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Agenda 
 
 
vrijdag  24 mei Kinderen vrij: team LEV inspiratiedag 
dinsdag  28 mei Schoolreis groep ½ 
donderdag/vrijdag 30/31 mei Hemelvaart: vrij 
woensdag   5 juni HemelvaartPinksteren Viering  

18:30 u. inloop in de groep, 19:00 u. start viering 
maandag  10 juni 2e Pinksterdag: vrij 
dinsdag  11 juni 19:30 u.  Ouderavond 
donderdag  20 juni sponsorloop in de middag 
 
 

Van de directie 
 
24 mei LEV-WN inspiratiedag 
Morgen zijn de leerlingen vrij. Dit is vanwege een inspiratiedag voor al het personeel van 
LEV-WN. Met bijna 500 medewerkers zullen we in Rotterdam geïnspireerd worden door 
sprekers als Ron Spoelstra, Ben Tiggelaar en Stef Bos. Ook zullen we muziek maken en in 
groepen in Rotterdam aan de slag gaan. Hoe, dat weten wij nog niet precies. Kortom; 
schoolreisje voor alle teams van de LEV- scholen. We kijken er naar uit! 
 
HePiViering en inloop 
Woensdag 5 juni willen we met kinderen en ouders een viering houden. Voorafgaand aan de 
viering mag u bij de kinderen in de groep kijken naar de werkstukken die ze hebben gemaakt 
rond het thema De Middeleeuwen. Van harte welkom! 
 
Ouderavond 
Dinsdag 11 juni is er een ouderavond. Tijdens deze avond die duurt van 19:30 tot 21:30 
zullen we het hebben over ouderbetrokkenheid, zie hiervoor de brief van de commissie. 
Daarnaast willen we met u in gesprek over eventuele wijziging in schooltijden. Omdat we 
het belangrijk vinden met zoveel mogelijk ouders te spreken, vragen we u dringend deze 
avond in uw agenda te zetten en te komen. 
 

 



Sponsorloop 
Wat we nog missen op ons schoolplein is een zandbak. Vooral de jongste leerlingen vinden 
het heerlijk om hierin te spelen. Om dit te realiseren gaat de leerlingraad samen met meester 
Jordy een sponsorloop organiseren. Dit zal gebeuren op donderdag 20 juni in de middag. 
 
Meubilair 
Langzamerhand merken we dat de school groeit in leerlingaantal. Een praktisch gevolg is dat 
er soms te weinig stoelen in de juiste maat zijn voor de leerlingen. Binnenkort zullen we 
inventariseren welke meubels er nodig zijn zodat leerlingen allemaal prettig zitten. 
 
Sociale veiligheidsmeting  
Voor de vakantie hebben de leerlingen van groep 6-8 een Leerlingtevredenheidsonderzoek 
ingevuld. Met deze vragenlijst hebben de leerlingen de mogelijkheid gehad om aan te geven 
wat zij van school vinden. Ook meten we met dit onderzoek de sociale veiligheid en het 
welbevinden van onze leerlingen. Hierdoor proberen we een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van de sociale veiligheid binnen onze school. Met de uitslag krijgen we in beeld waar 
we aandacht aan moeten besteden. We komen hier later op terug. 
 
Gezocht: 
een (groot)ouder die de zoom van het gordijn bij het podium in de aula wil repareren. Bent u 
een beetje handig met naald en draad?  We horen het graag. 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 

Ouderbetrokkenheid 
 
 
Bericht van de commissie ouderbetrokkenheid 

Beste ouders, 

De commissie ouderbetrokkenheid van Wereldwijs houdt zich bezig met de vraag hoe alle 
ouders/ verzorgers van onze leerlingen zo goed mogelijk betrokken kunnen zijn bij het leren 
van hun kind en bij de ontwikkelingen en activiteiten op de school. Dit vraagt inzet van beide 
kanten, zoals is samengevat in onze visie op ouderbetrokkenheid. U kunt deze nalezen op de 
schoolwebsite: https://wereldwijs-levwn.nl/onze-school/schoolinfo/ 

We willen u graag kort bijpraten over het werk van de commissie en uw hulp vragen. 

