
 
 

 
donderdag  
4 juli 2019 

 

WereldWijsNieuws 
 
 
 

Agenda 
 
 
donderdag    4  juli Schoolreis groep 3-8 
donderdag                    11 juli Juffendag, High Tea 14:30 voor ouders en vrijwilligers 
vrijdag   19 juli 12:00 Jaarsluiting, 12:30 start zomervakantie 
 
 
 

Van de directie 
 
Ouderbijdragen 
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdragen betaald. Wilt u dit aub zo snel mogelijk 
doen? En neem contact op met mij als het niet lukt om te betalen zodat we weten waar we 
aan toe zijn. Alvast bedankt. 
 
Opbrengst sponsorloop 
De leerlingen hebben met de sponsorloop meer dan € 1650,- opgehaald!! Een geweldig 
bedrag waar we een zandbak van gaan aanschaffen. Denkt u aan het inleveren van de 
laatste muntjes?  
 
Jaardoelen 2019/2020 
We kijken als team terug op twee waardevolle  studiedagen: tijd om met het hele team te 
evalueren en voor te bereiden op het nieuwe seizoen.  
Volgend jaar willen we werken aan deze doelen: 
  

Leer jezelf, de ander, de wereld om je heen maar bovenal God kennen 
 

Versterken van pedagogisch klimaat door Goed van start, PBS, Kanjertraining, Schooljudo 

Wereldoriëntatie bovenbouw dmv thematisch werken Da Vinci implementeren 

 



Thematisch werken onderbouw: doorgaande lijn verder uitwerken 

Iets doen voor/in de wijk in samenwerking met stichting Present 

Aandacht voor milieu en duurzaamheid in de school 

 
Leerlingraad 
Komende week kiezen we weer nieuwe leerlingen voor de leerlingraad. Ook volgend jaar 
vergaderen zij elke maand met de directeur over zaken die zij belangrijk vinden in en rond de 
school. Kinderen die het leuk vinden, kunnen zich opgeven bij hun leerkracht. 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 

Algemeen 
 
Hieronder vindt u het overzicht van vakanties en studiedagen voor 2019/2020: 

 
Herfst 21 oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerst 20 december 2019 vanaf 12:00 t/m  3 januari 2020  
Voorjaar 21 februari 2020 vanaf 12:00  t/m 28 februari   
Goede Vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april  2020 
Mei 27 april t/m 5 mei   2020 
Hemelvaart 21 t/m 22 mei  2020 
Pinksteren 1 juni  2020 
Zomer 19 juli  vanaf 12:30  t/m 28 augustus 2020 
 
maandag 7 oktober 2019 
dinsdagmiddag 19 november vanaf 12:00 
woensdag 20 november 2019 
dinsdagmiddag 28 januari 2020 vanaf 12:00 
woensdag 29 januari 2020 
vrijdag 3 juli 2020 
maandag  6 juli 2020 
 
maandag 7 oktober 19:30  ouderavond over Kanjertraining 
 
 
Formatie 2019/2020  tot de kerstvakantie 

Groep 1/2  Titia Pomp 
Jessica Hagen 

ma (om de week), dinsdag, donderdag, vrijdag 
ma (om de week) 

Groep 3/4  Annelies Til 
Jessica Hagen 

maandag en dinsdag 
woensdag, donderdag, vrijdag 

Groep 5  Inge Olde  maandag - vrijdag 

Groep 6/8  Francien Tange 
Francien Pronk 

ma (om de week), dinsdag -vrijdag 
ma (om de week) 

 



Groep 7  Marjorie Rote  maandag - vrijdag 

Gym  Menno Schaap  donderdag 

Onderwijs 
Assistentie 

Maartje Wiegel 
Guusje van Schelt 

maandag, woensdag, vrijdag 
dinsdag en donderdag 

Peergroup  Annet Mau  vrijdag 

Intern begeleider  Francien Pronk  maandag en dinsdag(om de week), donderdag 

Administratie  Annet Goossens  maandag en donderdag 

Directie  Ellen Stoel  maandag, dinsdag, donderdag 

 
Juf Marlinde hoopt na de kerstvakantie weer terug te komen van zwangerschapsverlof. Tzt 
informeren we u over haar plek in de formatie. 
 

