
 

WereldWijsNieuws 
 

 

Dinsdagmiddag 12 februari      Studiedag: kinderen vrij vanaf 12:30 
Woensdag         13 februari      Studiedag: kinderen vrij 
Maandag         18 februari      9:00 koffie + praten over onderwijs,  van harte welkom 
Dinsdag         19 februari      Viering en feestje juf Francien Pronk om 14:30     
Vrijdag         22 februari      12:30 start voorjaarsvakantie t/m 1 maart 
 

 
 
 
 
 
 
3D geprinte robot, idee van groep ⅞ , als oplossing voor het lerarentekort 
3D christenen printen, idee van groep ¾,  zodat de wereld beter wordt 
 
Onderwijs van de toekomst, de leerlingen en ook wij als team denken er veel over na. Vindt u  
het leuk om mee te denken over het onderwijs nu en in de toekomst op 
WereldWijs, schuif  dan maandagmorgen 18 februari aan met een kop koffie 
en praat mee. 
          
Feest 
Eind van deze maand is juf Francien Pronk 25 jaar werkzaam in het onderwijs 
en daar gaan we uiteraard aandacht aan geven. Hoe? Dat zou zij nu graag 
willen lezen… Maar in elk geval willen we u van harte uitnodigen voor de viering 
op dinsdag 19 februari om 14:30 uur  
Let op: gewijzigde datum !! dus niet op donderdag 21 februari. 
 
Algemeen 
Gisteren en vandaag zijn Benjamin en Sophia bij ons op school voor hun maatschappelijke   stage. 
Van harte welkom, we hopen dat jullie het naar je zin hebben bij ons.  
     
Als team hebben we besloten dat we niet mee doen  aan de staking op 15 maart in  het onderwijs. 
We zijn ons uitermate bewust van het lerarentekort en de ongelijke betaling in vergelijking met het 
voortgezet. Toch zijn er al wel stappen gezet om de werkdruk te verminderen, door de regering en 
door onze organisatie LEV en vertrouwen we erop dat hier nog verder op wordt doorgegaan.  Wij 
zullen er gewoon zijn. 
De nieuwe rapporten zijn mee naar huis, de rapportgesprekken alweer geweest. U kunt de inhoud 
van de oude rapporten in de nieuwe rapporten bewaren. Zo hebt u alles van uw kind bij elkaar in een 



 

map. Vlak voordat er weer nieuwe rapporten worden gemaakt, vragen we u het rapport mee  naar 
school te geven. 
 
Vakantieplanning voor volgend schoolseizoen  2019/2020 
 
Herfst                21 oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerst 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaar 24 februari t/m 28 februari 2020 
Goede Vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april 2020 
Mei 20 april t/m 1 mei 2020 
Bevrijdingsdag  5 mei 2020 
Hemelvaart 21 t/m 22 mei 2020 
Pinksteren 1 juni 2020 
Zomer 20 juli t/m 28 augustus 2020 
 
Naast deze vakanties worden er nog een aantal studiedagen ingepland. 
 
 
Kangoeroewedstrijd 
Kangoeroe is, met bijna 6,5 miljoen deelnemers in ruim 60 landen, 
de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld! En wij doen 
hier met alle leerlingen vanaf groep 3 aan mee. De wedstrijd vindt 
plaats op 21 maart. Iedere deelnemer krijgt een certificaat en 
aandenken en misschien wel een prijs. Kangoeroe is leuk en 
leerzaam voor iedere leerling en kan op verschillende niveaus 
worden gedaan. De juf schrijft  de leerlingen in :individueel of per 
duo. De kosten worden dit jaar door de school betaald. We rekenen 
op een mooie rekendag. 
 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 
 
 
Alle leerlingen hebben hun rapport ontvangen. De ontwikkeling van een nieuw rapport is een 
zorgvuldig proces. We hopen dat het een duidelijk beeld geeft. 
 
 
Het ouderportaal in ParnasSys is weer opengesteld. Na inloggen zijn de resultaten van de laatst 
afgenomen CITO toetsen te zien, maar ook van de methodetoetsen die om de paar weken worden 
gemaakt.  
Ook de notities die de leerkracht maakt zijn vanaf nu te zien. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken die 
tijdens een gesprek zijn gemaakt. Als er onduidelijkheden in staan, of er zijn vragen over kunt u bij de 
leerkracht terecht.  
 



 

 

 

Postkantoor! 

Wauw, het postkantoor wat we gemaakt hebben wordt nu ook echt gebruikt! De kinderen mogen als 
postbode pakketjes wegen, er een kaartje aan hangen met hoe zwaar het is en dan kijken hoeveel 
postzegels er op moeten en ze bezorgen. We hebben vaak hele fanatieke postbodes, dus er wordt 
heel wat bezorgd.  