App Eerder dit schooljaar hebben we met u gesproken over de communicatie tussen school 
en ouders en de middelen die school daarbij inzet. Een van de conclusies was dat het 
praktisch kan zijn als er één communicatiemiddel komt. We zijn daarom van plan om na de 
zomervakantie een schoolapp te gaan gebruiken. U hoort hier begin september meer over. 

Maatjes gezocht  Ouders van nieuwe leerlingen willen wij, als zij daar behoefte aan hebben, 
koppelen aan een of twee ouders die onze school al goed kennen. Deze ‘maatjes’ leggen 
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contact en zijn beschikbaar voor vragen van de nieuwe ouders. Wilt u zo’n maatje zijn? Laat 
het weten. De tijdsinzet kunt u grotendeels zelf bepalen. 

Gezellige activiteit Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er per klas een gezellige 
activiteit georganiseerd voor ouders en kinderen. Wie wil helpen bij de voorbereiding? De 
organisatie van de activiteit hoeft niet meer dan twee avonden te kosten. 

Ouderavond Tijdens de ouderavond van 11 juni aanstaande willen we met u stilstaan bij de 
activiteiten die onze school organiseert naast de reguliere lessen. Welke daarvan vindt u 
belangrijk en wilt u graag behouden? Welke zouden mogen vervallen? Denk aan: 
sinterklaasfeest, verkeersles, schoolontbijt, kerstviering, schoolreis, museumbezoek, 
schooltuinen, koningsdag. We zijn benieuwd waar u als ouders de prioriteit wilt leggen. Op 
de agenda van deze ouderavond staat ook het onderwerp ‘schooltijden’. We willen graag 
van u horen hoe u aankijkt tegen een mogelijke aanpassing van de schooltijden. 

Afscheid Commissielid Emil van Hoffen verhuist deze zomer uit Zoetermeer. We danken 
hem hartelijk voor zijn inzet in de commissie. Heeft u belangstelling om zijn plek over te 
nemen? We horen het heel graag. De commissie vergadert vier tot zes keer per jaar. 

 
Reacties mogen naar Ellen Stoel, e.stoel@levwn.nl of Marion Stenneke 
(marionstenneke@gmail.com). 

Alvast heel hartelijk dank. 

Ellen Stoel, Marline Karssies, Francien Tange, Marion Stenneke (moeder van David uit groep 
6 en Tirza uit groep 4) 

 
 

Leerlingraad 
 
Van de leerlingraad 
Wij vinden het belangrijk dat onze school en de omgeving natuurvriendelijk is. Daarom 
willen wij taken gaan maken voor de kinderen en die dan verdelen. Daarom willen wij als 
school de schoonmaakavond van de ouders overnemen. We willen als school meer afval 
gaan scheiden. Daarnaast willen we misschien een tuinierdag gaan maken, dan willen we 
aandacht geven aan de natuur, het insectenhotel, de dieren en planten 
 
 
 

Groep 1/2 
 
Moederdag 
Hokus, Pokus, pand 
hier is mijn hand 
en weet je wat ik doe 

 



ik stop er een kusje in  
en blaas het naar je toe… 
Wat waren ze trots toen ze het rijmpje kenden voor Moederdag, maar of ze het op het 
moment suprême ook nog wisten? Het was in ieder geval leuk om dit voor te bereiden en die 
gelukkige en blije gezichten te zien. Al kwam er vandaag iemand zeggen dat zijn/haar mama 
er nog geen briefjes aan gehangen had. ;-) 
 
