
 
 

 
donderdag  

20 juni 2019 
 

WereldWijsNieuws 
 
 
 

Agenda 
 
 
donderdag  20 juni Sponsorloop vanaf 14:00 
woensdag   26 juni Schoonmaakavond 
vrijdag  28 juni Studiedag: leerlingen vrij 
maandag    1  juli Studiedag: leerlingen vrij 
donderdag    4  juli Schoolreis groep 3-8 
donderdag                    11 juli Juffendag, High Tea voor ouders en vrijwilligers 
vrijdag   19 juli 12:00 Jaarsluiting  
 
 
 

Van de directie 
Ouderavond 
Een lokaal vol ouders tijdens de ouderavond op 11 juni. Fijn dat u er was en gaaf dat we 
samen konden nadenken over de diverse onderwerpen. Later ontvangt u meer informatie 
over de uitkomsten van deze avond. We hopen dat u als ouders hebt ervaren dat het goed is 
om elkaar te zien en spreken. Als team zijn we heel blij met ouders die actief meedenken met 
de school. 
 
Schoonmaakavond 
Schoonmaakavond was een activiteit die volgens alle groepjes door moest gaan… 
Komende week 26 juni is de laatste van dit jaar. Alle ouders die nog niet zijn geweest: 
kom, neem je poetsdoek mee en help tussen 18:30 en 21:00  
Lukt dit niet, vraag dan aan de leerkrachten of je op een andere manier iets kunt 
schoonmaken. Met een heleboel handen is het snel gebeurd! 
 
Sponsorloop 
Vanmiddag is de sponsorloop van de leerlingen. Wilt u ervoor zorgen dat het bijeen gelopen 
geld uiterlijk 27 juni op school is ingeleverd bij de leerkracht.  
 

 



Ouderbijdrage 2018/2019 
Vandaag wordt een herinnering gestuurd naar ouders die nog niet of gedeeltelijk hebben 
betaald. Wilt u de ouderbijdrage van dit schooljaar zo snel mogelijk betalen aub.  
 
Studiedagen 
Vrijdag 28 juni en maandag 1 juli zijn de leerlingen vrij. Even een adempauze voor de laatste 
weken beginnen. Als team zullen we het afgelopen jaar evalueren en ons alvast 
voorbereiden op het volgend schoolseizoen.  
 
Afscheid meester Jordy 
Na de zomer gaat meester Jordy meer dagen werken op een andere LEV school. Dan heeft 
hij geen tijd meer om bij ons les te geven dus helaas moeten we afscheid nemen. Gelukkig 
hebben we een andere gymleerkracht gevonden: meester Menno. Waarschijnlijk zal hij voor 
de zomervakantie langskomen om kennis te maken.  
 
Ontruimingsoefening 
Afgelopen maandag hebben we een ontruimingsoefening gedaan tijdens de lunchpauze. De 
TSO kon dus meteen meedoen. Er zijn diverse leerpunten uitgekomen. Binnenkort zullen we 
de oefening nogmaals doen maar dan onaangekondigd. Zo willen we ervoor zorgen dat 
iedereen weet wat hij/zij moet doen bij een calamiteit. 
 
Studiedagen 2019/2020 
Naast de vakanties staan er ook weer studiedagen voor het team gepland. Op deze dagen 
zijn de leerlingen vrij. Hieronder vindt u een overzicht van de studiedagen. Op de website 
kunt u het vakantierooster vinden onder het kopje Actueel. 
 
maandag    7 oktober     2019     19:30 ouderavond  
dinsdag   19 november 2019    vanaf 12:00 
woensdag  20 november 2019 
dinsdag  28 januari        2020    vanaf 12:00 
woensdag 29 januari        2020 
maandag    4 mei  2020 
vrijdag    3 juli  2020 
maandag    6 juli  2020 
 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 

Algemeen 
 
Denkt u eraan om de rapporten weer in te leveren! 
 
