
 
 

 
donderdag  
6 juni 2019 

 

WereldWijsNieuws 
 
 
 

Agenda 
 
 
maandag  10 juni 2e Pinksterdag: vrij 
dinsdag  11 juni 19:30 u.  Ouderavond 
donderdag  20 juni sponsorloop in de middag 
woensdag  26 juni schoonmaakavond H t/m M 
vrijdag  28 juni Studiedag: leerlingen vrij 
maandag    1  juli Studiedag: leerlingen vrij 
 
 

Van de directie 
 
Houd vol, houd vol, HIJ laat niet los 
Wat fijn dat we met zovelen God konden loven en prijzen tijdens de Hemelvaart en Pinkster                               
viering. Hij is het die ons samenbindt.  
 
Da Vinci en thematisch werken 
Tijdens de inloopavond heeft u iets kunnen zien van de thema’s waar de leerlingen aan                             
hebben gewerkt. Bij thematisch werken gebruiken we een manier van lesgeven waarbij de                         
leerkracht veel informatie deelt met de kinderen. Vervolgens mogen de kinderen zelf verder                         
onderzoeksvragen stellen en dit gaan uitzoeken. Dit verwerken ze in een werkstuk of                         
presentatie of andere vorm. Doordat de leerling iets mag onderzoeken wat zijn/haar                       
interesse heeft, leert het meestal meer. Volgend jaar gaan we hier verder mee en krijgen wij                               
als team  begeleiding bij dit  onderzoekend leren.  
 
Ouderavond 
Dinsdag 11 juni is er een ouderavond. Tijdens deze avond die duurt van 19.30 tot 21.30 zijn                                 
de onderwerpen: ouderbetrokkenheid,  wijziging van schooltijden en veilige school.  
Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk ouders meedenken en praten, vragen                         
we u dringend deze avond in uw agenda te zetten en te komen. 
TIjdens deze avond wordt ook onze PR FILM voor het eerst vertoond! 
 
 

 



Sponsorloop 
Donderdagmiddag 20 juni houden we een sponsorloop voor een zandbak op het                       
schoolplein. Vandaag legt de leerlingraad in alle klassen uit wat we gaan doen en krijgen alle                               
leerlingen een sponsorformulier mee naar huis. Meester Jordy maakt een parcours met                       
hindernissen en u kunt de leerlingen per ronde (of een totaal bedrag) sponsoren. 
De leerling die het meeste sponsorgeld binnenhaalt krijgt een prijs!  
 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
Wist u dat  

● u op de website altijd in de agenda kunt kijken voor verjaardagen, vakanties en 
activiteiten?  

● we een ouder hebben gevonden die het gordijn in de aula weer netjes maakt! 
● twee ouders zich hebben aangemeld voor de Medezeggenschapsraad (MR) 
● de oudercommissie een nieuwe ouder heeft gevonden, maar nog meer ouders nodig 

heeft! 
 
 

Algemeen 
 
BOEKENWURM GEZOCHT 
 
Houd jij ervan om met boeken bezig te zijn, en vind je het belangrijk dat kinderen lezen? 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een nieuwe "biebjuf" nodig. 
 
Als biebjuf (of biebmeester) ben je één keer in drie weken gedurende twee uur op school. Je begeleidt                                   
de kinderen bij het uitzoeken van nieuwe lees- en kijkboeken en ruimt op wat ze terugbrengen. 
Als bij-effect leer je alle kinderen bij naam kennen en verbetert je binding met de school en de                                   
leerkrachten. 
Ik heb het zelf met veel plezier en heel lang gedaan, maar ons laatste kind gaat nu van school af. 
 
Wie heeft hier zin in? Neem contact op met mij, of met Annemieke Goet of Hanneke Rop. 
 
Een hartelijke groet, 
Francijn Brouwer 
06-55114647 / j.f.brouwer@hetnet.nl 
 

Toetsweken 17 - 27 juni 
 
In deze week nemen we de toetsen van het CITO volgsysteem af. Wilt u in deze weken geen 

afspraken met dokter/ tandarts e.d. plannen? Als een kind ziek is in deze week is dat overmacht en 

wordt de toets later ingehaald. Verder is het belangrijk dat de kinderen fit op school komen en 

 



voldoende slaap hebben gehad. Maak het niet spannend, dat is niet nodig. Goed je best doen is 

genoeg.  

