
 

WereldWijsNieuws 

 
 

Vrijdag  11 januari  Luizencontrole 
Maandag   14 & 21 januari SMW 
Woensdag  16 januari  Open speelmorgen peuters van 9.00 – 11.00 uur 
Vrijdag   1 februari  Rapport 1 uit 
Dinsdag  12 februari  12:30 Studiemiddag  leerlingen vrij 
Woensdag  13 februari  Studiedag leerlingen vrij 
 
 
 
 

 
Rembrandt schilderde Simeon in de tempel. 
Dit is waar de oude, vrome Simeon voor leefde en op wachtte: hij 
mocht de Verlosser zien en Hem in zijn armen houden.  
Wat is uw en jouw verlangen of goede voornemen? Wilt u ook 
Jezus de Verlosser ontmoeten en Hem eren? 
 
Tijdens de sing-in op maandag na de vakantie hebben we elkaar de 
zegen van het Here toegezongen. Mooi om 2019 zo te mogen 
beginnen. Ook alle ouders die er niet bij konden zijn: ik wens u 
Gods zegen voor het jaar dat voor ons ligt. 
 
Welkom 
Als nieuwe leerling is Cynthia gestart in groep 1. Al vaker op school 
geweest om grote broer Daniel te brengen maar nu echt zelf. Van 
harte welkom op school! 
 
 
 

Studiedagen 
Op 12 en 13  februari hebben we als team weer studie(mid)dag. U kunt de agenda op de website altijd 
checken om vakantie- en studiedagen te vinden.   
 
Schommel 
We zijn verrast door een gift van Euro 500,-  van de Pelgrimshoeve. Een attente ouder wees ons erop dat we 
een aanvraag in konden dienen en wat zijn we blij dat we zo’n mooi bedrag kregen!  Samen met  de giften van 
ouders en kinderen en (nog) het cadeau van LEV voor de opening van ons gebouw hebben we het voor elkaar. 
Komende woensdag wordt de schommel geplaatst. 

Agenda 

Van de directie 

Donderdag 

10 januari 2019 

 



 

Vanaf deze week ben ik weer volledig aan het werk. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 
Wilt u iets melden of bespreken, laat het weten per mail e.stoel@levwn.nl  of loop even binnen! 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 
 
 
Toetsweken 21 januari tot 1 februari 
Op WereldWijs houden we 2x per jaar een toetsweek, in januari en juni.  

In deze 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 niet nodig. Goed je best doen is genoeg.  

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 

We gebruiken de uitslag om de kinderen inzicht te geven in hun resultaten. Met de kinderen van groep 4-8 

worden leerling gesprekken gehouden. Kinderen weten waar hun focus op moet liggen en welk (huis)werk 

extra belangrijk is.  

Vanaf 14 januari is het ouderportaal van ParnasSys gesloten. Vanaf  4 februari  zijn de resultaten in ParnasSys 

zien. De toetsen worden op groepsniveau geanalyseerd. De leerkracht gebruikt de resultaten voor het 

onderwijs in het vervolg van het schooljaar. 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk-Intern Begeleider 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers 

Wij als leerlingen van de leerlingenraad hebben laatst de kinderen 

gevraagd om geld in te zamelen voor de schommel op het schoolplein.Het 

is ons gelukkig gelukt om genoeg geld in te zamelen voor de schommel,die 

nu ook al besteld is.Maar die schommel is alleen voor de bovenbouw.Het 

leek ons leuk om daarom ook iets te doen voor de onderbouw.Daarom 

willen wij jullie vragen om samen met jullie kinderen geld in te zamelen 

voor een zandbak.Dat kan alleen met jullie hulp. 

Wij hebben hier een paar manieren om dat geld in te zamelen zoals: 

 

IB 

Leerlingraad 

mailto:e.stoel@levwn.nl


 

● Klusjes doen voor mensen in de buurt 

● Lege statiegeld flessen ophalen en inleveren bij een supermarkt in de buurt 

● auto´s wassen 

● oude spulletjes verkopen waar je niets meer mee doet 

 

Wij hopen dat jullie ons hierbij willen helpen.       Vriendelijke groet van de leerlingenraad 

 

 

 
Allereerst een prachtig Nieuwjaar toegewenst, waarin we weer veel mogen leren en genieten! 

