februari 2022

WereldWijsNieuws
Agenda
8 februari
studiemiddag: leerlingen vrij vanaf 12:30
8 februari
ouderavond over Wonderlijk gemaakt
9 februari
studiedag: leerlingen vrij
week van 14 februari rapportgesprekken
28 februari- 4 maart
voorjaarsvakantie
17 en 24 maart schooltandarts
Van de directie
Hoe gaat het?
Al bijna 2 jaar heeft het coronavirus invloed op ons leven en dus ook op ons onderwijs. ‘Nieuwe’
ouders hebben nog niet of amper meegemaakt dat er momenten zijn waarop we als school en
ouders samenkomen voor een informatieavond of viering. Op het plein houden we meestal keurig
afstand maar dit heeft ook tot gevolg dat we elkaar niet leren kennen. Ik wil een oproep doen om
elkaar te zien, elkaar aan te spreken in de hoop op beter tijden waarin contact makkelijker zal
worden. Doet u mee?
Familie Bos heten we in het bijzonder van harte welkom, hun dochter Jasmijn is in groep 6 gestart.
De koffieochtend van 18 februari is vanwege de maatregelen uit de agenda gehaald. Deze zullen we
op een later tijdstip inhalen.
Ouderavond
Vanavond bent u van harte welkom tijdens de ouderavond. We doen dit
online. Tijdens deze avond willen we u meer vertellen over de methode die
wij gebruiken op school mbt seksuele vorming. De methode die wij hiervoor
gebruiken “Wonderlijk gemaakt” wordt toegelicht en er is ruimte om met
elkaar te spreken. Hierbij nogmaals de link die ook via Parro is verstuurd:

__________________________________________________________________________
Rapportgesprekken
In de afgelopen weken zijn de citotoetsen afgenomen. Omdat er regelmatig leerlingen met een
positieve test afwezig waren, duurde het iets langer dan anders. De leerkrachten hebben de resultaten

geanalyseerd en hiermee nieuwe plannen gemaakt om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs op
maat te bieden. Tijdens de rapportgesprekken zullen ze dit met u bespreken. Uw kind mag hierbij zijn
maar het is niet verplicht. We vinden het heel belangrijk om dit gesprek met u te voeren omdat we
samen willen optrekken met u als ouders. Daarom verwachten we alle ouders. U krijgt via Parro een
uitnodiging om een tijd in te plannen en anders kunnen wij dit doen. Kunt u echt niet op de beschikbare
tijden, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind(eren).
Vakantierooster 2022/2023
Hieronder vindt u het vakantierooster van het volgend schooljaar. In afstemming met de MR hebben
we deze opgesteld. We vallen onder de regio Midden en de vakantie sluiten aan bij de basisscholen in
Zoetermeer.
Het rooster van dit schooljaar staat in de agenda van Parro en op de website.
Naast de vakanties zijn er nog studiedagen, deze data zullen we zo spoedig mogelijk met u delen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

24 - 28 oktober 2022
26 december 2022 - 6 januari 2023
27 februari - 3 maart 2023
7 - 10 april 2023
24 april - 5 mei 2023
18 + 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli - 18 augustus 2023

Hartelijke groet, Ellen Stoel
Uit de bouwen

Onderbouw

De onderbouw heeft als thema gekozen voor de ruimte. Wat valt daar veel over te leren. Er worden
raketten gebouwd om naar de maan te gaan, de aarde draait en we hebben een noordpool en een
zuidpool. Leuk hoe kinderen hun eigen kennis kunnen inbrengen en uitbreiden.
We zijn blij dat we straks elke dag 2 juffen in de groep hebben: naast Rianne is Marit er op maandag
en dinsdag en Kirsten op donderdag en vrijdag. Zo kunnen we vaker in kleine groepjes werken.
Ook is het prettig dat er extra handen/ogen zijn bij het buitenspelen, omkleden voor gym of judo
etc.

Middenbouw
Het thema in de middenbouw is Uitvinden. Marjorie en Roeline hebben in een witte uitvindersjas
het thema geïntroduceerd. Een experiment was een ‘het antwoord is NEE dag’. Er werd flink gedacht
voordat er een vraag werd gesteld.
Marjorie en Roeline hebben elkaar netjes afgewisseld met corona waardoor de lessen bijna helemaal
gewoon door konden gaan.
De schooljudo wordt zeer gewaardeerd door de leerlingen. Het is prettig om zo sportief bezig te zijn
en tegelijk te oefenen met elkaar vertrouwen en respecteren en jezelf te beheersen. Een mooie
oefening die doorwerkt in de groep.