De CITO toetsen zijn toetsen die op veel basisscholen in Nederland worden gemaakt. De normering is 

landelijk vastgesteld. Hiermee volgen we de vorderingen van uw kind. De score is als volgt: 

 A goed, B boven gemiddeld, C onder gemiddeld, D-E onvoldoende 

We gebruiken de uitslag om de kinderen inzicht te geven in hun resultaten. Met de kinderen van 

groep 4-8 worden leerling gesprekken gehouden. Kinderen weten waar hun focus op moet liggen en 

welk (huis)werk extra belangrijk is.  

Vanaf 14 juni is het ouderportaal van ParnasSys gesloten. Vanaf  4 juli  zijn de resultaten in ParnasSys 

zien. De toetsen worden op groepsniveau geanalyseerd. De leerkracht gebruikt de resultaten voor 

een goede overdracht naar het volgend schooljaar. 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk-Intern Begeleider 

 

Schoonmaakavond 26 juni 2019 
 

 

  

Beste ouders/verzorgers,  

 

Het is weer tijd voor de schoolschoonmaak! 

 

De laatste schoonmaakavond zal op woensdag 26 juni 2019 zijn, voor 

achternaam H t/m M. 

De ouders die bij de vorige avonden niet aanwezig konden zijn (achternaam A t/m H en N 
t/m Z), zijn hierbij ook van harte welkom!   

Eén avond in het hele schooljaar stelt niet zo veel voor, dus we rekenen op u                

allemaal, vele handen… 

 



Neem je zelf een emmer, schoonmaakmiddel en doekjes mee, dan zorgen wij            

voor koffie, thee en een koekje. 

We hopen dat jullie twee uren aaneengesloten aanwezig kunt zijn tussen 19.00            

en 22.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de OC,  

Heidy Thielman 

Fam.thielman@gmail.com 

 

Groep 1/2 
 
De weken vliegen voorbij.  
We hebben heerlijk kunnen genieten van een lang weekend vrij en komend weekend ook 
weer. Hemelvaart en Pinksteren. We hebben het erover gehad: hoezo moest Jezus weer 
naar de Hemel? Hij had toch ook op aarde kunnen blijven? Hij heeft de dood overwonnen en 
de zonde en de duivel en daarom moest Hij weer naar de hemel om van daar te regeren. 
Voor de kinderen is het heel simpel; hij moest toch weer naar zijn Vader. Maar het 
allermooiste is dat God door Jezus nu naar ons kijkt en daarom mogen wij weer kinderen van 
God zijn, wat een liefde! 
 

Judo 
De judolessen zijn weer voorbij, maar wat hebben 
de kinderen genoten! Meester Marnick leerde ze op 
een leuke manier een aantal grepen aan, maar het 
allermooiste is toch dat stukje vertrouwen: 
‘vertrouw ik jou dat je mij loslaat als ik daarom 
vraag’ en ‘vertrouw ik jou dat we deze oefening 
samen kunnen doen’ en ‘vertrouw ik jou dat je mij 
geen pijn doet’, allemaal belangrijke vragen. En dan 
zie je dat ook jonge kinderen ook prima weten wat 
vertrouwen is en daar ook mee om kunnen gaan.  

De aansluiting op de Kanjertraining is ook duidelijk, want ook daarin gaat het over dat stukje 
vertrouwen.  
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. 
(www.kanjertraining.nl) 
 
Nippertje 
Naast het begrijpend luisteren en verschil en overeenkomst, waar ik de vorige keer meer 
over vertelde komt natuurlijk ook de tijd voorbij. De kinderen van de peergroup kunnen u 
daar meer over vertellen, zij moesten in 1 minuut een zo hoog mogelijke toren bouwen en 

 

http://www.kanjertraining.nl/


wat zijn handige manieren om in 1 minuut je toren zo hoog mogelijk te bouwen? Of 
parkeerplaatsen tekenen voor 15 auto’s. Hoe bepaal je hoe groot een parkeerplaats wordt en 
hoe maak je een logische verdeling? Heerlijk hoe kinderen over deze dingen nadenken en het 
ook kunnen. 
In de klas zijn we nu vooral bezig met de cijfers, de doelen in groep 1 zijn tellen tot 10 en 
herkennen tot 5 en in groep 2 tellen tot 20 en herkennen tot 12. Natuurlijk zijn er kinderen 
die dit makkelijk kunnen en sommige kinderen vinden het nog lastig, maar vooral bij jonge 
kinderen is de één wat verder in ontwikkeling en de ander wat minder ver. En het 
allermooiste bij jonge kinderen is dat dit per maand kan verschillen, omdat ze zich nog in 
sprongen ontwikkelen.  
 
