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WereldWijsNieuws 
 
 
 

Agenda 
 
 
vrijdag 12 april koningsspelen 
maandag 15-18 april CITO entree (groep 7) en CITO eindtoets (groep 8) 
maandag  15 april Juf Maartje jarig, SMW 
dinsdag/woensdag 16/17 april Voortgangsgesprekken (op inschrijving) 
donderdag  18 april 14.30 u Viering 
vrijdag  19 april Goede vrijdag, daarna meivakantie t/m 3 mei 
woensdag  15 mei Open speelmorgen 
 
 

Van de directie 
 
Omdat Hij van ons hield met heel zijn 
hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg 
naar Golgotha. 
 
We leven toe naar Pasen. Sommige 
mensen doen dit door te vasten, iets 
40 dagen niet te eten of drinken of 
gebruiken. Op school vertellen we de 
verhalen van Jezus op aarde, van de 
ontmoetingen die Hij had en van zijn 
weg naar het kruis. God gaf zijn eigen 
zoon om voor al die dingen die fout 

gaan in ons leven te betalen. Wat een genade dat we daarom vrij mogen zijn.Donderdag 18 
april om 14:30 willen we dit als school vieren, u bent hierbij van harte welkom.  
 
Ouders en activiteiten 
Gedurende het schooljaar worden er naast de lessen in de groep ook andere activiteiten 
georganiseerd, bijvoorbeeld fietslessen, excursies, Koningsspelen etc. Soms staan ze op de 
jaarplanning in de agenda (zie website) maar soms komen ze ook spontaan op. We zijn blij 



met ouders die zulke activiteiten (helpen) organiseren want met het team alleen krijgen we 
dit niet voor elkaar. We merken wel dat het vaker lastig lijkt te zijn  voor ouders om hier tijd 
voor in te plannen. Voor volgend schooljaar willen we de geplande activiteiten al vroeg met u 
communiceren zodat u er rekening mee kunt houden in uw agenda.  
 
Medezeggenschapsraad 
Na de oproep van vorige nieuwsbrief heeft Astrid Menninga zich aangemeld als ouderlid van 
de MR. Fijn want we hebben ouders nodig die meedenken over de vakantieplanning, 
verdeling van de groepen en van alles wat te maken heeft met het onderwijs wat we geven. 
Omdat Emil van Hoffen in de zomer aftredend is en ook nog eens verhuisd, zoeken we naast 
Astrid nog 1 ouder die mee wil denken. Vraag gerust bij Emil wat het inhoudt om mee te 
denken en praten. Het kost maar een paar uur in het jaar. 
Geen sollicitatie of CV nodig… u hoeft het alleen maar te zeggen tegen mij of mijn collega’s! 
 
Het duurt nog een week maar daarna wens ik u een fijne Meivakantie. 
 
Hartelijke groet van Ellen Stoel 
 
 
 

Groep 1/2 
 
 
Thema ridders en Koningsspelen 
Wat gaat het dan weer snel, we ronden het thema ridders en prinsessen al weer af! Morgen 
hebben we de Riddder-Koningsspelen en doen we allemaal 
spelletjes in het thema van ridders.  
 
Wilt u hierbij denken aan: 

- Dat u uw kind bord, bestek en beker meegeeft voor het 
ontbijt? (Hulp is natuurlijk welkom bij het ontbijt!) 

- Dat u uw kind gewoon - net als anders - drinken, fruit 
en brood meegeeft? Uw kind mag in het oranje 
verkleed! Groep 1/2 gaat in middeleeuws gewaad. 

- Om 13.30 mag u alles op de kleedjesmarkt klaarzetten. 
Om 13.45 mag u uw kind uit de klas halen om samen over de markt te lopen of 
spullen te verkopen. Kinderen die niet worden opgehaald, blijven in de klas onder 
mijn verantwoordelijkheid.   