In de klas kunnen kinderen kaarten maken en er een naam opschrijven. Bij het postkantoor kunnen ze 
het adres vragen van het kind en een postzegel kopen voor op de kaart. De kaart mag dan in de 
brievenbus, zodat de postbode ze kan bezorgen.  

 
 
We hebben het gehad over het adres en op welk nummer je 
woont en hoe weet de machine van het postkantoor nu waar de 
brief heen moet. Dat heeft natuurlijk te maken met de postcode. In 
Zoetermeer heeft iedereen als eerste twee cijfers 27, daarna zijn er 
andere cijfers. Voor sommige kinderen is dit nog lastig, ze wonen 
in Zoetermeer, oh nee, in Nederland…., euh…, ik denk dat ik 
volgende week eens een kaart van Nederland op ga hangen en dat 
misschien iets visueler maakt hoe dat nu zit met waar je woont. :-) 
 
 

 
Rapporten en rapportgesprekken 
Vorige week zijn de rapporten van de kinderen mee gegaan naar huis en gisteren hebben we 
gesprekken gehad. Fijn om dit met u te kunnen bespreken en eventueel acties met u af te spreken, 
zodat we ook samen uw kind een stapje verder kunnen helpen.  
 
 
Verkeerslessen 
Maandag 18 februari heeft onze groep van 9.15 - 10.00 een educatieve wandeling door de wijk. De 
kinderen leren daarbij het oversteken, bijv. waar ze moeten staan op de stoep, als ze in een rustige 
straat oversteken, hoe ze bij een kruispunt oversteken en hoe ze tussen geparkeerde auto’s moeten 
oversteken.  
Het zou fijn zijn als we daarbij hulp hebben van ouders, u kunt zich aanmelden bij mij. U krijgt dan die 
dag zelf een route en een beschrijving op welke punten u wat moet doen. Als we de groep in 3 
groepjes van 4 en 2 groepjes van 5 kunnen verdelen zou dat mooi zijn. Maar hoe meer ouders hoe 
kleiner het groepje natuurlijk! 
 
 
Bijbelverhalen 
Met de bijbelverhalen zijn we bij de Rechters en bij Gideon. Gideon die door God geroepen wordt, 
omdat de Here God luistert naar zijn volk. Ze waren Hem vergeten, maar nu de vijanden hen 
aanvallen, denken ze weer aan hem. Hij zorgde toch altijd voor hen, waarom nu niet meer? Dan zien 
ze dat ze verkeerde dingen doen en zeggen sorry tegen God. Zou hij naar ze luisteren? Natuurlijk 



 

doet Hij dat! Hij houdt van zijn kinderen! En net als bij Jericho hoeven ze zelf maar weinig te doen om 
de vijanden weg te jagen, wat een bijzondere God hebben zij en wij! 
 
Juf Gerdine loopt nu bij ons stage op donderdag en vrijdag. Supergezellig, ze helpt met puzzelen en 
af en toe zit ze op de stoel van de juf en vertelt een bijbelverhaal of doet een taal- of rekenactiviteit in 
de grote kring of met een groepje. Ze wil namelijk ook graag juf worden en op deze manier kan je dat 
goed leren. 
 
 
Belangrijke data: 
● dinsdag 12 februari -  halve dag school, kinderen 12.30 uur vrij 
● maandag 18 februari -  9:15 - 10.00 uur - verkeersles, eduacatieve wandeling 
● dinsdag 19 februari -  feestje juf Francien in de aula - 14.30 - 15.30 uur 
● 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 
 
 
 
 
 
Lieve ouders en kinderen van groep ¾, 
 
Allereerst wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de fijne oudergesprekken. Ik ervaar dit jaar 
extra hoe jullie meeleven met uw kind en hoe jullie helpen als het leren alleen op school niet 
voldoende is. Veel kinderen in groep 4 oefenen keihard met de tafels en in groep 3 lezen kinderen 
steeds sneller! Het blijft leuk om hen zo zichtbaar te zien groeien.  
 
Bijbelverhaal  
We hebben de afgelopen dagen veel geleerd over Mozes en Aäron die het volk van Israël uit Egypte 
naar het beloofde land leiden. We hoorden dat de Israëlieten niet altijd even goed luisterden naar wat 
God had gezegd. God gaf hen duidelijke regels en schreef 10 geboden in 2 stenen die Mozes uit de 
rots had geslagen. Vraag het maar aan uw kind, ze kennen veel details! Bijvoorbeeld hoe de vrouw 
en kinderen van Mozes heetten en hoe het voedsel heet dat de Israëlieten elke dag mochten rapen…  
 
Fietsles 
18 februari hebben wij van 14.15-15.15 de fietsles. Kunt u uw kind op de fiets naar school laten 
komen? We hebben genoeg hulpouders! Bedankt voor het meedenken! 
 
