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Agenda

15 april Goede Vrijdag : school gesloten
18 april Tweede Paasdag: school gesloten
22 april Koningsspelen
23 april - 8 mei Meivakantie
19 mei 12:30 school uit ivm studiemiddag
20 Mei                        wel school!
26+27 mei Hemelvaart: school gesloten
30 mei Pinksterviering met ouders om 18:45

Van de directie



In deze tijd bereiden we ons voor op het Paasfeest, we vertellen de verhalen in de klas en
zingen liederen. Het blijft een ongelooflijk geschenk dat Jezus zich voor ons liet kruisigen
zodat God naar ons blijft omzien.

In Zoetermeer is een groep vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Met de gemeente is er
overleg over de mogelijkheden om de basisschoolleerlingen een plekje op een school te
geven. Mocht het nodig zijn dan zal ook WereldWijs hier een steentje aan bijdragen.

Na een maand van prachtig weer en volop voorjaar zijn we via een dagje sneeuw in de
regen beland. Tja, april doet wat hij wil!
We merken dat er veel leerlingen en ook leerkrachten ziek zijn. Hopelijk gaat deze golf weer
snel voorbij. Beterschap voor iedereen die ziek thuis is.
Als u uw kind ziek meldt via Parro, vergeet dan achteraf niet beter te melden. Ziekmelden
door te bellen of een bericht te sturen kan uiteraard ook.

20 Mei wel school!
In tegenstelling tot eerdere planning is er op 20 mei gewoon school. De personeelsdag voor
de organisatie LEV-WN is wegens omstandigheden verplaatst naar september en daarom
zijn wij gewoon aanwezig. Had u al plannen gemaakt, neem dan even contact op aub.

Bestuursbezoek
Zoals u hebt kunnen lezen in de brief vanuit LEV-WN, hebben we een nieuwe bestuurder:
Henk Eilander. Hij was hiervoor directeur onderwijs bij LEV-WN en voor deze functie is nu
een vacature. Vanwege zijn drukke agenda zal hij dit jaar geen werkbezoek brengen aan
onze school. Volgend jaar zal hij dit oppakken. Als u iets met hem zou willen delen kan dat
uiteraard wel, zijn mailadres is h.eilander@levwn.nl

Wios
De Wios (werkgroep Identiteit op school) is ook weer bij elkaar geweest. Het is fijn als
ouders meedenken over het vormgeven van onze christelijke identiteit. Tijdens een
studiedag hebben zij de bijbelstudie vormgegeven en ook wordt er meegedacht over de
ouderavonden die we houden.

Maandopening
Elke eerste dinsdag van de maand starten we de dag met een maandopening. Met alle
leerlingen komen we samen in de aula en we zingen, bidden en horen een verhaal of zien
iets wat de leerlingen hebben geoefend. 1 groep heeft de organisatie in handen en de
ouders van deze groep zijn van harte welkom bij de opening. Meer ruimte hebben we niet in
de aula dus daarom om de beurt.

Pinksterviering
Maandagavond 30 mei willen we een Pinksterviering houden waarbij alle leerlingen,
(groot)ouders en belangstellenden voor worden uitgenodigd. Omdat dit niet in school past
wijken we uit naar het gebouw van de Lichtzijde in Zoetermeer. U ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging. Zet u het alvast in de agenda!

Hartelijke groet,
Ellen Stoel

mailto:h.eilander@levwn.nl


Uit de bouwen

Zomaar een paar beelden uit de verschillende bouwen.

Onderbouw:
Welkom in de dierentuin, het thema van de onderbouw. Leren over verschillende dieren,
naar de kinderboerderij en binnenkort naar de dierentuin. Maar ook tellen en rekenen aan de
kassa als je binnenkomt en entree moet betalen. En lezen uit de boeken over dieren en
verzorgers en plaatsen waar ze wonen. De taakkaart is ingevoerd bij groep 1 en 2 en in
groep 3 kwam de week van het geld voorbij.



Middenbouw:
Genieten van de sneeuw en tegelijk een zonnebril op. Op 1 april was dit nodig om mee te
werken aan het experiment van het effect van licht van je scherm op de hoeveelheid werk
die je afkrijgt. Als reactie werden de meeste juffen wel getrakteerd op een kopje
overheerlijke zoute of zoete thee en andere grappige acties.
Met Wonderlijk gemaakt veel aandacht voor je houding, hoe ben je zelfverzekerd en straal je
dat uit.