 
10, 9, 8, 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0……, Gelukkig Nieuwjaar!! Zo 
hebben we afgelopen maandag geproost op het Nieuwe Jaar 
en onder het genot van een oliebol (soesje) en 
kinderchampagne keken we naar filmpjes van vuurwerk. En 
daarna kwamen natuurlijk de verhalen over wat de kinderen 
allemaal in de vakantie meegemaakt hadden, het was echt 
supergezellig! 
We hadden maandag alleen geen eigen stoel, voor 
sommigen even wennen, maar voor anderen heerlijk! De 
vrijheid om zelf te kiezen aan welke tafel je gaat spelen, 
naast wie je in de kring gaat zitten en zelfs met wie je in de rij 
gaat staan. Voor mij een mooi observatiedoel om de 
kinderen nog beter te leren kennen. Hoe gaan ze hier mee 

om, wie kiezen ze bij spel en werk en hoe gaan ze om met elkaar.  
Deze week houden we dat even zo, maar vanaf volgende week zal iedereen weer een eigen stoel en een eigen 
plekje in de kring hebben.  
 
Het vuurwerk zorgde weer voor een andere vorm van bouwen, zo 
gaaf! Het domino-effect naar aanleiding van een filmpje over een 
duizendklapper… Maurice begon en de rest nam het over. 
 
Nieuw thema: Er is post! 
Vanaf volgende week starten we met ons nieuwe thema ‘er is 
post’. Regelmatig komt de postbode langs om iets in de brievenbus 
te gooien of een pakje te bezorgen. Waar komt het vandaan? Hoe 
komt het bij de postbode? Hoe kunnen we iets terugsturen? Dat 
zijn vragen die we proberen te beantwoorden tijdens dit thema. 
Maandag zullen we een kringgesprek hebben over het thema en 
gaan we kijken wat we al weten en wat we willen leren. Dan kijken we ook welke werkjes we willen maken, 
hoe we de themahoek gaan inrichten en welke dingen er nog meer bij het thema horen. Het kan dus best zo 
zijn dat uw kind thuis komt met een opdracht of een vraag met dingen die we nodig hebben voor het thema.  
 
Flip de Beer 
En vanaf volgende week mag ook Flip weer logeren, vanaf vrijdag hangt er een lijst waarop u uw kind kunt 
inschrijven.  

Groep 1/2 



 

Bijbelverhalen 
We pakken de draad weer op bij de verhalen over het volk Israël in de woestijn. Waarom waren ze ook al weer 
in die woestijn en waar gingen ze naar toe. De kinderen wisten het nog heel goed en zijn heel benieuwd welke 
verhalen er nog komen en wat er nog gebeurd voor de Israëlieten eindelijk in het nieuwe land zijn.  
 
De groep groeit! 
Maandag kwam Cynthia Zheng wennen, zij is in de vakantie 4 jaar geworden en nu zijn we met z’n tweeën 
twintigen! Welkom Cynthia en we hopen dat je een leuke tijd bij 
ons op school hebt. 
 
Belangrijke data: 
● vrijdag 11 januari - luizencontrole 
● woensdag 16 januari - open speelmorgen (peuters) 
● vrijdag 1 februari - rapport mee 
 
Hartelijke groeten, Titia 
 
 
 
 
 
 
 
Ook alle juffen van groep 3/4 wensen u een gezegend 2019 toe! Een jaar waarin u hopelijk veel mooie 
momenten mag meemaken en God’s liefde en nabijheid ervaart en dit ook kunt doorgeven aan anderen!  
 
Vakantie 
Hopelijk heeft u lekker rustig aan kunnen doen in de periode van de feestdagen. De kinderen kwamen op 
school met enthousiaste verhalen over hun vakantie. Deze hebben ze opgeschreven en zijn te lezen op de 
blaadjes op de ramen van onze klas! Ook hebben we vakantiebingo gedaan, het blad hiervan heeft u thuis 
waarschijnlijk gezien :)  
 
Stagejuffen  
We begonnen het nieuwe jaar in de klas gelijk goed, met wel 3 juffen! Juf Gerdine was de afgelopen periode 
bij ons als stagejuf. Deze week loopt zij de hele week stage en de komende week rondt ze op vrijdag haar 
stageperiode af in onze klas. Daarna wil ze verder leren in groep ½ bij juf Titia.  
Juf Roeline komt juist van groep 1/2. Zij zal de komende weken op maandag en dinsdag bij ons in de klas zijn. 
Juf Roeline studeert aan de academische pabo, op universitair niveau. Ook haar doel is dus om juf te worden, 
maar zij heeft weer andere leerdoelen dan juf Gerdine. Dus de komende periode zullen de kinderen ook van 
haar verschillende lessen krijgen. Mocht u vragen hebben voor deze juffen, spreek hen gerust aan op het 
plein!  
 