 
 
 
 

 



Groep 1/2 
 
‘Op vakantie’ 
Heerlijk gestart met het nieuwe thema, na een weekje wat geheimzinnigheid…, we hopen 
dat het een fijne Vaderdag was en de cadeautjes in de smaak vielen. De kinderen waren zelf 
erg enthousiast namelijk! 
Maar afgelopen maandag was het dan zover, de juf had een koffer bij zich en de vraag was 
wat ze met die koffer ging doen. Er kwam een tandenborstel met tandpasta uit, een bikini en 
een handdoek, een korte broek, hemdje en zonnebril…, wat zou de juf toch gaan doen? Het 
antwoord was al snel duidelijk, ze ging op vakantie! 
We maakten een woordveld over ‘op vakantie’ en bedachten wat we zouden kunnen 
knutselen en spelen. De huishoek wordt vakantiehoek en is even verboden toegang tot er 
genoeg spullen zijn om écht te kunnen spelen. Ook worden er dan rollen besproken die de 
kinderen kunnen kiezen als ze in de vakantiehoek gaan. Rollenspel is heel belangrijk in deze 
levensfase, want leerlingen spelen de werkelijkheid na. Bijvoorbeeld als dokter, moeder of 
groenteboer. In dit rollenspel neemt het onderlinge contact toe, breidt de taal zich uit en 
leggen kinderen relaties tussen voorwerpen en rollen (“zal ik deze appels voor je in een zakje 
doen?”). 
De komende tijd zullen we nog veel meer leren over ‘op vakantie’ en gaan we kijken waar je 
naar toe kunt, hoe je daar kunt komen en wat doe je als je op vakantie bent. 
 
Voortgangsgesprekken 
Het is fijn om u als ouder te spreken over de voortgang van uw kind en ook alvast een beetje 
vooruit te kijken naar wat er het volgende jaar komen gaat. Bedankt voor alle vertrouwen, zo 
bouwen we samen verder aan de toekomst! 
 
Sponsorloop 
Vanmiddag (14.00) is de Sponsorloop. Van veel kinderen had ik al gehoord dat ze geld 
opgehaald hadden voor de zandbak. Nu maar hopen dat het genoeg is en dat die zandbak er 
snel kan komen! Bent u er bij om ze aan te moedigen? Gezellig!! 
 
Komende tijd! 
Er komen nog wat dingen langs de komende 4 weken: studiedagen, juffendag, wennen in de 
nieuwe klas, een high tea als bedankje voor alle ouders…., alles kunt u vinden in het lijstje 
belangrijke data hieronder. 
 
Natte broeken 
In een kleutergroep gebeuren er wel eens ongelukjes, dat hoort erbij en daar doen we niet 
moeilijk over. Het wordt alleen wat lastiger als er op school geen schone kleding meer is…, 
vervelend voor het kind, maar ook voor ons allemaal! Het zou heel fijn zijn als de schone 
kleding die we op school als voorraadje hebben weer terug komen en misschien een 
aanvulling?? Hebt u thuis nog wat liggen, dan maakt u ons er erg blij mee! Alvast bedankt. 
 
Verder merk ik, net als Marjorie, dat sommige kinderen de laatste tijd steeds vaker 
(stroop)wafels, gevulde koeken, snoep, pannenkoeken e.d. mee naar school nemen… het is 
de bedoeling om voor de fruitpauze een klein koekje of (liever!!) fruit mee te geven en in de 
grote pauze gewoon boterhammen met beleg. Af en toe een uitzondering is geen probleem, 
als het steeds vaker voorkomt, is het niet de bedoeling.. Zou u hier op willen letten? Bedankt!  

 



 
Hartelijke groeten, juf Anneke, juf Chantal, juf Roeliene en juf Titia. 
 
Belangrijke data: 

● Woensdag 26 juni de laatste schoonmaakavond van het jaar, voor als u het 
afgelopen jaar nog niet geweest bent….  