 
 
Wat hebben we allemaal gedaan? 
Vorige week maandag was het 1 april en na alle hoofden gecontroleerd te hebben op luizen 
en sommige kinderen van een mutsje (wel met hartjes!❤) te hebben voorzien gingen we 
snel over tot de orde van de dag en genoten we van het heerlijke weer.  
Dinsdag was het Grote Rekendag en had de juf nu geen mutsje op, maar een enorme groene 
bril, véél te groot natuurlijk, maar dat paste goed in het thema 'in en uit verhouding'. 
Natuurlijk hebben wij ook meer geleerd over meten. Op tafel stonden drie voorwerpen en de 
juf ging steeds iets meten met een touwtje en het touwtje dan afknippen. Daarna moesten 



de kinderen raden waar de juf gemeten had. Superleuk, want het werd steeds moeilijker 
natuurlijk, tot de omtrek aan toe! We maakten koekjes van klei en legden deze van klein naar 
groot en zo nog veel meer! 
Dinsdag was de buis met beloningsmunten vol en dus gingen we donderdag naar de 
speeltuin bij de kinderboerderij. 
Vrijdag hadden we verkeersles en wat hebben ze goed hun best gedaan!  
En ondertussen knutselen we verder aan helmen, schilden en hoeden!  
 
De klas groeit 
En nu zijn we al weer beland in de laatste week, we vierden de verjaardag van Noa en 
eigenlijk ook van Thirsa, maar zij was deze week helaas ziek. En ondertussen groeien we ook 
nog, er komen af en toe wat kinderen wennen en na de vakantie zullen Tomas, Nigel, Cas en 
Daevina er gezellig bij komen en zitten we op 28 kinderen in de klas. 
Dat zijn er best wel veel, dus zal er meer hulp komen, zodat de groep af en toe gesplitst kan 
worden. De onderwijsassistent is dan met één groep buiten, terwijl de andere groep binnen 
speelt en leert en daarna draaien we het om. Zo krijgen de nieuwe kinderen de kans om op 
een rustige manier kennis te maken met de school, de klas en de andere kinderen. 
Ook in de ochtend zal het betekenen dat er kinderen in de hoeken gaan spelen (hun kaartje 
hangt bij het planbord-kaartje op het kiesbord) en de andere kinderen doen een spel aan 
tafel. 
 
Pasen 
We leven toe naar het Pasen, we zien hoe Jezus langzaam afscheid neemt als mens van zijn 
discipelen. Maria neemt afscheid door hem te zalven en zo wordt het steeds duidelijker dat 
het sterven van Jezus dichterbij komt. De kinderen voelen het verdriet van de mensen, maar 
ook het verdriet van Jezus dat veel mensen niet begrijpen waarom hij moet sterven, maar 
denken dat hij een Koning op aarde gaat worden. Maar ze weten ook dat hij zal sterven én 
opstaan voor onze zonden en dat is zo bijzonder! Zoveel hield God van ons en houdt hij nog 
steeds van ons. Dat zingen we ook in het lied “Hosanna, Hosanna” op de paasviering van 
volgende week donderdag.  
 
Belangrijke data: 

- Vrijdag 12 april: koningsspelen 
- Donderdag 18 april: 14.30-15.15 uur Paasviering, u bent van harte welkom 
- Donderdag 18 april 15.15 uur: start van de meivakantie!! De luizenzakken en 

gymtassen mogen mee naar huis!  
- Vrijdag 19 april: goede vrijdag, de kinderen zijn vrij.  
- De meivakantie duurt 2 weken. Maandag 6 mei zijn we weer op school! Tot dan!  

 
Hartelijke groeten van juf Chantal en juf Titia en de 24 kinderen van groep 1 en 2 

 
NB 
Tip voor het verwijderen van 
tatoeage-plaatjes van de Albert Heijn; plak er 
een plakbandje overheen, even aandrukken 
en het plaatje trek je er zo af. Scheelt een 
hoop boenen! ;-) 
 
 



 

Groep 3/4 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Allereerst wil ik u heel erg bedanken voor het meedenken met de school. We hebben best 
veel speciale activiteiten en hebben jullie hulp daarbij best vaak nodig. Veel ouders passen 
hun eigen planning aan om er te kunnen zijn voor de kinderen. Zo hadden we ruim 
voldoende ouders voor de wandelles en is er ook genoeg begeleiding voor de koningsspelen. 
Ontzettend bedankt!  
 