Nippertje 
De vorige keer vertelde ik dat we aan de slag gingen met het thema tijd aan de hand van het 
prentenboek ‘Nippertje’ van Rian Visser en Noëlle Smit. Nippertje, een soort van egeltje. Hij 
heeft zijn naam te danken aan een van zijn eigenschappen. Hij is altijd, overal op het 
nippertje op tijd, of net te laat. Maar op een dag is hij precies op tijd; om het leven van 
meneer vogel te redden en dan als ze op bezoek zijn geweest bij meneer Vogel in het 
ziekenhuis missen ze de bus. Mama is daar niet blij mee, maar Nippertje zegt: ‘We zijn 
helemaal niet te laat, we zijn precies op tijd voor de volgende bus!’ 
We zijn  begonnen met het lezen van het boek en gepraat over wat nu op het nippertje zijn 
eigenlijk betekent. De volgende dag hebben we platen van het verhaal in de goede 
volgorde gelegd en doen zelfs de kleuters al aan begrijpend lezen. Begrijpend luisteren 
heet dat. We bespreken over wie het gaat, wat er gebeurd en waar het gebeurd. Ook 
kunnen we vertellen wat er aan het begin van het verhaal aan de hand is en wat er aan het 
einde gebeurd. In elk verhaal is er een probleem en een oplossing, kunnen we die uit het 
verhaal halen? 

 
Verschil en overeenkomst 
We hebben het over snel en langzaam gehad, dat heeft 
natuurlijk ook te maken met tijd en met juf Roeline hebben 
we een Venn-diagram gemaakt. We leren overeenkomsten 
en verschillen door twee hoepels op de grond te leggen 
(iets overlappend) en dan volgt de opdracht: leg in de ene 
hoepel rode spullen en in de andere hoepel gele spullen. De 
timer staat dan op 1 minuut en als de minuut voorbij is 

kijken we wat we gevonden hebben. Dan volgt de vraag: zitten er ook spullen bij die zowel 
geel als rood zijn? Waar zouden ze dan moeten liggen, in de rode of de gele hoepel. De 
kinderen kwamen echt heel snel met dat het dan in 
het overlappende stukje moet liggen. En zo kan je 
dit moeilijker maken door er een kleur bij te doen, 
of kleur én vorm samen.  
 
Knutselen en Spelen 
Maar natuurlijk wordt er ook geknutseld en 
gespeeld. Deze week zijn we begonnen met een 
koekoeksklok in groep 2 en het verschil tussen dag 
en nacht in groep 1. De computers zijn tijdelijk even 
geen keuzemogelijkheid meer, we hebben nu een 
leeshoek en dat is een prima alternatief! Verder is de k’nexx erg populair, er worden dan 
namelijk bey-blades van gemaakt! 
 
Bey-blades 

 



Zoals u gemerkt hebt, zijn ze erg populair, maar niet altijd handig in een volle spelende klas. 
Met de kinderen heb ik afgesproken dat ze door de week alleen in de grote pauze (tijdens de 
TSO) er mee mogen spelen. Niet in de klas…, als ik ze zie, leg ik ze op de kast en blijven ze 
daar ook de hele dag liggen. Op vrijdag (speelgoeddag) mogen ze wel mee naar school en 
mag er ook in de klas mee gespeeld worden. dan rollen we de mat van de kapla even op en 
hebben ze daar de ruimte.  
 
Schoolreis 
Dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis, daar krijgt u vandaag ook een aparte mail over. In de 
bijlage kunt u precies lezen wat de bedoeling is en bij wie uw kind in de auto of in het 
groepje zit. Het wordt vast een hele gave dag! 
 
Hartelijke groeten van juf Anneke, juf Chantal, juf Roeline en juf Titia én de 28 kinderen van 
groep 1 en 2 
 
Belangrijke data: 

● vrijdag 24 mei  - kinderen vrij ivm LEV-WN dag 
● dinsdag 28 mei  - schoolreis groep 1 en 2 
● do 30 en vrij 31 mei - Vrij ivm Hemelvaartsweekend 
● woensdag 5 juni  - Hemelvaart-Pinksterenviering (vanaf 19.00 uur) 
● maandag 10 juni - Vrij ivm Tweede Pinksterdag 
● dinsdag 11 juni  - juf Francien voor de groep 
● 18 & 20 juni  - voortgangsgesprekken groep 1 en 2 

 
 

Groep 3/4 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
We zijn in de klas druk bezig met vanalles! Het thema wat we momenteel hebben is ‘de 
toekomst’. Er staat een grote tijdmachine in de klas die ons teleporteert naar 2039, 20 jaar 
later dus… De kinderen knutselen intussen ook hun eigen tijdmachine.  
Met elkaar bespreken we problemen uit de top 10 wereldproblemen. We hebben het al 
gehad over de aarde die opwarmt door teveel uitlaatgassen, over het plastic dat overal op 
aarde rondzwerft en natuurrampen veroorzaakt, maar ook over de armoede in de wereld en 
landen waar corruptie een probleem is. Kinderen denken in groepjes na over een oplossing 
en mogen daarna door de tijdmachine om in 2039 te presenteren dat het probleem is 
opgelost door…..  
 