Knutselen met groep 7/8  
U zult vast denken dat ik de kinderen alleen maar verwen met lekkernijen… Tja, daar komt het in deze 
klas wel vaak op neer ja… Maar het begon heel onschuldig. Juf Francien van groep 7/8 en ik hebben 
evenveel leerlingen in de klas die allemaal genieten van knutselopdrachten. We werken ook allebei 
over het weer/het klimaat. We besloten om een keer gezamenlijk te gaan knutselen over dit 
onderwerp. In het kijkboek van Vejeny uit onze klas, stond dat je gemakkelijk schuimpjes kon maken 
van meel en eieren. Maar helaas moest ik de kinderen teleurstellen, want voor deze knutsel moesten 
de schuimpjes 5 uur in de oven bakken en dat zag ik niet gebeuren. De leerlingen wilden graag iets 
lekkers maken en ik wilde graag iets van de winter maken. Zo zijn we op het idee gekomen om 
wintercakejes te knutselen. De afgelopen vrijdag maakten we koppels van 2 leerlingen, één uit 7/8 
samen met één uit 3/4 . Samen moesten ze eerst een schets maken en recept schrijven voor hun 



 

wintercake. Vervolgens verzamelden ze alle materialen en mochten ze gaan bakken. De kinderen zijn 
de hele vrijdagmiddag druk bezig geweest met de prachtigste resultaten. Ze kregen van ons een 
cijfer voor samenwerking, resultaat en samenstelling van de ingredienten.  Foto’s van de goede 
samenwerking en resultaten zijn zichtbaar op klasbord.  
 

 
 

Belangrijke data 

● 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!  
● Donderdag 21 februari:  Juf Marjorie is op de trouwdag van de broer van Mark, juf Francien 

valt in.  
● Vrijdag 22 februari:  Juf Marjorie is afwezig, een nieuwe invaljuf zal voor de klas staan. 
● Vrijdag 22 februari:  De kinderen hebben school tot 12.30 uur. Daarna hebben ze één 

week voorjaarsvakantie!  
 
 
 
 
 
Zo! De rapporten zijn mee naar huis en de boeken ‘deel B’ van de methodes rekenen, taal en spelling 
zijn uit het magazijn gehaald en ingeruild voor de boeken ‘deel A’ uit de laden van de kinderen. Dat 
betekent dat we nu echt aan het tweede deel van het schooljaar zijn begonnen!  
 
Rekenen 
Met rekenen zijn we al een tijdje bezig met deelsommen, de basis daarvan ligt in het kennen en 
gebruiken van de tafels (keersommen). Bij de één gaat dit helemaal prima, voor de ander is het soms 
nog wat lastig. Wat belangrijk blijft voor iedereen is dat we er mee blijven oefenen. Zo deden we 
vorige week 20 minuten spelletjes rondom het 
automatiseren van keersommen. Een deel van de klas 
speelde het spel ‘land veroveren’ en een ander deel van de 
klas speelde het spel ‘KABOOM’. Door het op verschillende 
manieren te oefenen, blijft het ook leuk en uitdagend.  
 



 

 
 
Het Rembrandt-jaar 
Vorige week ging Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) over het Rembrandt-jaar. Met elkaar hebben we 
de tekst gelezen, er belangrijke informatie uitgehaald en vragen beantwoord die bij de tekst hoorden. 
Het ging ook deels over de Nachtwacht. Aan het eind van de les mocht iedereen een persoon uit de 
Nachtwacht uitkiezen en die uitbeelden. Met elkaar hebben we (een deel van) de nachtwacht 
nagedaan! Om voor even in dit thema te blijven hangen, werd ook de tekenles op vrijdag hieraan 
gekoppeld. Rembrandt woonde een deel van zijn leven in Amsterdam. In wat voor huis? In een echt 
Amsterdams grachtenpand. Een mooie mogelijkheid om iedereen z’n tekentalent omhoog te laten 
komen. Opdracht: teken twee grachtenpandjes en wees zo origineel mogelijk met de daken, de 
ramen en de muren!  
 