Over de koningsspelen gesproken: We zijn in de klas al hard aan het oefenen met de 
Pasapas. Nouja.. oefenen… volgens mij kent iedereen de dans al uit het hoofd… Inclusief juf :)  
Als het goed is heeft u een mail gekregen met informatie voor vrijdag. Het allerbelangrijkste 
is:  

- Wilt u uw kind bord, bestek en beker meegeven voor het ontbijt?  
- Wilt u uw kind gewoon - net als anders - drinken, fruit en brood meegeven?  
- Uw kind mag in het oranje verkleed! Groep 1/2 gaat in middeleeuws gewaad. 
- Om 13.30 mag u alles op de kleedjesmarkt klaarzetten. Om 13.45 mag u uw kind uit 

de klas halen om samen over de markt te lopen of spullen te verkopen. Kinderen die 
niet worden opgehaald, blijven in de klas onder mijn verantwoordelijkheid.   

De spelletjes die deze dag worden gespeeld, zijn ridderspelen. De kinderen kunnen - door 
extra fanatiek mee te doen - een ridderdiploma krijgen. Met deze spelen ronden wij in groep 
3/4 het thema middeleeuwen af. Dus als u ons zelf gebouwde kasteel nog wilt bezichtigen, 
kan dat alleen deze week nog!  
 
We leven namelijk ook al een tijdje toe naar het Paasfeest. Met het bijbelverhaal zijn we hier 
ook mee bezig. Het blijft een verschrikkelijk verhaal om te lezen, te vertellen en met elkaar 
over na te praten.. Maar gelukkig weten we allemaal dat Jezus door de kracht van Zijn Vader, 
weer opgestaan is uit de dood. En daar kijken we opnieuw naar uit!  
 
Bij de paasviering die we volgende week donderdag op de planning hebben staan, willen we 
het lied ‘Daar juicht een toon’ zingen. Op youtube staat dit lied begeleid door orgel. Er waren 
maar 5 kinderen in de klas die wisten wat een orgel was (..juf, volgens mij ken ik dit geluid 
van de Efteling…) , dus dat heb ik even gepromoot. (m’n moeder zal trots op mij zijn…)  
De kinderen zingen dit lied nu uit volle borst mee. Probeer maar thuis!  
Ook zingen we ‘Jezus ik wil U bedanken’. 
 
De afgelopen week mocht ik een dag uitgeroosterd worden om met alle kinderen een één op 
één gesprekje te houden. Ik heb met hen besproken hoe het gaat in de klas, wat ze leuk 
vinden en wat goed gaat, maar ook wat nog beter kan. Hier kwamen mooie dingen uit. Voor 
veel kinderen moet ik nu werkboekjes met keersommen/plussommen e.d. maken. Maar weer 
andere kinderen willen thuis afspraken met hun ouders maken… Heeft u daar nog niet over 
gehoord? Dan kunt u dit met uw kind bespreken en eventueel ook naar mij komen. Volgende 
week hebben we weer voortgangsgesprekken. Dit is op inschrijving, het is niet verplicht. 
Maar mocht u nieuwsgierig zijn naar de voortgang van uw kind, schrijf u gerust in!  
 
 



Belangrijke dingen:  
- Vrijdag 12 april: koningsspelen 
- Maandag 15 april: CITO van groep 8! Niet voor ons dus :)  
- Dinsdag en Woensdag 16 en 17 april: voortgangsgesprekken, op inschrijving 
- Donderdag 18 april: 14.30-15.15 uur Paasviering, u bent van harte welkom 
- Donderdag 18 april 15.15 uur: start van de meivakantie!! De luizenzakken en 

gymtassen mogen mee naar huis!  
- Vrijdag 19 april: goede vrijdag, de kinderen zijn vrij.  
- De meivakantie duurt 2 weken. Maandag 6 mei zijn we weer op school! Tot dan!  

 
Hartelijke groet, Marjorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5 
 
Levend Water 
We volgen even niet helemaal het boek van Levend Water, maar we richten ons op de 
verhalen rondom Goede Vrijdag Pasen. Hoe bijzonder is het dat Jezus die hele lijdensweg 
voor ons ging. Gelukkig bleef het niet alleen bij die lijdensweg, maar mogen we uiteindelijk 
ook horen dat Jezus voor ons in opgestaan, zodat die lijdensweg niet voor niks was. Ook al 
zijn de verhalen bekend, ze blijven bijzonder om te horen.  
 