De meest originele ideeën komen naar voren. Kinderen van deze leeftijd kunnen nog zonder 
problemen out of the box denken. Ik stimuleer dat ook, niks is fout of kan niet. Je weet 
immers niet wat er al meer kan over 20 jaar. Het is leuk om te zien welke kinderen al te 
nuchter zijn geworden om nieuwe ideeën te bedenken en welke kinderen in hun fantasie de 
hele wereld kunnen veranderen in een vredig, eerlijk verdeeld, schoon en duurzame planeet.. 
 
Intussen werken de kinderen ook hard aan de gewone methode lessen. In groep 4 herhalen 
we de laatste maanden veel aangeleerde stof. Keersommen die kinderen eerst heel goed uit 

 



hun hoofd kenden, vergeten sommige kinderen weer en moeten ze opnieuw ophalen. Het is 
goed om daar thuis ook mee bezig te blijven.  
Bij taal en spelling leren de kinderen stellen, hoofdletters en punten op de juiste plaats 
zetten. We hebben laatst de regel geleerd van de lange klanken en korte klanken. Onze 
regels is: lange klanken hebben pech, daar gaat er een letter weg (zoals bij bomen, radio en 
kameel) korte klanken die zijn blij, daar komt er een letter bij (zoals bij koffer, ratten, bellen 
enz.)  
 
Groep 3 leert met rekenen getallen op een getallenlijn plaatsen. Hierbij leren ze meteen dat 
de helft van 100 50 is, En daarvan de helft is 25. En tussen 50 en 100 zit 75 in het midden. 
Dit soort vragen worden ook bij CITO gesteld.  
Ook oefenen we met klokkijken. Veel kinderen hebben nog niet geautomatiseerd dat het 
‘uur’ heet als de grote wijzer bovenaan staat en ‘half’ als ie onderaan staat… De meeste 
kinderen in groep 3 kunnen  nu klok kijken met uren, halve uren en kwartieren. Misschien 
kunt u thuis af en toe eens aan uw kind vragen hoe laat het is (en dan het geduld opbrengen 
om het uw kind even uit te laten zoeken haha, dat duurt soms even…)  
 
We hebben de komende weken iedere week wel iets bijzonders. Deze week de studiedag, 
volgende week Hemelvaart… Tussendoor werken we hard aan het thema en aan de gewone 
lessen! 
 
5 juni vieren we met de school een HePi viering (tussen Hemelvaart en Pinksteren). Dit doen 
we bij ons op school, maar uitgebreider dan anders. U kunt voor deze viering ook in de 
klassen komen kijken om onze werkstukken over de toekomst te bekijken. Hier krijgt u nog 
een mail met extra uitleg over.  
 
Belangrijke data: 
 
24 mei:  de kinderen vrij, wij hebben een LEV-personeelsdag  
28 mei:  groep ½ gaat op schoolreis 
30 en 31 mei:  Hemelvaart, de kinderen zijn vrij 
5 juni:  projectavond en ‘s avonds HePi viering 
 
 
Hartelijke groet,  
Marjorie Rote 
 

Groep 5 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Het is best een drukke tijd tussen de mei- en de zomervakantie met allerlei bijzondere dagen 
en bijzondere dingen. Zo is er anderhalve week geleden iemand geweest van het 
Nederlands Danstheater die les kwam geven over wat ze doen en zijn zelf ook actief 
geweest. Afgelopen maandag hebben we er een les over gehad wat er allemaal in het 
Danstheater gebeurd, hoe een dag van een danser eruit ziet, wat een choreograaf doet en 
wat er allemaal bij een dansstuk komt kijken (licht, decor, geluid, etc.). Komende maandag 

 



gaan we ‘s middags met de hele bovenbouw richting het Nederlands Danstheater om daar 
een stuk te gaan bekijken. 
 