Bovenbouw
Genieten van het mooie weer door te lunchen in de buitenklas. Met de bus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam.

Algemeen

Beroepen in de gezondheidszorg. Welke beroepen zijn er eigenlijk en hoe ziet het er achter
de schermen uit. Piezo laat het zien aan kinderen. Bekijk de link hieronder.

Piëzo TalentenAcademie

https://www.youtube.com/watch?v=kCa5-cIj2-8
https://stichtingpiezo.nl/projecten/piezo-talentenacademie


Lied van de maand

Liederen die we zingen bij de maandopening en rond Pasen

- Sta eens even op https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE
- Welkom Welkom https://www.youtube.com/watch?v=GRIMBZbS5YQ
- Het Allerleukste Liedje https://www.youtube.com/watch?v=5vxqd6tTY1c
- wij vieren feest
- als ik mijn ogen sluit
- B Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Van en door ouders

OPROEP TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Beste ouders en verzorgers,

Elke dag spelen de kinderen in de middagpauze buiten onder begeleiding van TSO-ers
terwijl de leerkrachten van hun pauze kunnen genieten.

Deze TSO (Tussenschoolse Opvang) wordt verzorgd door een vaste groep (groot)ouders/
verzorgers die wekelijks of tweewekelijks een keer oppassen.

Komt u ons helpen? We hebben u nodig!

Voor meer informatie of om u op te geven, spreek ons aan of stuur even een mail. (zie
onder)

TSO in het kort:

-  aanwezig van 12.05u - 13.15u

-  onderbouw en bovenbouw gesplitst

-  altijd 3 of 4 TSO-ers op het plein (je staat er dus zeker niet alleen voor!)

-  duidelijke pleinregels

-  gezellig & vast team per dag

-  liefst wekelijks of tweewekelijks (1x per maand is ook mogelijk)

-  geen ervaring vereist, je wordt ingewerkt

-  vrijwilligersvergoeding

-  jaarlijkse cursus/ training

-  je bouwt een band op met de kinderen

-  je bent meer betrokken bij de school

-  door onze hulp kunnen de leerkrachten ook even pauze houden

We horen heel graag van jullie!

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY
https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE
https://www.youtube.com/watch?v=GRIMBZbS5YQ
https://www.youtube.com/watch?v=5vxqd6tTY1c
https://www.youtube.com/watch?v=kCa5-cIj2-8


Met vriendelijke groet,

Ellen Stoel (e.stoel@levwn.nl) en namens de TSO:

Astrid Menninga (moeder van Kyra groep 7 en Laura groep 3) (tsowereldwijs@gmail.com)

Medezeggenschapsraad

Tijdens de laatste vergadering hebben we gesproken over het groene schoolplein dat erg
lang op zich laat wachten. De gemeente heeft eindelijk toezeggingen gedaan en we hopen
dat ze in de zomer gaan starten. We kijken er naar uit dat het klaar is.
Ook hebben we besproken dat we volgende vergadering zullen bespreken hoe de stand is
van de ouderbijdragen en de TSO bijdragen. Kan dit bedrag gehandhaafd blijven?
Binnenkort maken we plannen voor de formatie van volgend jaar, we hopen dat we alle
plekken van leerkracht bezet kunnen houden in deze tijd van lerarentekort. Als er vacatures
komen, willen we ouders nadrukkelijk vragen deze te delen via social media en eigen
contacten.
De medezeggenschapsraad is akkoord met het annuleren van de studiedag op 20 mei
vanwege het verzetten van de LEV-WN personeelsdag. De organisatie krijgt het niet rond
en daarom vindt deze dag plaats in september. Omdat we al genoeg dagen hebben gemist
in het afgelopen jaar, willen we de lessen graag gewoon geven op deze dag. Als ouders al
plannen hebben gemaakt die hiermee strijdig zijn, zullen we hier coulant mee omgaan.

Volgende vergadering staat gepland op 31 mei 2022.

Kinderopvang

mailto:e.stoel@levwn.nl