Mijn eiland 
Het werken over de eilanden gaat ook verder. De kinderen hebben een eigen eiland ontworpen, deze 
werken ze nu in het groot uit. De fantasie gaat hierbij leven! Iedereen heeft er zijn of haar eigen 
invulling aan gegeven. Eilanden met wit gras, voetbalvelden, vrolijke kleuren of boomhutten. Of een 
eiland voor jezelf….. Het kan allemaal! Ook hebben de kinderen  een verhaal geschreven over het 
eiland. Wat is er allemaal te beleven, en waarom moet je toch vooral naar dat eiland toe?!  
 
Fietsles 
Maandag 18 februari is er een fietsles. Wij hebben fietsles van 11.15-12.00. Het is dus handig als 
alle kinderen deze dag met de fiets op school komen. Ook kunnen we deze dag hulp van ouders 
gebruiken. Als u kan helpen, geef het door! 
 
Huiswerk/belangrijke data: 
● Vrijdag 8 februari: toets Levend Water hoofdstuk 19 
● Dinsdag 12 februari: huiswerk Nieuwsbegrip + school tot 12.30, kinderen zijn ‘s middags vrij! 
● Woensdag 13 februari: studiedag voor de juffen, kinderen zijn vrij! 
● Vrijdag 15 februari: toets Levend Water hoofdstuk 20 
● Maandag 18 februari: fietsles 
● Dinsdag 19 februari: huiswerk Nieuwsbegrip 
 
Hartelijke groeten, juf Annelies en juf Jessica 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Belangrijke data 

● Dinsdag 12 februari 12:30 vrij - studiemiddag 
● Woensdag 13 februari  Studiedag  

Hartelijke groet van juf Marlinde en juf Inge 

 

 
 
 
 
Deze week waren de definitieve adviesgesprekken voor groep 8. Het is best een spannende tijd, om 
voor elk kind een juiste school te vinden. Voelt een kind zich prettig op die school, bieden ze het juiste 
onderwijs wat bij het kind past. Nog niet alle kinderen zijn eruit. Het is wel leuk om te horen dat ze 
vaak enthousiast zijn na open dagen of lesmomenten. Ook groep 7 kinderen zijn al druk bezig met 
het bezoeken van open dagen. 
 
Vorige week hebben alle kinderen hun rapport meegekregen. Het is voor het eerst dat we er op deze 
manier mee werken en ik zag nog wat schoonheidsfoutjes (cijfers die er niet goed in gekomen 
waren). 
Ik zal daar bij het eindrapport extra kritisch op zijn. 
 
Met Levend Water behandelen we de zendingsreizen van Paulus. We horen of lezen over zijn 
toespraken, wonderen in de naam van Jezus. Bijzonder. Het gaat trouwens om lange afstanden en de 
kinderen beseften opeens dat hij dan wel lang onderweg moest zijn geweest…….. 
 
Met Nieuwsbegrip hadden we het over 3D printers. We hebben nagedacht met elkaar over de 
toekomst. Welke beroepen zouden er over 50 jaar niet meer zijn of juist wel. Wat gaat er in de 
toekomst allemaal overgenomen worden door robots….. 
Vandaag (donderdag) ben ik bij een congres in Den Haag: Robotica, Kunstmatige Intelligentie en 
onderwijs. Ik ben erg benieuwd. 
 
Het is leuk om te zien dat de kinderen heel enthousiast bezig waren met hun presentaties over het 
klimaat. Maandag zullen we de presentaties houden. We zullen alle posters in de klas ophangen en 
ook genieten van alle creatieve ideeën. 
 
Het was ontzettend leuk om samen met groep 3/4  wintercupcakes te maken. Alle kinderen werkten 
ontzettend goed samen. Op klasbord had ik al een heel aantal foto’s gemaakt. 
Het was echt genieten zo met elkaar. 
 
Huiswerk en andere belangrijke data: 
● Vrijdag 8 februari:  LW werkboek mee 
● maandag 11 februari: 
● Dinsdag 12 februari:  NB 3D printers 0m 12.30 vrij  
● woensdag 13 februari:  vrij 



 

● donderdag 14 februari:  Engels alle woorden en zinnen Unit 3 
● vrijdag 15 februari:  Levend Water les 18 en 19 (memootje van 19) 
● Maandag 18 februari  9.00 -9.45 uur fietslessen. Allemaal op de fiets naar school en 

graag hulp van 3 ouders!!! Ook om het klaar te zetten!! 
● Dinsdag 19 februari:  NB 
● woensdag 20 februari:  
● donderdag 21 februari: TOPO 
● Vrijdag 22 februari:  12.30 vakantie!! 
● Voetbaltoernooi 2019:  29 maart in Utrecht. Ik ben op zoek naar scheidsrechters (2) Is 

verplicht………, coaches en rijders. WIE O WIE 
 
 