Groep 1/2 
 
De tijd vliegt, het is nog net iets meer dan 
twee weken school! Het is bijna niet voor te 
stellen dat een schooljaar dan al weer 
voorbij is…, nog even en dan gaan Julian, 
Femque, Noa, Thirsa, Maes, Emmanuel, 
Thijs, Manuel, Jan, Maurice, Abel en Zion 
naar groep 3. We gaan jullie missen, maar 
wensen jullie natuurlijk ook heel veel plezier 
in groep 3 bij juf Annelies en juf Jessica.  
En wij starten volgend jaar met 22 
kinderen; Tomas, Ben, Elu, Mees, Janeysha, 
Isabella, Luca, Nigel, Lindy en Tygo in 
groep 2. En na de vakantie komt Isabella 
Weber er ook bij in groep 2, dan heeft deze 
groep, 2 Isabella’s, gezellig!  
In groep 1 zitten dan Daevina, Jasmijn, 
Olivia, Cas, Laura, Espérance en Cynthia. 
Maar in de vakantie zijn er drie kinderen die 4 worden en dan natuurlijk ook naar groep 1 
gaan, Israel Asoldi, Luca Cheng en Ruben van Dam. 
 
Sponsorloop 
Op Klasbord hebt u kunnen lezen dat wij als groep € 397,75 hebben opgehaald! Geweldig 
en wat ben ik trots op al die kinderen die maar door bleven gaan en zo een uur lang gerend 
hebben voor onze zandbak! En dan heeft nog niet eens iedereen het sponsorgeld 
ingeleverd.. (Dit kan nog steeds, bij Annet Goossens).  
 
Juffendag op 11 juli  
Weer een schoolterm, die zoveel in kan houden..., maar op juffendag vieren alle juffen hun 
verjaardag met de groep. De kinderen krijgen lekkers, we doen leuke dingen en heel veel 
spelletjes die bij een verjaardag horen, kortom we vieren feest!  

 



Omdat het feest is mogen (het is dus niet verplicht…) de kinderen verkleed op school komen. 
Een tas met fruit en drinken hoeft niet mee want de juffen zorgen voor de snoeperij.  
In groep 1 en 2 willen we er erg graag een hele feestelijke dag van maken, maar om dan 
tussen de middag een boterhammetje uit ons trommeltje te eten is wel een beetje saai, 
misschien kunt u ons helpen er een feestelijke picknickmaaltijd van te maken. Als elke ouder 
een 12 à 15-tal hapjes maakt (écht niet meer en eventueel in overleg met een andere ouder, 
zodat er bijv. 30 kleine toetjes in totaal zijn…), dan hebben we vast een supergezellige 
picknick.   
Op de deur van de klas hangt (vanaf maandag 1 juli) een lijst waarop u zich kunt 
inschrijven, om een aantal hapjes voor de kinderen klaar te maken. Om een beetje een beeld 
te geven van wat er van u verwacht wordt, geven we een aantal voorbeelden: 

● Broodjes, sandwiches, bolletjes, krentenbolletjes 
● Knakworstjes, stukjes kaas en ander hartige hapjes 
● Komkommer, wortel, stukjes fruit aan prikkers 
● Cakejes, muffins, pannenkoeken, poffertjes 
● Kleine toetjes 
● Etcetera………. 

PS: Zet wel even uw naam op schaal of bak om verliezen te voorkomen... 
 
(Pssst…, die dag willen we voor de juffen natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en met 
de kinderen hebben we dan ook afgesproken dat we geld inzamelen om er een mooi cadeau 
van het verlanglijstje van de juffen voor te kopen. Wilt u meebetalen aan dit cadeau dan kunt 
u het geld aan juf Guusje geven…, ssst, niet verklappen hoor! Wilt u zelf liever iets aan de 
juffen geven, dan mag dat natuurlijk ook!) 
 
Rapporten  
De afgelopen keer hebben de kinderen een heel mooi nieuw rapport gekregen. We zouden 
graag alle rapporten weer op school hebben, zodat we 18 juli het rapport (met inhoud!) weer 
mee kunnen geven en het rapport én de inhoud zo ook netjes blijft. Wilt u daarom proberen 
om de komende week te zorgen dat het rapport van uw kind weer op school is? Alvast 
bedankt!  
 
