
 
 

 
donderdag  
9 mei 2019 

 

WereldWijsNieuws 
 
 
 

Agenda 
 
 
woensdag  15 mei Open speelmorgen van 9:00 - 10:30 
vrijdag  24 mei Kinderen vrij: team LEV inspiratiedag 
dinsdag  28 mei Schoolreis groep ½ 
donderdag/vrijdag 30/31 mei Hemelvaart: vrij 
woensdag   5 juni Viering  
 
 

Van de directie 
 
Vol energie zijn we weer begonnen na de lange meivakantie. Kom maar op met de laatste 
periode, we hebben er zin in. 
 
Welkom 
Hartelijk welkom voor familie Biewenga, zij  zijn in de meivakantie verhuisd naar Zoetermeer 
en Jorian (groep 3) en Tomas (groep 1) zijn meteen gestart. Ook Cas Haasjes is al aan het 
wennen, hij wordt  bijna vier en komt erbij in groep 1. 
Omdat de kleutergroep best groot wordt intussen, is er elke dag assistentie aanwezig. Zo 
kan elke groep en elke leerling toch de aandacht krijgen die nodig is. 
 
Film 
Vandaag is de hele dag Wim Zwart op school. Met zijn bedrijf maakt hij een promotiefilm 
van WereldWijs. Van allerlei dingen die ons kenmerken zijn mooie beelden gemaakt. Zodra 
de film klaar is, zullen we die uiteraard delen!  
Met de film en ook met de open speelmorgen komende woensdag 15 mei willen we graag 
meer ouders laten kennismaken met onze school. Kent u nog ouders met (bijna) 
schoolgaande kinderen, nodig ze gerust uit om eens langs te komen. 
 
Judo 
De komende 4 maandagen krijgen alle leerlingen judolessen. In de aula wordt een vloer 
gelegd met matten en er zijn judopakken in alle maten. Een echte judoleraar leert de 

 



kinderen hoe ze kunnen vallen, hoe je elkaar vasthoudt waarbij vertrouwen en respect voor 
elkaar alle aandacht krijgt. 
 
Formatie 
Met het team en de MR hebben we gekeken hoe de formatie van de leerkrachten na de 
zomervakantie eruit ziet, dit willen we nu alvast met u delen: 
 
Groep 1/2       Juf Titia en om de week op vrijdag juf Jessica 
Groep 3/4       Juf Jessica (ma-wo) en Juf Annelies (do-vr) 
Groep 5          Juf Inge 
Groep 6 en 8 Juf Francien T en om de week op maandag juf Francien P 
Groep 7          Juf Marjorie 
 
Juf Marlinde zal DV eind september een baby krijgen en heeft daardoor de eerste maanden 
verlof. Na het  verlof hopen we haar weer terug te zien.  
 
Hartelijke groet van Ellen Stoel 
 
 

Algemeen 
 
Avond4Daagse 

De eerste aanmeldingen voor de Avondvierdaagse zijn binnen, voor de 5 km is er een 
groepje van bijna 10 kinderen, alleen voor de 10 km zijn er nog nauwelijks aanmeldingen. 

Voor degenen die nog nadenken: je hebt nog één dag om de knoop door te hakken. Wij 
zouden het gezellig vinden als er nog wat kinderen met de 10 km mee lopen. 

Dusss, meld je snel aan op www.avondvierdaagse-zoetermeer.nl. 

Omdat Elize volgend jaar naar de middelbare school gaat, is het voor mij de laatste keer dat 
ik dit evenement organiseer. Ik heb het elke keer met heel veel plezier gedaan. Als we 
volgend jaar weer mee willen doen, zijn er enthousiaste ouders nodig die deze taak willen 
overnemen. Lijkt dit je wat, laat het me weten of meld je aan bij Ellen Stoel. 

Maaike Trienke Mul 

 
 

Groep 1/2 
 
Weer beginnen… 
Zo, dat was maandag even wennen na twee weken geen school, maar aan de verhalen te 
horen is er genoeg beleefd en gedaan. Omdat er maandag een aantal nieuwe kinderen 
waren (sommige al meteen alle dagen en sommige zijn nog aan het wennen) hebben we 
meteen alle regels en gewoontes weer herhaald. Weten we het nog?  

Als je naar de wc gaat, dan hang je je knijper op je naam, zodat een 
ander weet dat de wc bezet is en de juf weet wie er weg is en dan 
natuurlijk op de wc plassen, wc-papier gebruiken, doortrekken en na 
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het plassen handen wassen en oh ja, als je weer in de klas komt je knijper weer op vrij, zodat 
andere kinderen ook naar de wc kunnen.  
Zo kwamen alle dingen weer eens langs en hielpen we elkaar als we het niet helemaal meer 
wisten... 
 