Bey-blades 
Ik herhaal even wat ik de vorige keer ook 
al geschreven heb, want de kinderen 
blijven verzot op deze dingen. Ze weten 
zelfs van alle blades de naam!! Ze zijn dus 
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 
Tja, wat kan ik daar nu over zeggen; het was perfect! Geen 
nattigheid en in Monkey Town waren we de enige klas en er 
werd geen harde muziek gedraaid, de kinderen wilden na het 
drinken/eten zo snel mogelijk weer spelen en het was dus 
duidelijk waar ze te vinden waren; kortom een perfecte dag voor 
de kinderen en de begeleiders! 
Als u lid bent van de Klasbord-app, hebt u de foto’s vast al 
voorbij zien komen! 
 

Thema 
Volgende week starten we met het laatste 
thema van dit jaar en dat wordt ‘we gaan op 
vakantie’! 
 
Maar nu eerst de Hemelvaart/Pinksteren viering 
met vooraf de inloop (graag tot straks!) en dan 
alvast een fijn pinksterweekend! 
 
Hartelijke groeten, juf Anneke, juf Chantal, juf 
Roeline en juf Titia.  
 
 
Belangrijke data: 

 



● maandag 10 juni - Vrij ivm Tweede Pinksterdag 
● dinsdag 11 juni  - juf Francien voor de groep 
● dinsdag en donderdag 18 & 20 juni  - voortgangsgesprekken groep 1 en 2 
● woensdag 26 juni  - Schoonmaakavond! 
● vrijdag en maandag 28 juni & 1 juli - Vrij ivm studiedag leerkrachten 

 
 
 

Groep 5 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Wat vliegt de tijd toch snel voorbij. Voor je het weet zijn we alweer in de laatste periode van 
het schooljaar en gaan we langzaam aftellen richting de zomervakantie. 
Wat hebben we al veel geleerd en gedaan dit jaar. Inmiddels naderen we met alle vakken de 
laatste hoofdstukken, maar we zijn wel echt nog serieus hard aan het werk hoor! 
Ook kijken we terug op een prachtige viering gisteravond. Wat waren er veel mensen! Fijn! 
Zo hebben we ook het werken aan de Middeleeuwen afgerond. Er waren leuke dingen te 
zien, van powerpoint tot heksendrank, Van ridderschild tot bacteriën. We hopen dat u ervan 
heeft genoten.  
 
Levend Water 
Met Levend Water maken we nu een hele sprong terug, naar Genesis. Centraal staat de 
verwondering over de schepping. We hebben gehoord hoe Adam de taak kreeg om alle 
dieren een naam te geven. Vervolgens hebben we in de klas gesproken over hoe we om 
moeten gaan met Gods schepping en hoe we kunnen genieten van de natuur. Door te kijken 
naar dieren, rust te zoeken in een park, wandelen door een bos of genieten van een prachtig 
uitzicht in de bergen. Laten we ons hier vooral bewust van blijven! Wat heeft God alles 
prachtig gemaakt. 
 
Rekenen 
Met rekenen zijn de sommen echt pittig aan het worden. Lastig zijn vooral de grote 
deelsommen! Delen door te splitsen. Voorbeeld:  246 : 3 = 240 : 3 + 6 : 3 = 80 + 2 = 82 
of lastiger: 486 : 9 = 450 : 9 + 36 : 9 = 50 + 4 = 54.  
  
Nederlands Dans Theater 
Maandag 27 mei gingen we naar het Nederlands Dans Theater. We zagen hier verschillende 
dansen en een film over het werk achter de schermen. De kinderen mochten later op school 
ook hun mening geven. Wat vond je ervan? De een vond het mooi, de ander saai, de 
volgende knap en weer een ander een beetje raar. Dit sloot mooi aan bij het thema van taal 
en spelling. Daar ging het over smaak. Iedereen vindt iets anders, en dat mag!  
 
Judo 
Inmiddels hebben alle kinderen het diploma van schooljudo 
gekregen. Het waren 4 leuke en leerzame lessen. Het was gaaf om 
te zien wat ze leerden en hoe ze samenwerkten. Ze zijn er echt door 
gegroeid. Ze leerden niet alleen Judo, maar tegelijk ook wat respect 
is en vertrouwen! De groep kreeg een groot compliment omdat ze 
zo goed meededen. Fijn! 