Belangrijke data volgend schooljaar 
In de mail had ik belangrijke data genoemd, hierboven ziet u het lijstje compleet met 
vakanties. Als u deze data en tijden (de laatste zijn iets aangepast…) in uw agenda zet bent u 
helemaal up to date!! 
 
Eerst fijn weekend alvast! 
Hartelijke groeten, juf Anneke, juf Chantal, juf Roeliene en juf Titia. 
 
Belangrijke data: 

● Donderdag 11 juli juffendag!  
● Donderdag 11 juli 14.30 - bedankmiddag voor alle ouders, komt allen! 
● 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 
 
Terwijl wij op school met elkaar aan het genieten zijn van de schoolreis, kunt u op uw 
gemakje even het WereldWijs nieuws lezen…  
 
De laatste weken voor de zomer zijn altijd wat rare gatenkaas weken. Hopelijk hebt u wel 
genoten van een lang weekend met uw kinderen. Wij hebben enorm hard gewerkt aan 
doelen voor het nieuwe schooljaar en aan het goed afsluiten van dit schooljaar…  
 
Ook ben ik al bezig met het schrijven van de rapporten. De kinderen hebben vorige week alle 
cito’s gemaakt en ik ben zeer positief verrast door alle resultaten. Veel kinderen zijn HEEL 
ERG gegroeid! Bent u benieuwd naar de resultaten van uw kind? Kom gerust na schooltijd 
even langs, dan laat ik u de groeicurve van uw kind zien (op leergebied, hoewel, sommige 
resultaten kunnen ook met houding en gedrag te maken hebben).  
 
Maar over het algemeen ben ik dus ontzettend trots op de kinderen! Sowieso natuurlijk, 
maar van elk kind apart kan ik u een verhaal vertellen over hoe hij/zij is gegroeid in het 
afgelopen jaar.. Zo leuk om juf te zijn!  
 
Even heel iets anders: mede door de privacy wet, zet ik de laatste tijd geen foto’s van 
kinderen meer in het weeknieuws… Maar die foto’s maak ik nog wel! Ik zet ze alleen op 
klasbord. Ik heb het idee dat weinig ouders hier bewust van zijn… Dus bij deze: mocht u het 
leuk vinden om te zien wat voor leuke dingen we allemaal met de klas doen, wees welkom 
op Klasbord! Aan het begin van het jaar heb ik u daarvoor een wachtwoord e.d. gegeven. 
Maar als u dit kwijt bent: op www.klasbord.nl kunt u bij inlog aangeven dat u nieuw bent en 
een account aanmaken. Eenmaal gelukt, kunt u een nieuwe klas met de code MKN-552 
toevoegen.. Als ik toestemming heb gegeven, bent u aangesloten bij onze groep en kunt u 
(als het goed is ook de oude) foto’s bekijken…  
 
Dan ziet u bijvoorbeeld deze foto. De kinderen 
hebben ontzettend veel sponsorgeld 
opgehaald en samen hebben we het bedrag 
wat hiernaast staat opgeteld! En dan heeft 
nog niet eens iedereen het sponsorgeld 
ingeleverd.. (Dit kan nog steeds, bij Annet 
Goossens).  
Bedankt voor al uw hulp en meedenken! 
Waarschijnlijk komt de zandbak er in het 
nieuwe schooljaar.  
 
En dan… de eerstvolgende leuke activiteit die eraan komt is de juffendag :) Het idee is dat we 
met de juffen op school allerlei leuke activiteiten gaan doen, stoelendans, andere dansjes, 
cakejes versieren en noem maar dat soort leuke dingen op. Dit wordt door ons 
georganiseerd. Mocht u als ouder graag iets in de trend van verrassing in onze klas willen 
organiseren, dan mag u (en mogen de kinderen) daarvoor het initiatief nemen. Natuurlijk 

 

http://www.klasbord.nl/


hoeft er niets en maken we er in de klas sowieso een feestje van. Maar weet dat de 
mogelijkheid bestaat als u iets met de klas wilt voorbereiden/organiseren o.i.d….  
 
