
WereldWijsNieuws 

 
 

     
Maandag   28 januari  SMW 
Vrijdag   1 februari  Rapport 1 uit 
Dinsdag  5 februari  Tandarts op school 
Maandag  4 februari  SMW/Leerlingraad 
Din/woe  5 & 6 februari  Rapportgesprekken,  rooster volgt 
Dinsdagmiddag 12 februari  Studiedag: kinderen vrij vanaf 12:30 
Woensdag  13 februari  Studiedag: kinderen vrij 
 
 
 
 
 
“De Here God is heel machtig he”  
“Ja,  en Hij zit in je hart”  
 
Prachtige uitspraken van twee kleuters naar elkaar op het toilet. 
Wat een zegen dat wij open en zonder schroom mogen vertellen over God onze Vader. Bij alles wat 
we doen op school blijft Hij de basis. 
 

Inspiratie opdoen in het ADO stadion! 
Met een groot deel van het team hadden we afgelopen 
dinsdagavond een bijeenkomst van LEV. Met 275 LEV 
medewerkers hoorden we inspirerende woorden mbt het 
onderwijs van de toekomst. Martijn Aslander en Claire 
Boonstra (google maar eens..) gaven een inkijkje in de 
ontwikkelingen van onderwijs en technologie. Wat doet 
dit met ons onderwijs, hoe bereiden we de kinderen het 
beste voor om de wereld in te stappen. In deze maanden 
schrijven we ook een schoolplan voor de komende vier 
jaren en nemen we zulke inspiratie mee. U hoort hier later 
meer over. 

 
 

Bedankt Danielle 
Danielle heeft in het afgelopen jaar menig uurtje gestoken in de tso. Met hart en ziel en gebed heeft 
ze meer lijn gebracht in het tso-werk samen met de andere tso-ouders. In januari is zij hiermee 
gestopt maar we willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en liefde voor de school!  
Factuur 
In december is de factuur voor de ouderbijdrage per e mail verstuurd naar alle ouders/verzorgers die 
als eerste staan vermeld in Parnassys. Als u de factuur niet hebt ontvangen, check dan even de 
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mailbox van uw man/vrouw voor de zekerheid. Controleer anders even in Parnassys of het 
emailadres klopt en uiteraard kunt u ook een kopie vragen bij Annet van de administratie.  
Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud of hoogte van de  factuur, aarzel niet om bij mij binnen 
te lopen! 
 
Parkeerverzoek 
We merken dat het ‘s morgens erg druk is met auto’s op de parkeerplaats die het meest dichtbij 
school is. Om te keren is dit een lastige plek. Zelfs zo lastig dat onlangs een leerling bijna werd 
aangereden door een auto die naar achter reed.  
Daarom een verzoek aan u: wilt u parkeren bij de flats zodat het veilig blijft.. Het is maar iets verder 
lopen.. 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 

 
 
   Nieuw rapport 

Volgende week krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schoolseizoen mee naar huis. De 
gesprekken nav de rapporten zijn op 5 en 6 februari.  
Het rapport zit in een nieuw jasje ter vervanging van het oude regenboograpport.  
Als team hebben we uitgebreid nagedacht over de informatie die we willen geven op een rapport. 
Cijfers en beoordelingen voor kennis, vaardigheden en inzet. Met dit in ons achterhoofd: 

 
Testen en toetsen, 

registreren en meten, 
onderzoeken en keuren, 

om WAT zeker te weten? 
 

Dat je gelukkig bent? 
Goed in je vel? 

Tevreden en dankbaar? 
 

Er is geen tabel, 
geen schaal en geen norm  

voor de meest waardevolle zaken. 
 

   Maar de maat  
  waar ik mijn leven op bouw 

  is 
  Gods oneindige liefde  

  en eeuwige trouw 
 

  Chris Lindhout 
 

 
 
 
 
 

 
 