In de klas zijn we nu ook bezig met de themawerkstukken van DaVinci. Deze manier van 
werken is wel even wennen. Eerst hebben we even opgehaald wat we in het thema 
‘middeleeuwen’ allemaal hebben geleerd. Daarna moesten we nadenken over een leervraag 
(waar wil ik nog meer over weten en wat wil ik precies te weten komen hierover?). Dit 
hebben we ondertussen gedaan en we zijn gestart met het maken van de werkstukken zelf. 
Dit kan op verschillende manieren: een powerpoint maken, dingen knutselen, proefjes doen, 
enz. Over een paar weken zijn deze themawerkstukken in de klas te bewonderen! 
 
Nog even terugkomend op die bijzondere dagen: volgende week is het hemelvaart. Dus 
vanaf maandag zullen we het hier in de klas ook over hebben. Donderdag en vrijdag zijn de 
kinderen vrij. 5 juni (de woensdag erna) zullen we hier ook een viering bij houden: de HePi 
viering (hemelvaart + pinksteren). Na deze viering zijn de themawerkstukken te 
bewonderen. Meer informatie hierover volgt nog via de mail. 
 
Ondertussen hebben we nu twee judolessen gehad en gaan er ook nog een paar volgen. De 
kinderen leren hierbij om met respect met elkaar om te gaan en om elkaar te vertrouwen. De 
kinderen doen enorm leuk en goed mee! 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
 
Vrijdag 24 mei:  Kinderen vrij i.v.m. LEV-WN dag.  
Maandag 27 mei:  Bezoek aan het Nederlands Danstheater 
Do 30 en vrij 31 mei:  Hemelvaart, kinderen zijn vrij!  
Woensdag 5 juni:  juf Francien P. staat voor de groep + ‘s avonds HePi-viering 
Donderdag 6 juni:  Toets engels Unit 5 
Vrijdag 7 juni:  Toets Levend water H34 
Maandag 10 juni:  2e pinksterdag: kinderen zijn vrij! 
Vrijdag 14 juni:  Toets Levend water H35 
 
Hartelijke groeten, 
juf Annelies en juf Jessica 
 
 
 

Groep 6 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 6, 
 
Wat gaat de tijd toch hard! De eerste drie weken zitten er alweer bijna om na de vakantie. Je 
kan merken dat de kinderen lekker uitgerust zijn en weer hard aan de slag gaan! De kinderen 
hebben leuke weken. Zo zijn er nu op maandag judolessen en hebben de kinderen een dans 
workshop aangeboden gekregen.  
 

 



Voor de rest zijn de kinderen bezig met hun thema werkstukken. We hebben voor de 
vakantie ontzettend veel geleerd over de Middeleeuwen en nu is het tijd om ons te 
verdiepen. De kinderen hebben een eigen onderzoeksvraag opgesteld waar ze meer over 
willen leren. Hier zoeken ze zelf informatie over op en presenteren dat op een creatieve 
manier. De kinderen krijgen veel materiaal tot hun beschikking en creëren echt een eigen 
werkje. Posters, ridderschilden, tekeningen, powerpoints en ga zo maar door!  
 
We hebben vorige week afscheid genomen van meester Diede. Dit vonden  veel kinderen 
heel erg jammer. Hij heeft een andere stageplek gevonden in Delft. De kinderen hebben 
allemaal wat moois voor hem gemaakt en we hopen dat hij het naar zijn zin krijgt in Delft! 
 
5 juni hebben we een bijzondere viering. Hemelvaart en Pinksteren. Het is wat anders dan 
anders omdat u ook uitgenodigd wordt om in de klassen het DaVinci werk van kinderen te 
bekijken. Hier krijgt u nog een mailtje over met meer informatie.  
 
We hebben intussen 2 ouders om mee te helpen met de fietslessen 6 juni, dat is in principe 
genoeg om het door te laten gaan!  
 
