar!!
Ook wij als collega’s hebben lootjes getrokken en het is de bedoeling dat we elkaar verrassen. De kinderen worden daarbij natuurlijk ook ingeschakeld!
Groep 8 mag Piet spelen samen met de echte Pieten en de Sinterklaas. Onderling hebben we al wat afspraken gemaakt. Nu is het zo dat er nog 3 kinderen zijn die geen pak hebben. Ik heb een aantal mensen
benaderd en ik kan er iig één regelen. Wille jullie meedenken? Het schminken kan op school vanaf 7.30 of
mag ook thuis. Ik heb wel 2 schminkers nodig!
Nieuwsbegrip ging vorige week over de WOl Het was 100 jaar geleden dat de oorlog voorbij was. We hebben daar nog over doorgepraat en filmpjes over gekeken.
Sowieso probeer ik elke keer bij een onderwerp van Nieuwsbegrip nog wat verdieping te geven. De kinderen maken over het algemeen hun huiswerk, alleen sommigen hebben te veel fouten….. Het is echt de
bedoeling dat de kinderen 20 van de 24 woorden goed hebben en 7 van de 10 andere tekstsoortvragen
goed.
Met Levend Water hebben we verschillende profeten besproken: Jesaja, Jeremia en volgende week komt
Ezechiël aan de beurt. Zijn lastige verhalen. Jesaja kreeg allerlei visioenen. Over de ballingschap, maar
ook of juist over de komst van Jezus. Jeremia had een heftige tijd in Juda. Hij heeft heftige dingen meegemaakt. Toch bleef hij trouw zeggen wat God hem zei.
Morgen gaan we schaatsen!!! Helaas ben ik er zelf niet bij! Ik heb de kinderen gezegd dat ik hen voor 10
cent per rondje sponsor. Ik ben benieuwd!! Tot nu hebben we 77% van ons streefbedrag…. Er moet nog
wat bij dus…..
Belangrijke data en huiswerk
Vrijdag 23 november: schaatsen voor water van 11.00-12.00 uur
Maandag 26 november
Dinsdag 27 november: NB maken
woensdag 28 november: Engels alle woordjes Unit 2
donderdag 29 november
vrijdag 30 november: LW toets les 12 en 13 (beide memootjes)
Maandag 3 december:
dinsdag 4 december: NB
woensdag 5 december: SINTERKLAAS
donderdag 6 december: Vrij ivm studiedag
vrijdag 7 december: juf Marlinde voor de groep
Hartelijke groet, ook namens meester Tim en juf Marlinde, Francien