IB 

Groep 1/2 



 
Wauw, alweer 2 weken verder! De tijd vliegt…, vorige week maandag was onze buis met 
beloningsmunten vol en toen was het eindelijk zover; de juf ging trakteren op donuts en taart. Dat 
was smullen! De volgende dag zijn we gestart met ons nieuwe thema: er is Post. 
We maakten een woordweb met wat we allemaal al weten en wat we nodig hebben voor de hoek. 
Ook hebben we bedacht wat we wilden leren en dat is voor iedere kind heel verschillend. Sommige 
dingen zijn gemakkelijk, zoals de vraag: wat is een envelop en andere dingen weer wat lastiger, zoals 
de vraag hoe de post van de brievenbus bij iemand thuis komt. Gelukkig zijn daar allemaal filmpjes 
van en krijgen we zo antwoord op heel veel vragen. Maar we willen het natuurlijk ook zelf doen, dus 
dan komt de vraag wat we allemaal nodig hebben om van de huishoek een postkantoor te maken. 
Natuurlijk is een brievenbus heel belangrijk en zo kwam Ben met een grote doos op school, die we 
konden gebruiken als brievenbus. Met z’n allen hebben we gekeken welke kleur de brievenbus moet 
hebben en daarna mochten 3 kinderen helpen de doos te verven. Ondertussen kwamen er ook veel 
doosjes binnen die we kunnen gebruiken als pakketjes en natuurlijk enveloppen, kaartjes en 
postzegels. We kregen afgelopen maandag zelfs een pakket als groep 1/2, 
spannend! Samen hebben we het uitgepakt en we hadden een pakketje van 
juf Maartje gekregen met envelopjes en postzegels. Zo lief, een aantal 
kinderen bedankten juf Maartje meteen toen ze bij ons in de klas kwam. 
 
En toen werd het langzamerhand koud buiten, het werd glad en er lag ijs. 
Meteen werden er uit de schuur alleen maar scheppen gehaald en ontstond er 
meteen ander spel, zo gaaf om te zien! 
 
Maandag heb ik een nieuwe taakkaart uitgelegd en we hebben 
geïnventariseerd wat we al aan materiaal hebben voor de thema-hoek. De 
kinderen vonden het nog niet voldoende, want er was nog geen kleding en dat vinden ze toch wel 
heel belangrijk. Ook voor het rollenspel vind ik dat belangrijk, dus besloten we dat de hoek zou 
worden ingericht als er kleding zou zijn. Als er wordt gestart met inrichten, kijken we ook iedere dag 
of er voldoende materiaal is om het spel te kunnen spelen wat we in de thema-hoek willen spelen. Zo 
gaaf om dit op deze manier te doen en de betrokkenheid van kinderen bij het thema te zien! 
 

Dinsdag was ik een ochtend uitgeroosterd om aan de ‘nieuwe’ 
rapporten te werken en heel langzaam werd de wereld wit! Juf 
Francien is heerlijk met de kinderen naar buiten gegaan om van deze 
witte wereld te genieten en dat hebben ze ook gedaan. Maar na die 
tijd waren er een heleboel natte handschoenen en koude vingers…, 
gelukkig hebben we een verwarming en konden we de natte spullen 
lekker laten drogen! En ook dan leren we, een aantal kinderen wilden 
de sneeuw mee naar binnen nemen om te bewaren…, maar aan het 

einde van de dag was het geen sneeuw meer, maar water! Hoe kan dat nu? Weer een moment om te 
laten zien en te leren hoe knap de natuur in elkaar steekt en hoe bijzonder God dat gemaakt heeft! 
 
We gaan rustig door met leren, werken en spelen, dus graag tot het volgende WereldWijsNieuws. 
 
Belangrijke data: 

 vrijdag 1 februari - rapport mee 
 dinsdag en woensdag 5 & 6 februari - rapportgesprekken (u ontvangt een rooster!) 
 dinsdag 12 februari - halve dag school, kinderen 12.30 uur vrij 
 maandag 18 februari - fietsles 
 vrijdag 22 februari -  juf Francien voor groep 1 en 2 

halve dag school, kinderen 12.30 uur vrij 
 maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart - voorjaarsvakantie 

 
Hartelijke groeten,  juf Titia en de 22 kinderen van groep 1 en 2. 



 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers van groep 3/4, 
 
Januari, de maand waarop iedereen weer uitgeslapen is na de drukke 
decembermaand. De maand waarin we - na een korte opstart - keihard aan de slag 
zijn met CITO. De maand waarin het koud en donker is buiten en veel kinderen (en 
juffen) last hebben van verkoudheid en andere hpdp’tjes. De maand met ‘blue 
monday’... Maar in de klas vooral een vrolijke maand met - als we uit het raam kijken 
- telkens weer een ander soort natuur. We genieten van de winter en halen de 
‘sneeuw’ ook in de klas door de bouwhoek te veranderen in de noordpool. We 
maken met plastic bekertjes onze eigen sneeuwpop! En als we ook maar één 
sneeuwvlokje uit de lucht zien komen, laten we ons werk even liggen en genieten 
we van deze prachtig geschapen aarde. 
 
Intussen is de CITO al begonnen… De toetsen van rekenen en begrijpend lezen zijn deze week al, 
zodat de uitslagen voor u ook al zichtbaar zijn in het rapport wat volgende week vrijdag mee naar 
huis gaat.  
De kinderen doen heel hard hun best, maar de resultaten zijn bij ieder kind verschillend. Mocht u heel 
nieuwsgierig zijn naar de resultaten van uw kind, dan kunt u dit altijd even per mail of gewoon op het 
plein na schooltijd vragen.  
 