Maar maandag was er ook een extra iemand in de klas; juf Anneke. Zij komt iedere maandag 
bij ons in de klas om te helpen en om te zorgen dat we af en toe gesplitst kunnen 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. Op dinsdag en 
donderdag loopt juf Chantal bij ons stage en op vrijdag komt juf Roeline ter ondersteuning.  
 
Geheim!! 
Over deze week gaan we hééél weinig vertellen, want dan praten wel misschien onze mond 
voorbij! Het is nog even geheim, zondag weet u meer waar we het afgelopen week over 
gehad hebben… 
 
Nippertje 

Vanaf volgende week gaan we beginnen met een nieuw 
thema voor de komende 4 weken. Deze keer iets korter 
en dan duurt het laatste thema weer 6 weken tot aan de 
zomervakantie. We gaan het hebben over ‘tijd’ aan de 
hand van het prentenboek ‘Nippertje’ van Rian Visser en 
Noëlle Smit. “Opschieten Nippertje!” Dit zal veel kinderen 
bekend in de oren klinken. Papa of mama zegt dat ze 
moeten opschieten, terwijl ze iets heel belangrijks aan het 
doen zijn. Wat voor de één opschieten is zal voor de 
andere nog veel te traag zijn. Tijd is ongrijpbaar en toch 
kun je het heel goed meten. Op een klok kun je precies 

zien hoe laat het is. met een stopwatch kun je meten hoe lang iets duurt. Maar begrippen als 
‘op tijd’, ‘haast’ en ‘opschieten’ zijn veel minder duidelijk.  
Nippertje, een soort van egeltje. 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. 
We gaan vast weer veel leren, ook van het plusproject dat hierbij geschreven is. 
 
Judo 
De komende 4 maandagen krijgen de kinderen judoles. Deze lessen vinden plaats in de aula 
en voor alles wordt gezorgd. -Judo is een functionele aanvulling in de ontwikkeling van het 
jonge kind, zo leren zij contact leggen met andere kinderen, waarbij het beheerst en 
respectvol omgaan met elkaar centraal staat. Winnen of verliezen is helemaal niet het 
belangrijkste, maar vooral plezier en samenwerking staan voorop.-  
 
Hartelijke groeten van juf Chantal en juf Titia en de 28 kinderen van groep 1 en 2 
 
Belangrijke data: 

● vrijdag 10 mei - luizencontrole 
● maandag 13 mei - eerste judoles 
● donderdag 16 mei - juf Titia jarig (dit vieren we op de juffendag!) 

 



● maandag 20 t/m donderdag 23 mei - Avondvierdaagse 
● dinsdag 21 mei - juf Francien P. voor de groep 
● vrijdag 24 mei - kinderen vrij ivm LEV-WN dag 
● dinsdag 28 mei - schoolreis groep 1 en 2 
● donderdag 30 en vrijdag 31 mei - Vrij ivm Hemelvaartsweekend 

 
 
 

Groep 3/4 
 
Beste ouders, verzorgers en kinderen van groep 3/4 ,  
 
Na een heerlijke vakantie gaan we de komende weken weer hard aan de slag. Nog 11 
weken om alle hoofdstukken van rekenen en taal af te maken, om extra tempo te maken in 
het lezen, om de tafels van 1 t/m 10 goed geautomatiseerd te hebben in groep 4, maar 
groep 3 ook de plus en minsommen tot 20. Dat wordt dus nog even hard bikkelen…  
 
Het thema van de Ridders en kastelen is voor de vakantie afgerond. We starten nu een 
nieuw thema en gaan de andere kant op reizen in de tijd… De toekomst in… Als u nog leuke 
ideeën of materialen heeft voor dit thema, dan is dat van harte welkom!  
 
Vandaag is Wim Zwart bij ons in de school geweest om een promotiefilm van onze school 
op te nemen. De kinderen vertellen u thuis vast hoe ingewikkeld dit was, met allerlei 
filmmateriaal en meerdere keren overdoen van verschillende scenes… We kijken uit naar een 
mooi resultaat, wat ook op de website en misschien op facebook zal komen. Daarom hebben 
we rekening gehouden met wat u eerder dit jaar in een formulier hebt aangegeven. Als u 
geen toestemming heeft gegeven om uw kind te laten filmen voor beeldmateriaal op de 
website of op social media, is uw kind tijdens het opnemen uit de klas gehaald. Mocht u het 
invullen van dit formulier verkeerd begrepen hebben en het wel goed vinden als uw kind op 
beeld komt, kunt u dit bij mij aangeven en passen we dit aan in ons bestand.  
 
Belangrijke data: 
vrijdag 10 mei: luizencontrole 
deze week nog: laatste kans om uw kind in te schrijven voor de avond4daagse!  
maandag 13 mei: ipv gymles geeft een judoleraar les in judo.  
de week van 20 mei: avond4daagse!  
24 mei: de kinderen zijn vrij, wij hebben een speciale dag van de bovenschoolse organisatie.  
 