● Vrijdag 28 juni studiedag, de kinderen zijn vrij.  
● Maandag 1 juli studiedag, de kinderen zijn vrij.  
● Donderdag 11 juli juffendag!  
● Donderdag 11 juli 15.30 - bedankmiddag voor alle ouders, komt allen! 
● Woensdag 17 juli afscheid groep 8 
● Donderdag 18 juli Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis.  
● Vrijdag 19 juli 12.00 uur de jaarsluiting - 12.30 uur zijn de kinderen vrij 
● Zomervakantie t/m vrijdag 30 augustus 

 
 
 
 

Groep 3/4 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Allereerst mijn excuses voor het ontbreken van mijn WereldWijs nieuws de vorige keer. Ik 
was zo druk bezig met het voorbereiden van de projectavond en de band bij de HePi viering, 
dat ik niet meer toegekomen was aan de nieuwsbrief. Gelukkig waren er deze weken ook 
geen nieuwtjes die u nog niet wist…  
Ik moet zeggen dat ik wel ontzettend heb genoten van de project avond én de viering. Wat 
geweldig dat jullie met grote getalen zijn gekomen en zo geïnteresseerd waren in wat de 
kinderen hadden gemaakt en geleerd.. Ik hoop dat u wat begreep van alle tekenkunsten en 
uitvindingen van de leerlingen.  
Bij de viering was het best vol in de aula.. Toch hoop ik dat u heeft kunnen genieten van alle 
kinderen die ontzettend hun best hebben gedaan op het podium. We hebben weer nieuwe 
talenten ontdekt bij kinderen!  
 
Het was een bijzonder moment om met mijn harp op school te komen. De middag voor de 
viering, liet ik mijn harp zien aan de klas en hebben kinderen er ook even op mogen spelen.. 
Dat vonden ze geweldig! Ze wilden graag dat ik een stukje speelde op de harp, op dat 
moment kon je een speld horen vallen! Zo stil genoten de kinderen ervan… Dat was tijdens 
de viering niet helemaal hetzelfde, maar ik vond het erg leuk om op deze manier samen te 
denken aan het feest dat Jezus in de Hemel, maar ook in onze harten is! Dat we mogen 
weten dat Hij terug zal komen en dat alles dan weer goed zal zijn!  
 
Ook bij de ouderavond over ouderbetrokkenheid waren er veel betrokken ouders gekomen.. 
Heel fijn dat u zo mee wilt denken met onze school!! Ik heb het als erg nuttige avond ervaren. 
Ik hoop u ook..  
 
En zo is het project over de toekomst afgerond en hebben we nog maar iets meer dan een 
maand voor de zomervakantie begint… Wat gaat het snel!! Ik weet nog dat we net begonnen 

 



in groep 3/4 en dat ik in het nieuws schreef dat de kinderen al zo goed stil konden werken en 
zo braaf waren… Nou dat hebben ze intussen wat minder… Ik heb in de afgelopen week een 
leerling maar met plakband aan de stoel vast geplakt met een (klein) plakbandje op de mond, 
omdat hij niet stil kon blijven zitten tijdens het werk… En toen ik laatst per ongeluk de buis 
met muntjes liet vallen, sprak een leerling mij aan: ‘nou juf, het is ook altijd hetzelfde liedje, u 
moet nu eens wat netter worden, want wij ruimen het maar de hele tijd op en dat moet nu 
maar eens stoppen!... ‘  
 
Die af en toe wat eigenwijze houding levert kinderen trouwens wel goede leerresultaten op! 
Wat een groei hebben ze gemaakt met AVI lezen!! Ik ben trots op alle kinderen!  
 
De komende week is de week waarin de andere CITO toetsen worden afgenomen. Deze 
week was duidelijk te zien dat kinderen die goed uitgeslapen en alert op school kwamen, het 
beste van zichzelf kunnen laten zien. Wilt u op deze manier dus helpen voor de beste 
resultaten voor uw kind? Zo kan hij/zij echt laten zien wat hij/zij kan…  
 
Tja, en dan komen de weken van het afronden. Groep 4 heeft de taal en spelling methode al 
uit, we werken aan herhaling… De rekenmethode van beide groepen is ook al bijna klaar. We 
werken toe naar het nieuwe leerjaar. Volgens mij hebben de kinderen er ontzettend veel zin 
in!  
 
Maar eerst nog de schoolreis! Er zijn voldoende ouders die mee gaan, dus meer is niet nodig. 
Bedankt voor het meedenken!  
 
En de juffendag komt er nog aan… En het wenuurtje in de nieuwe klas… En de studiedagen… 
En de bedankmiddag voor de ouders… Het worden feestweken dus…  
 
Even een overzicht? Hieronder!  
 