Belangrijke data: 

- Vrijdag 5 juli: groep 8 slaapt op school (en de juffen ook….) 
- Donderdag 11 juli: juffendag!  
- Donderdag 11 juli 14:30: 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 

 
Hartelijke groet,  
Marjorie Rote 
 

Groep 5 
 
Na deze week nog maar 2 weken en dan mogen we gaan genieten van de grote vakantie! 
We zijn een leuke groep geworden en zijn klaar om naar groep 6 te gaan! Helaas moeten we 
Noah dan gaan missen, hij verhuist naar Kesteren. We hopen dat je daar snel gewend bent 
Noah! Wel krijgen we er een klasgenootje bij en dat is Judith! Welkom!  
De komende weken hebben we nog een aantal bijzondere dingen: 11 juli is het juffendag, 
we vieren de hele dag en feest en eindigen om 14.30 uur met de high Tea waarbij u als 
ouder welkom bent. Verder gaan we nog wennen in groep 6 en nemen we afscheid van 
groep 8.  
 
Vorige week hebben we een lesje techniek gedaan. We leerden dat papier ook heel sterk 
kan worden, als je het op een bepaalde manier vouwt of oprolt. De opdracht was: Maak een 
brug van papier van de ene tafel naar de andere, die zo sterk is dat hij een autootje kan 
dragen. Je mag wel lijm of plakband gebruiken voor het papier, maar je mag de brug niet 
vastplakken aan de tafel.  We hebben in groepjes gewerkt en de resultaten waren heel 
verschillend! Zoals u ziet: het kan echt! 

 
 
 
De afgelopen weken is er ook nog hard gewerkt aan alle andere lessen. De methodes zijn nu 
bijna uit en gaan we afronden met een toets. Inmiddels zijn de Cito’s klaar. Ze hebben goed 
hun best gedaan. We zijn trots op de kinderen!  
Tussen al het harde werken door doen we af en toe ook iets leuks. Hier ziet u een levende 
fiets!! 

 



 

 
 
Tot slot een oproepje:  
De rapporten worden geschreven en deze willen we graag aan uw kind meegeven in de 
daarvoor bedoelde map. Wilt u, als u dit nog niet heeft gedaan, de rapportmap inleveren bij 
de juf?  
Ook hebben we nog niet van alle kinderen het geld van de sponsorloop binnen. Wilt u dit 
ook inleveren bij de juf? Alvast bedankt! 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
Woensdag 10 juli: Toets engels Unit 6 (Let op: dit keer op een woensdag!) 
Donderdag 11 juli: Juffendag! 
Vrijdag 12 juli: Toets Levend water H38 
Woensdag 17 juli:  Afscheid groep 8 
Vrijdag 18 juli: Rapporten mee 
Vrijdag 19 juli:  12.30 uur start zomervakantie!! 
 
Hartelijke groeten, 
juf Annelies en juf Jessica 
 
 
 

Groep 6 
 
Het jaar zit er alweer bijna op! Wat is het snel gegaan en wat kunnen  we terugkijken op een 
leuk, gezellig en leerzaam jaar! De laatste twee weken wordt er zeker nog gewerkt maar 
gaan we ook nog een hoop leuke dingen doen. Het schoolreisje, de juffendag en natuurlijk 
worden er ook in de klas en buiten op het plein leuke spelletjes gespeeld. 
 
De cito's zitten erop en wat zijn de meeste kinderen flink gegroeid zeg! Wij als juffen zijn 
echt heel erg trots op de kinderen, die ondanks het warme weer heel geconcentreerd en 
hard gewerkt hebben. Ook de methodes zijn bijna uit... de kinderen leren met taal over 
woordsoorten in een zin. De persoonsvorm, het onderwerp, het gezegde en nu is daar ook 
het lijdend voorwerp bij gekomen!  
 

 



Volgende week staat de juffendag nog op de planning en dat belooft ook een leuke dag te 
worden!  
 
Huiswerk: 
Aanstaande vrijdag is de laatste toets  van Levend Water! Vanaf dan hoeven de kinderen 
geen huiswerk meer te maken! Uiteraard horen ze nog wel gewoon de Bijbelverhalen van de 
laatste hoofdstukken maar ze hoeven dus geen toets meer te maken. Ook het huiswerk voor 
Nieuwsbegrip stopt!  
 