Verder werken we de komende weken met biologie en aardrijkskunde aan ‘het weer’ en de 
verschillen. We hebben de muntjesbuis voor goed gedrag weer vol gekregen, waardoor we met de 
‘omgekeerd verstoppertje’ konden spelen. Juf Roeline vertelt mooi bijbelverhalen over Mozes die met 
Gods Leiding de Israëlieten uit Egypte bevrijdt. Groep 3 heeft bijna alle letters leren schrijven en lezen 
en groep 4 schrijft PRACHTIG in schrijfletters aan elkaar! We genieten en leren nog steeds dus…  
 
Bijzonderheden:  

- Deze week en volgende week: CITO toetsen, het is fijn als uw kind deze week extra uitgerust 
op school komt!!   

- Vrijdag 1 februari: Rapporten gaan mee naar huis!!  
- Dinsdag 5 en Woensdag 6 februari: rapportgesprekken.  
- Dinsdag 12 februari: De kinderen hebben school tot 12.30 uur. De juffen hebben studiemiddag 
- Woensdag 13 februari: juf Marjorie jarig :) :)  
- Woensdag 13 februari: studiedag, de kinderen zijn vrij.  
- Maandag 18 februari: Fietsles! Kunt u helpen, dan hoor ik het graag!  

 
Hartelijke groet, Marjorie en Roeline 
 
  

Groep 3/4 



 
Sneeuw 
Wat is dat toch elke keer weer bijzonder als het sneeuwt. Heerlijk om te kunnen genieten van zo’n 
prachtige witte wereld en dan vooral van de pret die je kan hebben in de sneeuw! 
Dinsdagmorgen waren de verwachtingen al hoog. We hebben het weerbericht nog even opgezocht, 
en ja, de sneeuw werd verwacht tussen half 10 en 10. Een gejuich steeg op toen om kwart voor 10 
de eerste vlokken vielen. Alleen de voorpret was al geweldig.  
Maar ja, er moest toch ook nog gewerkt worden! 
 
Cito 
Deze week zijn we gestart met het afnemen van de Cito toetsen. We zijn gestart met spelling. Dit 
bestaat uit 2 keer een dictee van 25 woorden. We kunnen niet anders zeggen, dan dat de kinderen 
erg hun best hebben gedaan! We zijn trots! Ook worden rekenen, tempo lezen en begrijpend lezen 
nog getoetst. 
 
Levend Water 
De verhalen gaan nog steeds over de omzwervingen in de woestijn. Er zijn veel verhalen naar voren 
gekomen waarin God een deel van het volk straft vanwege ongehoorzaamheid en gemopper. Toch 
komt elke keer weer naar voren dat God juist ook een geduldig God is, en een God die trouw voor zijn 
volk blijft zorgen. Wat is dat mooi om te weten, God laat ons nooit alleen! 
 
Aardrijkskunde 
Met aardrijkskunde zijn we aan het kijken hoe het eruit ziet aan de andere kant van de wereld. Dat is 
erg interessant. Een andere omgeving, een andere temperatuur, andere mensen, andere huizen en 
andere gewoontes. We hebben vooral ook gekeken naar het wonen op een eiland. We vroegen ons 
af of we eigenlijk wel op een eiland zouden willen wonen. De meeste kinderen leek het leuk om er op 
vakantie te gaan, maar echt wonen op een eiland…. nee, dat toch liever niet. Al dat water om je 
heen…. 
De komende week gaan we ook verder met het ontwerpen van ons eigen eiland en leren we een 
legenda maken.  
 
In de klas 
Inmiddels kunnen we zeggen dat we aardig gewend zijn om samen een groep 5 te zijn in ons eigen 
speciale lokaal. We zijn erg gegroeid in het stil werken, gaan steeds netter werken en leren steeds 
beter om conflicten op te lossen met praten. Toch lukt het allemaal nog niet altijd op de juiste manier. 
Hier is de nodige aandacht voor en we zijn vol vertrouwen dat we samen verder kunnen groeien. 
 
Belangrijke data en huiswerk: 
Vrijdag 25 januari: Toets levend water hoofdstuk 17 
Dinsdag 28 januari: Nieuwsbegrip  
Vrijdag 1 februari: Toets levend water hoofdstuk 18 + rapporten mee naar huis! 
Dinsdag 5 februari: Nieuwsbegrip 

   Dinsdag 5 en Woensdag 6 februari: rapportgesprekken.  
   Vrijdag 8 februari: Toets levend water hoofdstuk 19 

 
Dinsdag 12 februari: om 12:30 vrij, studiemiddag 
Woensdag 13 februari: Studiedag  
 
Hartelijke groet, juf Jessica en juf Annelies 
  

Groep 5 



 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 6, 
 
Wat vliegt de tijd.. Het is alweer eind januari, het leek wel gister dat we met elkaar aan het kerstdiner 
zaten! Maar dat komt natuurlijk door de gezelligheid en het harde werken. In groep 6 zijn we bezig 
om netjes tegen elkaar te praten, goed te luisteren naar elkaar en goed te kijken hoe iemand zich 
voelt. 
 