Oh, nog één dingetje, ik merk dat sommige kinderen de laatste tijd steeds vaker 
(stroop)wafels, gevulde koeken, snoep, frikandelbroodjes, pannenkoeken e.d. mee naar 
school nemen… Het is de bedoeling om voor de kleine pauze een klein koekje of fruit mee te 
geven en in de grote pauze gewoon boterhammen met beleg. Af en toe een uitzondering is 
geen probleem, als het steeds vaker voorkomt, is het niet de bedoeling.. Zou u hier op willen 
letten? Bedankt!  
 
Belangrijke data: 

- De week van 24 juni: CITO toetsen 
- Woensdag 26 juni: de laatste schoonmaakavond van het jaar, voor als u nog niet 

geweest bent….  
- Vrijdag 28 juni: studiedag, de kinderen zijn vrij.  
- Maandag 1 juli: studiedag, de kinderen zijn vrij.  
- Donderdag 4 juli: schoolreis!!! Met de bus naar Dierenpark Amersfoort!  
- Vrijdag 5 juli: groep 8 slaapt op school (en de juffen ook….) 
- Donderdag 11 juli: juffendag!  
- Donderdag 11 juli eind van de dag: bedankmiddag voor alle ouders, komt allen! 
- Woensdag 17 juli: afscheid groep 8 
- Donderdag 18 juli: Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis.  
- Vrijdag 19 juli: 12.00 uur de jaarsluiting - 12.30 uur zijn de kinderen vrij 

 



- Zomervakantie t/m vrijdag 30 augustus 
 
Hartelijke groet,  
Marjorie Rote 
 

Groep 5 
 
Beste ouders/verzorgers van groep 5, 
 
We naderen zo langzaam het eindstation van dit schooljaar, maar dat betekent dat we niet 
minder hard werken. Deze weken staan de CITO-toetsen onder andere in het rooster en 
daar wordt hard aan gewerkt, maar uiteraard gaan de andere lessen ook gewoon door.  
 
Zo oefenen we deze weken bij rekenen heel hard met de zogenoemde verhaaltjessommen 
en wat de juffen elke keer maar weer zeggen is: GOED LEZEN!! Soms hebben de kinderen 
de neiging om de helft niet te lezen en dan met de getallen in het verhaaltje zo een som 
tevoorschijn te toveren, maar pas als je goed leest weet je wat voor som je moet maken. Dus 
als kinderen in hun slaap ‘goed lezen… goed lezen…’ mompelen, dan weet u waar het 
vandaan komt. 
 
We kregen voor de schoolreisbegeleiding al snel een aantal aanmeldingen. We hebben 
genoeg begeleiders, bedankt alvast vaders van Seth en Sem en moeder  van David A.! 
 
Vandaag is het zover: de sponsorloop! Kinderen hebben hun best gedaan om sponsors te 
zoeken en gaan uiteraard hard hun best doen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te rennen. 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
17/6-27/6: CITO-toetsen 
Donderdag 20 juni: Sponsorloop, opbrengst gaat naar de zandbak die we willen plaatsen! 
Vrijdag 21 juni: Toets Levend water H36 

Juf Annelies voor de groep 
Woensdag 26 juni: Schoonmaakavond, kom gezellig helpen! 
Vrijdag 28 juni: Studiedag juffen: kinderen zijn vrij! 
Maandag 1 juli: Studiedag juffen: kinderen zijn vrij! 
Donderdag 4 juli: Schoolreis groep 3 t/m 8! 
Woensdag 10 juli: Toets engels Unit 6 (Let op: dit keer op een woensdag!) 
Donderdag 11 juli: Juffendag! 
Vrijdag 12 juli: Toets Levend water H37 
 
 
Hartelijke groeten, 
juf Annelies en juf Jessica 
 
 
 

 



Groep 6 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 6, 
 
We zitten al bijna aan het eind van het jaar. Maar we werken nog ontzettend hard! Deze 
weken staan de CITO’s centraal. De kinderen hebben er dit jaar hard voor geoefend, we 
hopen dat we dit ook terug kunnen zien in de resultaten.  
 