Cito en rapport 
Over 2 weken begint weer de CITO periode, waarin de kinderen op hun kennis voor rekenen, taal, spelling, 
woordenschat, leestechniek, leestempo én begrijpend lezen worden getest. Er wordt getoetst wat er in het 
afgelopen halfjaar allemaal is aangeleerd. Het is ‘slechts’ en signalering van een momentopname, dus niet de 
bedoeling om de kinderen grote druk hiervoor op te leggen, zeker niet. Wat wel helpt is om erop te letten dat 
uw kind voldoende (nacht)rust heeft. Ook kan het geen kwaad om lekker veel te (blijven) lezen thuis! En af en 
toe onder het koken wat rekensommetjes voorleggen aan uw kind is leuk en leerzaam :)  
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De vrijdag in de toetsweek krijgen de kinderen hun nieuwe rapport mee. Hier zullen nog niet de CITO 
resultaten in staan, deze zullen erna zichtbaar worden in het open portaal. Ook worden de CITO resultaten 
besproken in het daaropvolgende voortgangsgesprek.  
 
Lessen groep 3 
De kinderen kunnen steeds vlotter lezen, ik zie elke dag meer vooruitgang, zo leuk! Sommige kinderen halen 
dubbele klanken nog veel door elkaar, zoals de ei/ ie/ au/ eu/ ui. Ook hebben we de lettercombinatie sch 
geleerd. Toch schrijven veel kinderen school nog als sgool. Kunt u thuis even checken of uw kind dit ook heeft 
en hem/haar hierbij helpen? Alvast bedankt!  
Met rekenen hebben we deze week geleerd om precies te meten met een meetlint. We leerden wat 1 cm is 
en wat 1 m is en dat 100 cm hetzelfde is als 1 m. Dit pakken alle kinderen snel op, leuk!  
 
Lessen groep 4 
We gaan vanaf nu keihard werken aan het automatiseren van de keersommen… Sommige kinderen kennen al 
wat tafels… Vanaf de komende week gaan kinderen ook thuis studeren om de tafels zo snel mogelijk uit hun 
hoofd te kennen. Wilt u hierbij helpen?  
Bij spelling hebben de kinderen geleerd welke woorden met au of met ou worden geschreven. De komende 
week leren ze dit ook voor de ei en ij. Hier zijn handige verhaaltjes voor, het au-verhaal en het ei-verhaal. Staat 
het woord wel in dat verhaal. schrijf je het met au, niet? dan met ou. Heel leuk om te doen is: 
www.beetjespellen.nl Hier kunt u samen elke dag een testje doen om te kijken hoeveel woordjes u en uw kind 
goed schrijven. Alle spelling regels staan daar ook goed uitgelegd… Tip van de dag!   
Met schrijven mogen de kinderen vanaf nu ook met pen leren schrijven in al hun schriften. Ze krijgen van 
school een pen.  
 
Bibliotheek 
De kinderen gaan elke week naar onze schoolbieb. Hier mogen ze een boek uitkiezen om in de klas uit te 
lezen. Vanaf nu mag groep 3 ook uit een M3 en E3 boek lezen, dit mag thuis ook (en in de officiele 
bibliotheek). 
Groep 4 mag vanaf nu elke week een leesboek én een informatieboek uitzoeken, waar we in de klas uit lezen. 
(De kinderen noemen dit hun kijkboek).. Nou, ze zijn weer ontzettend gemotiveerd om te lezen!  
 