Levend water  
 
Woensdag hoorden we het verhaal over Mozes die overleed op de berg Nebo. Wij hebben Mozes 
gevolgd vanaf dat hij een klein baby’tje was en in de Nijl werd gelegd. Wat waren het gave verhalen 
om te vertellen en te luisteren, wat een leven heeft Mozes geleid! In de klas raakte we daardoor aan 
de praat over de dood. Wat een moeilijk onderwerp, wat zijn er al veel kinderen die moeilijke situaties 
hebben meegemaakt. Gelukkig mogen we troost vinden bij God, Hij zal ons altijd omringen met 
liefde!  
 
Cito’s 
 
Donderdag 24 januari 
beginnen we aan de CITO’s. 
Er is al veel geoefend in de 
klas. ‘’Moeten we nou alweer 
de cito’s oefenen juf?’’ Dat 
klinkt als kinderen die klaar 
zijn voor de toets!  
 
Donderdag beginnen we met rekenen en begrijpend lezen. Ter voorbereiding praten we met elkaar 
over hoe belangrijk het is dat er goed gelezen wordt!  
 
Te laat 
 
Soms zijn er maar een paar kinderen die om 08:50 met de juf mee naar binnen gaan. Wilt u erop 
letten dat uw kind op tijd naar school komt? Het liefst om 08:45 aanwezig zodat we een rij kunnen 
maken en naar binnen kunnen gaan.  
 
 
Belangrijke data 
 
Vrijdag 25 januari - Toets levend water hoofdstuk 17 
Maandag 4 februari - Topo toets 
Dinsdag 5 februari - Nieuwsbegrip 
Woensdag 6 februari - Toets Engels Unit 2 ‘food’ 
Dinsdag 12 februari - 12:30 vrij - studiemiddag 
Woensdag 13 februari - Studiedag  
 
Dit was het zo’n beetje! 
 
Hartelijke groet van juf Marlinde en juf Inge 
 
 
 
 

Groep 6 



 
 
 
Werkstukken. 
In de klas zijn we bezig met de werkstukken. Die voor 4 april moeten worden ingeleverd. Het moet 
gaan over de geschiedenis, biologie of aardrijkskunde. Veel kinderen hebben al leuke ideeën. Ook 
veel onderwerpen die we nog nooit hebben gezien of van gehoord, zoals: leistenen, Titanic of het 
kinderziekenhuis. De kinderen hebben een schemaatje mee naar huis gekregen en daar kunnen ze 
zich aanhouden om het werkstuk op tijd af te krijgen. 
 
In de klas. 
Het gaat steeds beter bij ons in de klas. Er is veel gezelligheid en we werken hard. De klas is erg 
enthousiast over de sneeuw. Ook hebben we veel pret met de sneeuwballen gevechten. Meestal op 
dinsdag hebben we veel pret bij de kooi met het voetballen. Maar nu lag er veel sneeuw en hebben 
kinderen grote sneeuwballen gemaakt. 
 
De cito’s 
In de klas zijn we nu net bezig met de cito’s. Daarom zijn we in deze week extra hard aan het werk. 
We hebben cito’s van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Je mag tussendoor kauwgom kauwen, 
voor de concentratie. 
 
Thema. 
In de klas zijn we bezig met een thema over klimaten. Er zijn 6 klimaten zoals: het Poolklimaat, 
Zeeklimaat, Tropisch klimaat en Landklimaat. We zijn in groepen verdeeld en werken allemaal aan 
een eigen klimaat. Als de klimaten af zijn worden ze ook gepresenteerd door de kinderen zelf. 
 
Huiswerk voor deze week. 
Vrijdag 25-01  Levend Water boek mee. 
Dinsdag 29-01  Nieuwsbegrip af over de bloedmaan. 
Woensdag 30- 01  Engels toets, alle woorden Unit 3 . 
Vrijdag 01-02  Levend Water toets les 16+17 memo van 17. 
Vrijdag 01-02  Eerste hoofdstuk van werkstuk af. 
Woensdag 06-02  Adviesgesprekken met kind en ouders/verzorgers rooster volgt. 
 

                
                Voetbaltoernooi 2019: 
               29 maart in Utrecht  
 

geschreven door: Elize en Chloë groep 8 
 
 

Groep 7/8 