Levend water 
Vandaag hebben we het met elkaar gehad over de 10 geboden. De kinderen konden al veel 
opnoemen uit hunzelf. Nu weten we ook wat het betekent als er staat: ‘zet je zinnen niet op 
het huis van de ander’ en ga zo maar door. Gaaf om met de kinderen te spreken over deze 
regels van God. Wat merken we dan ook dat we veel fouten maken. Toch mogen we 
geloven in de genade van God en dat Hij ons vergeeft!  
 
Muziek 
De kinderen zijn bezig met een grote opdracht voor muziek. Daarbij moeten ze een verhaal 
schrijven, een muziekstuk bij zoeken en een tekening bij maken. We leren hierbij hoe erg 
muziek een sfeer kan neerzetten. Wat worden er indrukwekkende tekeningen en verhalen 
gemaakt. Daar kunnen wij als juf echt trots op zijn!  
 
Schoolreis 
We hebben genoeg begeleiders voor het schoolreisje, hartstikke fijn! We hebben er zin in, 
we gaan er een mooie dag van maken.  
 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
17/6-27/6: CITO-toetsen 
Donderdag 20 juni: Sponsorloop, opbrengst gaat naar de zandbak die we willen plaatsen! 
Vrijdag 21 juni: Toets Levend water H37 
Maandag 24 juni:  Juf Inge staat voor de groep 
Woensdag 26 juni: Schoonmaakavond, kom gezellig helpen! 
Vrijdag 28 juni: Studiedag juffen: kinderen zijn vrij! 
Maandag 1 juli: Studiedag juffen: kinderen zijn vrij! 
Donderdag 4 juli: Schoolreis groep 3 t/m 8! 
Donderdag 11 juli: Juffendag! 
Donderdag 11 juli 15.30 - bedankmiddag voor alle ouders, komt allen! 
Woensdag 17 juli afscheid groep 8 
Donderdag 18 juli Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis.  
Vrijdag 19 juli 12.00 uur de jaarsluiting - 12.30 uur zijn de kinderen vrij 
Zomervakantie t/m vrijdag 30 augustus 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Marlinde en juf Inge 

 



 
 

Groep 7/8 
De laatste weken….. 
Volgende week heeft groep 7 nog de cito toetsen. Spelling (woorden en werkwoorden), 
rekenen, begrijpend lezen worden getoetst. Deze week hebben we de leestempotoets al 
gedaan. 
 
Groep 8 moet echt serieus aan de gang voor de musical. Zonder boekje op het podium en de 
kleren moeten meegenomen worden. Ik zal kijken of er nog een moment van extra oefening 
mogelijk is. 
 
Verder zijn we gewoon hard bezig. We genieten van de geweldige spreekbeurten! Ik heb 
nog nooit zoveel 10 mogen uitdelen! Echt trots. 
 
Deze week hebben we ook gepraat met elkaar over rentmeesterschap. Wij hebben een 
stukje van Gods schepping onder onze hoede en daar mogen wij goed voor zorgen, 
Naar aanleiding van dat stukje over zuinig zijn op de aarde en de spreekbeurt van Tyrone 
over plasticsoep (vorig jaar) en dit jaar spreekbeurt over recyclen heb ik eindelijk de stap 
gezet om het afval te scheiden (ook al wordt dat het mij niet makkelijk gemaakt in Rijswijk….) 
Op schoolniveau willen we hier ook nog op doorgaan! 
 
Belangrijke data en huiswerk: 
vrijdag 21 juni:  LW toets les 32 en 33 (memootje van 33) 
maandag 24 juni: toetsweek 
dinsdag 25 juni:  NB minister voor gehandicapten 
woensdag 26 juni 
donderdag 27 juni:  TOPO: groep 7: Oost Europa 2 en groep 8: India (Laatste topotoets!), 
afscheid meester Tim 
Vrijdag 28 juni:  kinderen vrij, wij studiedag 
Maandag 1 juli:  kinderen vrij, wij studiedag 
dinsdag 2 juli: NB 
woensdag 3 juli: Engels Unit 6 eerste rij woorden. 
Donderdag 4 juli:  schoolreisje 
donderdag 11 juli: juffendag, dan vieren wij als juffen al onze verjaardagen!!!! 
Vrijdag 5 juli:  groep 8 slaapt op school 
woensdag 17 juli:  afscheid groep 8 
 
Hartelijke groet van alle kinderen, juffen en meester! 
 
 
 
 
 
 
 

 