Hartelijke groet,  
Marjorie Rote 
 

Groep 5 
 
Het is alweer mei en we hebben heerlijk twee weken rust gehad! Maandag hebben we alle 
verhalen met elkaar gedeeld, al wandelend door de klas. We hebben heel wat beleefd. Het 
was weer even wennen om weer in het ritme te komen, maar ondertussen zijn we alweer 
een paar daagjes lekker aan de slag.  

 



 
Levend Water 
In de verhalen van deze week horen we dat Jezus niet helemaal meer dezelfde man is als 
voor Zijn dood. Toch zijn de discipelen wel blij om Hem te zien. Zelfs de ongelovige Thomas 
gelooft uiteindelijk dat het echt Jezus is die voor hen staat. Ook nu doet Jezus nog wonderen. 
Zo zorgt hij er voor dat de leerlingen ‘s ochtends toch vis vangen, terwijl ze een hele nacht 
hebben gevist en niets hebben gevangen. Over een paar weken is het Hemelvaart, die 
verhalen worden in hoofdstuk 31 behandeld. Dat betekent dat het nu een beetje door elkaar 
loopt. De verhalen van Hemelvaart vertellen we in de week van 27 mei. De twee weken 
hiertussen zullen we het gaan hebben over de relatie tussen God en onszelf en ook over de 
relatie tussen onszelf en de ander (hoofdstuk 32 en 33).  
 
Rekenen 
Met rekenen worden de sommen steeds lastiger. We gaan nu echt beginnen met het 
uitrekenen van sommen als: 523+225=   of 775-464=  . Ook zijn we nog steeds bezig met 
keersommen zoals 5x45= en worden ook de deelsommen steeds groter 72:6= . Al met al 
wordt rekenen best een pittige klus voor sommige kinderen.  
 
DaVinci 
De komende periode gaan we aan de slag met het themawerkstuk. We hebben 
teruggekeken naar alles wat we geleerd hebben in de afgelopen periode en hier vragen bij 
bedacht. Wat zou ik nog meer willen weten, of waarover zou ik nog meer willen weten? In 
stappen gaan we nu verder met het bedenken van een eigen leervraag en bedenken hoe we 
tot een antwoord kunnen komen en dit vorm kunnen geven. De kinderen zijn enthousiast!  
 
Judo 
Zoals u kunt zien bij de belangrijke data krijgen de kinderen de komende periode schooljudo. 
Dit wordt gegeven door een gastdocent en vindt plaats in de aula. We zijn benieuwd. 
 
Bezoek Nederlands Danstheater 
Op 27 mei worden wij verwacht in het Nederlands Danstheater. Van tevoren zullen we hier 
in de klas ook al aandacht aan besteden. We vertrekken met de bus om 12.30 uur en komen 
aan het einde van de schooldag weer terug.  
 
Huiswerk en belangrijke data: 
Vrijdag 10 mei: Toets Levend water H30 
Maandag 13 mei: schooljudo 
Dinsdag 14 mei: Nieuwsbegrip huiswerk 
Vrijdag 17 mei: Toets Levend water H32 
Maandag 20 mei: schooljudo 
Dinsdag 21 mei: Nieuwsbegrip huiswerk 
Vrijdag 24 mei: Kinderen vrij i.v.m. LEV-WN dag.  
Maandag 27 mei: Bezoek aan het Nederlands Danstheater 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart, kinderen zijn vrij!  
 
Hartelijke groeten, 
juf Annelies en juf Jessica 
 
 

 



 

Groep 6 
 
We zijn weer begonnen….. 
Het was weer even opstarten zo na een heerlijke vakantie, maar inmiddels is er al weer flink 
gewerkt! Deze week zijn we weer begonnen met een nieuw blok van rekenen, taal en 
spelling. Ook hebben we nagedacht over wat we voor de vakantie allemaal geleerd hebben 
tijdens de lessen van Da Vinci. De komende tijd gaan we bedenken waar we nog meer over 
zouden willen leren en daar stellen we een onderzoeksvraag over op. Vervolgens gaan de 
kinderen aan de slag met een themawerkstuk. Dit is best moeilijk zo voor de eerste keer. 
Gelukkig zijn de kinderen wel enthousiast en we hopen de komende weken mooie dingen te 
gaan maken.  
Op een briefje mochten de kinderen aangeven naast wie ze graag zouden willen zitten. De 
kinderen hebben nu dan ook allemaal weer een nieuw plekje in de klas. Het is nog even 
aanzien of deze plekjes ook echt blijvend zijn, of dat er toch nog wat gewisseld wordt. Vanaf 
volgende week krijgen de kinderen vier weken achter elkaar judolessen op de maandag.  
 