DaVinci 
Na een week desem maken hebben we 3 broden gebakken! 
Door de bacteriën  is de desem ontstaan en ging het brood 
rijzen!! We waren trots!! Aan de smaak moesten we wennen! 
Het smaakte echt zuur. 



 
Koningsspelen 
Morgen hebben we de koningsspelen. Het zal ook een beetje in het teken staan van de 
Middeleeuwen, de kinderen zullen moeten laten zien dat ze zo dapper zijn als een ridder, zo 
sterk als een ridder en het uithoudingsvermogen hebben van een ridder. Lukt dat? Dan 
krijgen ze een ridderdiploma! Voordat we aan die zware spellen gaan beginnen, zullen we 
eerst een goed en stevig ontbijt nuttigen in de klas. Iedereen moet zelf zorgen voor z’n eigen 
bord, beker en bestek. De rest wordt verzorgd! 
 
Bijna vakantie! 
Nog een weekje en dan is het meivakantie. Een tijd om weer even bij te komen en uit te 
rusten! Voordat we van die vakantie gaan genieten, zullen we donderdagmiddag om 14.30 
een Paasviering houden in de aula, iedereen is van harte welkom! 
We wensen jullie nu alvast een fijne vakantie toe :) 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
dinsdag 16 en woensdag 17 april:  voortgangsgesprekken (op inschrijving) 
Donderdag 18 april: 14.30 Paasviering 
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag, kinderen zijn dan vrij 
Daarna vakantie! 
 
Hartelijke groeten, 
juf Annelies en juf Jessica 
 
 
 

Groep 6 
 
Levend Water 
 
De afgelopen weken zijn we al begonnen met de verhalen richting Goede vrijdag en Pasen. 
Hoe bekend de verhalen inmiddels ook zijn, ze blijven bijzonder om te vertellen. De kinderen 
luisteren aandachtig en samen praten we door over hoe Jezus al onze zonde op zich nam en 
aan het kruis moest sterven. Wat mooi ook dat we volgende week kunnen horen over de 
opstanding van Jezus. Tot aan de meivakantie hebben de kinderen ook geen huiswerk voor 
Levend Water.  
 
Bijna vakantie... 
 
Het is bijna meivakantie. Wat hebben we daar zin in! Lekker even 2 weken uitrusten van al 
het harde werken en alles wat we hebben geleerd. Zo hebben we in de afgelopen weken 
van alles geleerd over de Middeleeuwen. Gaaf is het om te zien hoe betrokken de kinderen 
zijn tijdens de Davinci lessen. Ook hadden we vorige week de grote rekendag. Met elkaar 
hebben we een hele ochtend op een heel andere manier met rekenen bezig geweest dan we 
gewend zijn. De kinderen zijn in groepjes bezig geweest met verhoudingen en hebben 
kledingstukken gemaakt voor de "Grote Reken Reus" Het was een gezellige en leerzame 
ochtend. Vorige week hadden de kinderen een grote beloning. Met elkaar was de buis met 
muntjes weer vol gespaard! De kinderen mochten speelgoed meenemen en ze mochten 



buiten op het grote veld voetballen. Verder zijn er morgen nog de koningsspelen. De 
kinderen mogen in het oranje gekleed naar school komen. Het ziet er naar uit dat het een 
hele leuke dag gaat worden vol met allerlei leuke spelletjes. Volgende week zijn er nog de 
voortgangsgesprekken. U bent van harte uitgenodigd om zich hiervoor in te schrijven!  
 
Huiswerk en belangrijke data:  
 
Ma 15/4  Topo toets 
Di 16/4 Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 
Di 16/4  voortgangsgesprekken 
Woe 17/4 voortgangsgesprekken 
Vrij 19/4  goede vrijdag, kinderen vrij 
+ start van de meivakantie! 
 
 
 

Groep 7/8 
 
In verband met de afwezigheid van juf Francien is er geen nieuws uit haar groep. 
 