 
Op tijd op school….  
Het eerste half jaar begonnen we in de klas met de weektaak, waardoor het iets rommeliger was en het niet 
opviel als de kinderen wat later op school kwamen. Nu beginnen we met stil lezen, waardoor dit wel meer 
opvalt.. Des te meer motivatie om uiterlijk 5 voor 9 al lezend en wel in de klas te zitten! :)  
 
Belangrijk om te weten: 

 Vrijdag 11 januari: luizencontrole 

 Maandag 14 januari: juf Francien Pronk staat voor onze 
klas, ik ben uitgeroosterd voor andere activiteiten. 

 Maandag 21 januari begin van de toetsweek, deze 
week wordt AVI getoetst 

 Maandag 27 januari: deze week worden andere vakken 
getoetst. 

 Vrijdag 1 februari: De kinderen krijgen hun rapport.  
 
Hartelijke groet,  
Marjorie en Gerdine en Roeline 
 
 

http://www.beetjespellen.nl/


 

 
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Fijn om iedereen weer te zien na twee weken rust en 
ontspanning. We gaan er weer met frisse moed tegenaan! 
 
Levend Water 
Na de mooie verhalen van kerst, pakken we nu de draad weer op bij waar we daarvoor waren gebleven: 
hoofdstuk 15. Dit hoofdstuk gaat over de tabernakel en dat het volk bijna in het land Kanaän is. Helaas blijft 
het ook bij bijna voor veel mensen van het volk, want wat blijft het lastig om te vertrouwen op de Here… 
Gelukkig zijn er ook een aantal mensen die wel het vertrouwen in de Heer houden, daar mogen we een 
voorbeeld aan nemen!  
 
Rekenen, taal en spelling 
Met rekenen waren we voor de kerstvakantie al begonnen met een nieuw blok, met taal en spelling zijn we 
afgelopen maandag weer met een nieuw thema gestart: het thema ‘herinneringen’. In dit thema komen onder 
andere de taalonderwerpen als tegenwoordige tijd, het hele werkwoord en voorzetsels naar voren. Ook leren 
ze in dit thema hoe je een verhaal spannend kan maken en spannend kan voorlezen.  
 
Begrijpend lezen 
Het is fijn om te merken dat een aantal kinderen enorm fanatiek oefenen met begrijpend lezen, door thuis ook 
hun huiswerk hiervan te maken. Hoe meer er wordt geoefend, hoe beter natuurlijk! Elke keer als ze hun 
huiswerk maken, kunnen ze een sticker verdienen op de poster. Is hun rij met stickers vol, staat er een kleine 
verrassing op hen te wachten. Een aantal kinderen hebben hun rij bijna vol… top!  
 
CITO-toetsen en eerste rapport 
Over twee weken zullen we de CITO-toetsen af gaan nemen. Daarna is 
het tijd om het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis te 
nemen! 
 
huiswerk en belangrijke data 
● Vrijdag 11 januari: Luizencontrole 
● Vrijdag 11 januari: Toets Levend water H15 
● Dinsdag 15 januari: Huiswerk Nieuwsbegrip week 2 
● Donderdag 17 januari: Toets Engels Unit 3 
● Vrijdag 18 januari: Toets Levend water H16 
● Dinsdag 22 januari: Huiswerk Nieuwsbegrip week 3 
● Ma. 21 januari - Vr. 1 februari: CITO-toetsen 

 
 
Hartelijke groet, 
Annelies en Jessica 
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Gelukkig nieuw jaar….. 
 
Allereerst ook namens ons de beste wensen en Gods zegen voor dit nieuwe jaar. De kinderen hebben 
maandag uitgebreid verteld, getekend of geschreven over de vakantie! Fijn dat iedereen uitgerust is en met 
frisse energie weer aan de slag kan. We gaan nu op naar de cito-toetsen die over 2 weken worden afgenomen. 
We zijn aan het nieuwe blok van rekenen begonnen. Ook in dit blok gaat het weer over breuken! De sommen 
worden steeds moeilijker. Zo leren de  kinderen nu al om deel sommen te maken vanuit breuken, breuken 
gelijknamig te maken en breuken met elkaar te vergelijken. Met geschiedenis leerden we over wie graaf Floris 
V was. Een erg spannende maar interessante les.  
 