 



 
 
 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
 
Vrijdag 7 juni:  Toets Levend water H34 
Maandag 10 juni:  2e pinksterdag: kinderen zijn vrij! 
Donderdag 13 juni: Juf Francien P. voor de groep 
Vrijdag 14 juni:  Toets Levend water H35 
17/6-27/6: CITO-toetsen 
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 
 
Wat hadden we een fijne avond gisteren met de viering van Hemelvaart en Pinksteren! Wat 
fijn dat er zoveel ouders en opa's en oma's waren. Ben en Nathan hebben zelfs op het 
podium durven zingen! Ontzettend knap jongens.... Goed gedaan! Ook mochten de kinderen 
iets presenteren van waar ze de afgelopen tijd in de klas hard aan gewerkt hebben.  
Vandaag hadden de kinderen weer een fietsles! Deze ging goed en was erg leuk! 
 
Met rekenen zijn we druk met kommagetallen! Best lastig soms maar ook heel erg leerzaam! 
We gaan alweer richting het einde van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd! Binnenkort zullen er 
weer cito toetsen worden afgenomen. We hopen dat de kinderen dan kunnen laten zien wat 
ze allemaal geleerd hebben in de afgelopen maanden! 
 
Huiswerk en belangrijke data 
 
Vrij 7/6 levend water toets H35 
Ma 10/6 vrij i.v.m. 2e pinksterdag 
Di 11/6 huiswerk nieuwsbegrip 
Vrij 14/6 levend water toets H36 
Di 18/6 huiswerk nieuwsbegrip  
Woe 19/6 toets Engels Unit 4 
 

 



 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Marlinde en juf Inge 
 
 

Groep 7/8 
 
De weken vliegen voorbij.  
We hebben heerlijk kunnen genieten van een lang weekend vrij en komend weekend ook 
weer. Hemelvaart en Pinksteren. We hebben het erover gehad: hoezo moest Jezus weer 
naar de Hemel? Hij had toch ook op aarde kunnen blijven? Hij heeft de dood overwonnen en 
de zonde en de duivel en daarom moest Hij weer naar de hemel om van daar te regeren. Hij 
is onze advocaat en onze middelaar. God kijkt naar ons door Jezus!! 
 
Over het algemeen wordt er hard gewerkt. Ook groep 8 blijft nog serieus aan het werk en 
dat is erg fijn. Dat moet ook nog, want het duurt nog even voordat we vakantie hebben! 
Wat mij wel opvalt, is dat steeds meer kinderen hun nieuwsbegrip niet of heel slordig 
maken. Dat is jammer! Ik ga daar toch strenger op zijn en dan kinderen op dinsdag laten 
blijven, zodat zij alsnog hun nieuwsbegrip maken… 
 
Er zijn al verschillende spreekbeurten geweest! Echt super leerzaam voor ons allemaal. Of 
het nu over katachtige gaat of over volleybal of sushi. 
Er komen ook nog verschillende! 
 
Gisteravond konden jullie als ouders in de klassen kijken over waar de laatste tijd aan 
gewerkt is. groep 7 heeft een aantal maandagmiddagen gewerkt over Anne Frank en dit ook 
aan elkaar moeten presenteren. Wij zijn als groep niet meer bezig gegaan met de 
Middeleeuwen. Alhoewel ook groep 7 de komende maandagmiddagen nog wel aan de gang 
gaan met hun leervragen. 
Groep 8 oefent met de musical. Belangrijk dat ze goed de tekst uit hun hoofd leren!! 
 
Dit was het voor nu! 
 
Belangrijke data en huiswerk: 
vrijdag 7 juni:  LW toets les 27 en 28, beide memootjes 
Maandag 10 juni vrij: Pinksteren 
dinsdag 11 juni: Nieuwsbegrip,  ouderavond 
woensdag 12 juni 
donderdag 13 juni:  TOPO gr 7 Oost Europa, gr 8 Canada 
vrijdag 14 juni 
maandag 17 juni 
Dinsdag 18 juni:  Nieuwsbegrip 
woensdag 19 juni:  Engels toets unit 5 woorden en zinnen 
donderdag 20 juni 
vrijdag 21 juni:  LW toets les 32 en 33 (memootje van 33) 
Vrijdag 5 juli:  groep 8 slaapt op school 
woensdag 17 juli:  afscheid groep 8 

 



 
Hartelijke groet van alle kinderen, juffen en meester! 
 
 
 
 
 
 
 

 