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt van alles geleerd over Egypte. Omdat we hierbij verschillende vakken
betrekken kan het zomaar gebeuren dat de leerlingen leren over verschillende filosofen. Het
bouwen blijft ook bij oudere kinderen nog in trek; piramides vragen wel iets meer deskundigheid
en geduld dan een recht bouwwerk.
Bij een tekenles mochten de leerlingen zichzelf tekenen. Dat hadden ze al eens eerder gedaan, een
aantal jaren geleden, en hoe leuk is het om dan te zien hoe ze zijn gegroeid. Letterlijk natuurlijk
maar ook in de vaardigheid tekenen.
De leerlingen van de klusklas hebben de afgelopen weken gewerkt aan een heuse schoolbus met
deur en wielen voor groep 3. Deze bus past bij de leesmethode en het rekenen. De leerlingen
weten de bussommen nog prima: 1 leerling in de bus, twee stappen erbij…. en hoe leuk is het om
daar iets voor te maken.
Elke dag is het weer een verrassing wie de Star of the day is. Mooi om te lezen wat klasgenoten
zien in elkaar en welke complimenten ze elkaar geven.
Jasmijn is nieuw in groep 6 en heeft haar plekje gevonden: van harte welkom!

Leerlingraad
Komende vrijdag is er weer leerlingraad.

Algemeen
Regelmatig ontvangen we informatie van organisaties in Zoetermeer. Sommige brengen we onder uw
aandacht door ze hier te plaatsen.
Ontbijt, lunch en diner maken bij KinderResto

Vanaf 3 februari starten KinderResto en Piëzo een aantal series ‘KinderResto’ voor kinderen in de
leeftijdsgroep 8-12 jaar (van groep 6 tot en met groep 8).
Onder begeleiding van een echte chef-kok leren de kinderen zelf in drie lessen een gezond ontbijt, een
gezonde lunch en een gezond diner te bereiden. Daarnaast komen op een speelse en luchtige manier
diverse onderwerpen als vitaminen, sporten en bewegen, zoet en suiker en gezonde voeding aanbod.
We starten in de wijk Meerzicht en de lessen zijn op donderdag 3 februari, 10 februari en 24 februari
van 15:15 tot 17:00 uur aan de Uiterwaard 21.
Kom je ook? Meld je dan aan bij Sabina Geusebroek door te mailen naar sabina@stichtingpiezo.nl of
te bellen naar 079-3229453.
Met vriendelijke groet,
Wendy Moerman
Projectcoördinator Onderwijs, Opvoeding en Communicatie
06-80055583
wendy@stichtingpiezo.nl
www.stichtingpiezo.nl

Lied van de maand
We leren de leerlingen christelijke liederen uit psalmboek en liedbundels. Groep 1-2 leert 1 lied per
maand, de andere groepen 2. Daarnaast zingen we nog veel liederen die de kinderen zelf mogen
kiezen.

Groep 1-8
Kinderopwekking 203
Als ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit,
weet ik dat U op me wacht.
Ik vertel U graag wat ik deed vandaag,
ik voel dat U naar me lacht.
Er is geen vraag die ik niet stellen mag,
niets wat ik niet zeggen kan.
U luistert stil naar wat ik vragen wil
en alles waar ik U voor dank.
Refrein:
Vader, ik dank U, dat ik danken mag.
Dank voor uw liefde, voor uw zorg elke dag.
Voor de mensen in oorlog, alleen en verdrietig,
mensen met honger en pijn.
Voor de mensen die vluchten op zoek naar de vrede,
bid ik: 'Heer, wilt U dicht bij hen zijn'.
Refrein:
Vader, ik dank U, dat ik danken mag.
Dank voor uw liefde, voor uw zorg elke dag.

Groep 3-8
GK.99:8
Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
Die met macht gekroond op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

Van en door ouders

Tips en tops van ouders

Medezeggenschapsraad
Volgende vergadering staat gepland op 29 maart 2022.

Kinderopvang