Juf Marlinde: Ik wil jullie alvast via deze weg persoonlijk bedanken voor het afgelopen jaar. 
Wat was het fijn om zoveel betrokken ouders te hebben in de klas. Er waren veel fijne 
gesprekken en ook konden we regelmatig een beroep doen op jullie hulp bij verschillende 
activiteiten! Voor mij gaat met de zomervakantie ook mijn zwangerschapsverlof van start. Ik 
kijk daar naar uit maar zal het werken met de kinderen voorlopig ook weer even moeten 
missen. Dinsdag 16 juli is mijn laatste werkdag voor groep 6 en zal ik vast afscheid nemen 
van de klas. Woensdag 17 juli sta ik nog voor groep 7 en dat is mijn laatste werkdag! Ik kijk 
terug op een gaaf jaar waarin ik samen met Inge heb genoten van een geweldige groep 
kinderen! Bedankt :) 
 
Huiswerk en belangrijke data: 
Donderdag 11 juli: Juffendag! 
Donderdag 11 juli 14.30 - bedankmiddag voor alle ouders, komt allen! 
Dinsdag 16 juli:           Juf Marlinde laatste dag in groep 6 
Woensdag 17 juli afscheid groep 8 
Donderdag 18 juli Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis.  
Vrijdag 19 juli Juf Inge laatste dag  
                                      12.00 uur de jaarsluiting - 12.30 uur zijn de kinderen vrij 
Zomervakantie t/m vrijdag 30 augustus 
 
Na de zomervakantie van woensdag 25 september - vrijdag 27 september kamp voor groep 
7, 8 in het prehistorisch museum in Eindhoven!!! Info volgt nog! 
 
 
 

Groep 7/8 
 
De laatste weken zijn ingegaan! De citotoetsen zijn achter de rug voor groep 7. Naar 
aanleiding van deze toetsen kan ik weer plannen maken voor groep 8 (na de vakantie) 
Het kamp is ook al gepland! Namelijk van woensdag 25 september-vrijdag 27 september. 
We gaan weer naar de prehistorie in Eindhoven. Verdere informatie volgt nog! 
 
Met beide groepen zijn we begonnen aan de laatste thema’s/ blokken van Engels, rekenen, 
taal en spelling. We bikkelen gewoon nog even door. Woensdag hebben we onze laatste 
toets gehad! We blijven zeker aan het werk, maar het huiswerk wordt wel minder! 
 
Met godsdienst luisteren we naar de verhalen die de kinderen van groep 8 nog willen horen. 
Bijvoorbeeld over Adam en Eva, Jozef, Abraham, Noach, Mozes. Ook de vriendschap tussen 

 



David en Jonathan, Daniël, Esther, de geboorte van Jezus en het laatste avondmaal komen 
nog aan bod. Mooi om die verhalen te vertellen! 
 
Groep 8 heeft de hele musical geoefend op dinsdag en dat ging al best goed! Een aantal 
kinderen moeten hun tekst echt nog beter leren. Fijn dat veel kinderen hun kleding en andere 
spullen mee hebben genomen. Vrijdagmiddag gaat groep 8 met de moeder van Lieke nog 
van alles knutselen. Vrijdagmiddag na schooltijd (voor het eten gaan we de musical oefenen. 
En dan nog 2 maandagen oefenen en dan dinsdagmiddag 16 juli voor de ouderen en 
kleuters! En woensdag 17 juli is het dan echt zover! 
 
Wat betreft het slapen op school: de kinderen blijven gezellig na schooltijd. We gaan de 
musical doornemen, buiten spelen, verstoppertje doen, film kijken en vanalles! 
Voor het avondeten en het ontbijt wordt gezorgd. De kinderen mogen nog wel hun eigen 
drinken, snoep, chips ed meenemen. Ook hun slaapzak, luchtbed/ matje, kussen, pyjama en 
knuffel mogen mee. De kinderen kunnen UITERLIJK 10.00 uur weer opgehaald worden van 
school! 
 
Belangrijke data en huiswerk: 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

 