Levend Water 
 
Met Levend Water pikken we de draad weer op bij hoofdstuk 15. De kinderen hoorden deze week alle details 
over hoe de tabernakel eruit zag en hoe die werd gemaakt! Ook keken we hier een filmpje bij. Aanstaande 
vrijdag is de toets van dit hoofdstuk. 
 
Spreekbeurten 
 
Afgelopen maandag hebben de kinderen 2 formulieren meegekregen voor het maken van een spreekbeurt. 
Op de ene staat een stappenplan beschreven en op de andere het beoordelingsformulier. Over 4 weken is de 
eerste spreekbeurt. De kinderen moeten deze week hun naam opschrijven op de inschrijflijst bij de datum 
waarop zij hun spreekbeurt willen houden. Ze kunnen kiezen uit een dinsdag of een donderdag. In de klas heb 
ik alvast het een en ander uitgelegd en konden de kinderen vragen stellen. Mochten er nou alsnog vragen zijn, 
stel ze gerust en op tijd! Dan helpen wij graag nog even mee.  
 
Huiswerk en belangrijke datums 
 
vrij 11/1 Levend Water toets H15 
Di 15/1 Nieuwsbegrip huiswerk 
Vrijdag 18/1 Levend Water H16 
Ma 21/1 Topo toets 
Di 22/1 Nieuwsbegrip huiswerk 
Vrij 25/1 Levend Water toets H17 
 
Groetjes juf Inge en juf Marlinde  
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Allereerst: een heel gelukkig en gezegend 2019 gewenst voor jullie allemaal! 
we hopen op een mooi jaar waarin we kunnen genieten van elkaar en met elkaar kunnen leren! 
 
We zijn maandag gestart met het vertellen van de vakantieverhalen. Iedereen had een fijne vakantie gehad. 
Veel feesten, veel eten, veel …….. Fijn om iedereen weer gezond te zien! 
 
Het is heerlijk rustig in de groep. We hebben nieuwe plekken gekregen. Dat is weer even wennen. We zijn 
gestart met nieuwe blokken van rekenen en spelling en taal. Groep 7 leert cijferend delen met rest en groep 8 
leert weer meer over verhoudingen en %. 
Tussendoor oefenen we ook nog wat cito opgaves, want die toetsen komen er ook weer aan. 
 
In de middagen wil ik gaan werken over klimaten. welke klimaten zijn er? Wat houdt het in, hoe is de 
begroeiing daar dan? En welke dieren leven daar. 
 
Afgelopen dinsdag stond juf Francien P voor de groep. Ik had tijd om te werken aan de onderwijskundig 
rapporten voor groep 8. Dat is overdracht naar het voortgezet onderwijs. Ik wil deze meegeven met het 
gewone rapport. De week erna zijn er gesprekken over dat rapport en het definitieve advies. Als er nog 
aanvullingen zijn, kan ik die verwerken. Daarna maak ik de rapporten definitief en kan ik een code printen en 
met die code kunnen jullie de kinderen inschrijven. Dat zal half februari zijn (voor 15 maart moeten de 
kinderen ingeschreven zijn) 
 
De kinderen gaan ook aan de gang met een werkstuk. De komende 2 weken kunnen ze nadenken over een 
onderwerp en daarna krijgen ze elke keer 1,5 week om een hoofdstuk te maken. Ik geef een planning mee aan 
de kinderen. 
 
Met Levend Water zijn we verder gegaan bij hoofdstuk 14. We hebben een grote sprong gemaakt van het 
oude testament naar het nieuwe testament en dan zelfs de tijd na Pinksteren. 
 
Belangrijke data en huiswerk 
Vrijdag 11 januari: juf Marlinde voor de groep 
Maandag 14 januari:  
Dinsdag 15 januari: NB Containers 
Woensdag 16 januari: Engels 1e rij woorden unit 3 
Donderdag 17 januari 
Vrijdag 18 januari: LW toets les 14 (memootje) en 15 
Maandag 21 januari:  
Dinsdag 22 januari: NB  
Woensdag 23 januari:  
Donderdag 17 januari: TOPO Alpenlanden/Afrika 
vrijdag 18 januari: juf Marlinde voor de groep 
 
VRIJDAG 29 MAART: Voetbaltoernooi in Utrecht: gezocht: Scheidsrechters, coaches en rijders 
 
Dit was het voor nu 
 
Hartelijke groet van Francien 
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