We hebben 2 vrijdagen vrij achter elkaar. Dat betekent dat er even geen toets is van levend 
water. Soms vergeten kinderen hun werkboeken, dit kan natuurlijk gebeuren. Maar we 
vinden het belangrijk dat het werk dat op school gemaakt is dan thuis ingehaald wordt. Hier 
weten de kinderen zelf meer van.   
 
 
Huiswerk en belangrijke data:  
 
vrij 24/5  kinderen vrij i.v.m. Lev-dag 
ma 27/5  bezoek aan het Nederlands danstheater 
do 30 en vrij 31/5 vrij i.v.m. Hemelvaart 
woe 5/6  ‘s avonds HePi viering 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Marlinde en juf Inge 
 
 

Groep 7/8 
 
De weken vliegen voorbij! Voordat we het weten is het zomervakantie, maar er moet nog 
ontzettend veel gebeuren. 
Groep 8 is echt gestart met het oefenen van de musical. De kinderen zijn super enthousiast. 
Er zijn verschillende dingen die er geregeld moeten worden, die heb ik apart in een mail naar 
jullie gestuurd. Ik besef dat ik ook echt wel veel vraag van jullie als ouders. Voor sommige 
ouders is het de eerste keer dat ze een afscheid meemaken en voor anderen is het juist de 
laatste keer (of de eerste en de laatste keer). 
 
De resultaten van de entreetoets zijn ook binnen. De week na Hemelvaart geef ik die mee 
aan de kinderen. Aan het begin van groep 8 bij de start gesprekken zullen we de resultaten 

 



bespreken en zal er ook een voorlopig advies worden gegeven. Ik vind dat de kinderen goed 
hebben gepresteerd. Zo als dat bij hen hoort. Dat is fijn! 
Er komen wat ‘rommelige’ weken aan met regelmatig een vrije dag (of dagen) Het huiswerk 
verloopt daardoor ook wat rommelig. De kinderen moeten goed kijken naar wat er op het 
bord staat en natuurlijk het WWN. 
Volgende week gaan de bijbelvertelling over Hemelvaart en Pinksteren. Woensdagavond 4 
juni vieren we met elkaar Hemelvaart en Pinksteren in de HePi viering op school. 
Deze week ging het over dat samen leuker is dan alleen. We hebben met elkaar 1 Kor 12 
gelezen over het lichaam en dat alle delen nodig zijn. Zo zijn wij als groep ook. We hebben 
elkaar nodig. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Tuurlijk zijn er soms 
karaktereigenschappen van een ander die jij niet leuk vindt of die niet bij jou passen, maar 
we moeten er wel steeds bij stilstaan dat God ons allemaal zo heeft gemaakt zoals we zijn. 
Een Jasper als Jasper, een Chris als Chris en een Estelle als Estelle. Ik mag  aan de ene kant 
niet zeggen: Ik ben Francien, dus ik ben belangrijker dan jij of ik ben meer de baas, maar ook 
niet: ik ben Francien, maar ik had liever Ellen willen zijn of Titia. We zijn allemaal nodig. Dat 
vind ik zo geweldig. God heeft iedereen gemaakt zoals iedereen bedoeld is!! 
 
Belangrijke data en huiswerk: 
Vrijdag 24 mei:  Studiedag, kinderen vrij 
maandag 27 mei:  Nederlandsdanstheater 
dinsdag 28 mei:  NB Grand Prix naar Zandvoort 
woensdag 29 mei:  Schoolverlaterscup voor groep 8 bij DWO 
do en vrij:  vrij ivm Hemelvaart 
maandag 3 juni: 
dinsdag 4 juni:  NB 
woensdag 5 juni:  Engels alle woorden Unit 5 en;  ‘s avonds HePi viering 
donderdag 6 juni 
vrijdag 7 juni:  LW toets les 27 en 28, beide memootjes 
Vrijdag 5 juli:  groep 8 slaapt op school 
woensdag 17 juli:  afscheid groep 8 
 
Hartelijke groet van alle kinderen, juffen en meester! 
 
 
 
 
 
 
 

 