 
Juf Roeline, 
Inmiddels in juf Roeline bij ons in de klas gestart met haar stage. Dit jaar was ze ook al aan 
het werk in groep 1/2 en 3/4. Iedere dinsdag is ze bij ons in de klas en zal ze ook af en toe 
een les geven. We hopen veel van haar te leren en we hopen dat ze het fijn heeft bij ons in 
de klas.  
 
Huiswerk en belangrijke data:  
 
vrij 10/5 levend water toets H32 
ma 13/5 judoles 
di 14/5 huiswerk nieuwsbegrip 
vrij 17/5 levend water toets H33 
ma 20/5 judoles 
di 21/5 nieuwsbegrip huiswerk 
vrij 24/5 kinderen vrij i.v.m. Lev-dag 
ma 27/5 bezoek aan het Nederlands danstheater 
 
 
 

Groep 7/8 
 
Dat was weer fijn om elkaar te zien na 2 weken vakantie. De kinderen hadden elkaar genoeg 
te vertellen!  
De laatste periode is aangebroken, maar dat wordt nog wel een lange periode waarin veel 
gaat gebeuren. 
 
We zijn weer lekker gestart met ons werk. Groep 7 heeft het met rekenen over afronden van 
kommagetallen op tienden of honderdsten, groep 8 leert goed te kijken naar grafieken en 
tabellen en die goed te interpreteren. 

 



 
Met Levend Water hebben we het deze week over de drie eenheid van God. God de Vader, 
God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoe zien we die verschillende Personen in de bijbel, 
in ons leven. Hoe werkt dat eigenlijk. Eén God, toch drie Personen. 
Het wordt wat lastig met Levend Water toetsen. Er zijn weer een aantal vrijdagen die 
uitvallen. 
 
Deze week hebben we ook aandacht besteed aan 4 en 5 mei. We hebben de Anne Frank 
krant gelezen en allerlei opdrachten daarbij gedaan. Kinderen waren/zijn onder de indruk. 
Groep 7 zal op maandagmiddag met juf Maartje hier nog dieper op ingaan. 
 
Groep 8 is gestart met het oefenen van de musical. Voor het eerst ga ik de kinderen daarbij 
begeleiden. Juf Maartje staat dan voor groep 7. Juf Jessica komt ook elke maandagmiddag 
vrijwillig helpen!! Super bedankt. De kinderen zijn enthousiast en dat is fijn om te zien. 
 
Komende 4 maandagen worden er judolessen gegeven in de aula. Dit is dan in plaats van de 
gym op dinsdag. Voor judopakken wordt gezorgd. 
 
Dinsdag 14 mei krijgen de kinderen een dansworkshop. Er komt een dansjuf of dansmeester 
van het Nederlands Danstheater ons een dans aanleren. Op maandagmiddag 27 mei gaan 
we met groep 5-8 met de bus naar een voorstelling kijken van het NT2. Dat zijn 
professionele dansers en die laten ons moderne dans zien. 
 
Woensdagochtend 29 mei heeft groep 8 schoolverlaterscup bij DWO. Dat betekent dat ze 
tegen/met andere groep 8-ers van andere scholen uit Zoetermeer gaan sporten. 
Ik ben op zoek naar 2 ouders/verzorgers die hen daarbij willen begeleiden. 
Wie o Wie?????? 
 
Meester Tim neemt eind mei afscheid van onze groep. Dan zit zijn stage erop, maar we 
hebben alweer een nieuwe stagiaire: Juf Gerdine. Zij is er elke donderdag en vrijdag en ze zal 
ook zeker een aantal lessen geven. 
 
 
De uitslagen van de eind cito zijn binnen. Deze worden vandaag meegegeven aan de 
kinderen in een gesloten envelop. Ik ben trots in ieder geval. Sowieso trouwens. 
 
De entreetoetsen heb ik opgestuurd en daar zullen de uitslagen over een paar weken van 
binnenkomen. 
 
We gaan de komende weken nog flink aan het werk en ook heel veel genieten van en met 
elkaar!! 
 
Dit was het weer! Hartelijke groeten van alle kinderen, meester Tim, juf Gerdine en juf 
Francien 
 
 
Huiswerk en belangrijke data:  
Maandag 13 mei: judoles 
Dinsdag 14 mei: Nieuwsbegrip 

 



woensdag 15 mei: Engels mee!!! 
donderdag 16 mei: TOPO: Griekenland/ Australië 
Dinsdag 21 mei: Nieuwsbegrip 
woensdag 22 mei: Engels unit 5 1e rij woordjes 
Vrijdag 25 mei: Studiedag, kinderen vrij 
woensdag 29 mei: Schoolverlaterscup voor groep 8 bij DWO 
Vrijdag 5 juli: groep 8 slaapt op school 
woensdag 17 juli: afscheid groep 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


