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WereldWijsNieuws

Agenda

15 november Studiedag: leerlingen vrij
25 november Opening schoolplein (op voorwaarde dat het is goedgekeurd)
2   december Sinterklaasviering, leerlingen om 12:30 vrij

Van de directie

Dankdag 2022
Zolang er mensen zijn op

aarde, zolang de aarde
vruchten geeft, zolang
zijt Gij ons aller Vader,

wij danken U voor al wat
leeft.

Gij voedt de vogels in de
bomen, Gij kleedt de

bloemen op het veld, o
Heer, Gij zijt mijn

onderkomen en al mijn
dagen zijn geteld.

Huub Oosterhuis, uit Stilte Zingen

De tweede periode van dit schooljaar is alweer in volle gang. We zijn met frisse energie
gestart in deze periode tot de kerstvakantie.
Goed om weer even wat puntjes op de i te zetten van wat we begin van het jaar hebben
afgesproken;

● Kom op tijd! De deuren gaan om 8.20 uur open. Fijn als alle kinderen om 8.25 uur
binnen komen zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten.

● Parkeren: zet uw auto op een goede parkeerplaats. Dan houden we de straat vrij én
veilig. Bovendien waarderen de buren dit  enorm.

● Afmelden: is uw kind ziek geef dit dan voor half 9 door. U kunt bellen naar de school
of de leerkracht een bericht sturen via Parro.



Stagiaires:
We zijn heel blij met onze stagiaires: Jonathan is er op donderdag bij de gymlessen en op
vrijdag in groep 3 en soms 4/5. Lizanne is op alle dagen de tweede juf bij de kleuters, we
hopen dat ze haar stage kan verlengen want we willen haar niet kwijt! Op vrijdag is Tyrone
aanwezig. Het is leuk om studenten een plek te bieden en zich te laten oriënteren op het
werken in het onderwijs, daarnaast is het nodig aangezien we in de toekomst ook nog veel
juffen en meesters nodig hebben.

Bezetting
Lerarentekort, we kunnen het woord niet meer horen maar hebben er helaas dagelijks mee
te maken. We begonnen met een plaatje waarbij Inge rustig haar verlof kon ingaan maar
helaas zijn we ingehaald door tegenslag. Laure is helaas niet in staat om les te geven, we
hopen en bidden voor haar gezondheid.
Lichtpuntjes zijn dat Paula steeds meer taken kan oppakken en dat we Bram bereid hebben
gevonden om een poosje bij ons te werken. Met elkaar krijgen we het dus weer rond maar ik
wil u nadrukkelijk blijven vragen om gebed en meedenken. Die stapjes harder die elke
leerkracht moet doen en de gevraagde flexibiliteit vragen veel, we rekenen hierbij op uw
begrip als zaken anders lopen dan gehoopt en verwacht.

Covid

In opdracht van het ministerie van OCW hebben we een draaiboek gemaakt wat we kunnen
inzetten als Corona weer opduikt en de maatregelen worden aangescherpt. Momenteel
zitten we in de donkergroene zone. Mocht het nodig zijn dat we naar een volgende fase
gaan dan hebben we een week de tijd om de maatregelen te organiseren. We zullen u dan
informeren welke gevolgen de volgende kleur heeft. De insteek blijft dat de scholen niet
meer dicht gaan maar hierbij heeft de minister altijd het laatste woord.
Zelftesten zijn beschikbaar via school. Heeft uw kind Corona, laat u het ons weten aub!

Hartelijke groet,

Ellen Stoel



Uit de bouwen

Groep 1 en 2

Het thema Gigagroen hebben we afgesloten met een themamiddag. Leuk dat er zoveel
ouders bij waren. Een prachtig thema om elke keer op terug te vallen want groene zaken
komen we elke dag tegen.
Zo heeft de gemeente aangekondigd dat het groene speelplein eind november klaar moet
zijn. Dat zouden wij fantastisch vinden want we staan te popelen om op de heuvel te gaan
spelen.

Groep 3

Het leren lezen en schrijven gaat door. We hebben genoten van de voorlezers die te gast
waren in de groep. De klusklas heeft cijfers met kralen eraan gefiguurzaagd waarmee we de
getallen kunnen oefenen. Het oefenen van de letters doen we nog steeds. We weten best
dat alles digitaal lijkt te worden maar het oefenen met schrijven activeert onze hersenen en
dat helpt om alles beter te onthouden.



Groep 4 en 5

Mede dankzij Grino heeft groep 4/5 ook een mooie gigagroene tijd beleefd. Er is gebouwd
aan een huisje voor hem en gesproken over voedsel wat vogels nodig hebben. De vogels
zullen blij zijn met de pindaslingers die geregen zijn.
Drie jongens hebben ook een les gegeven over knopen leggen, in vol ornaat van de
scouting! En wat hebben we genoten van de zelfgemaakte groentesoep met dank aan juf
Hanne.



Groep 6/7/8

Presenteer maar aan de groep wat je geleerd hebt bij het thema, de leerlingen van de
bovenbouw vinden dit al heel gewoon. Naast digitale verwerking is er ook veel met de
handen gedaan: lekker creatief bezig!

Algemeen

Een ontbijt, lunch en diner leren maken bij Piëzo en Kinderresto

Zit je in groep 6, 7 of 8? Doe dan mee met de kooklessen van Kinderresto en Stichting Piëzo in de wijk

Meerzicht. Van een echte chef-kok leer je zelf in drie lessen een ontbijt, lunch en diner koken. Ook

komt informatie over vitaminen, zoet, suiker en gezonde voeding aan bod.

De lessen zijn op donderdag 10 november, 24 november en 1 december van 15:15 tot 17:15 uur aan

de Uiterwaard 21.

Kom je ook? Meld je dan aan bij Sabina Geusebroek via sabina@stichtingpiezo.nl of via 079-3229453.

-------------------------------------------------------------------------------------------------



Beste ouder(s)/verzorger(s),

In onderstaand stukje, kunt u in grote lijnen lezen waar leerlingen die werk van juf Annet krijgen aan
gewerkt hebben.

Het afgelopen blok hebben leerlingen van de MiddenBouw gewerkt met verschillende materialen. Zo
hebben zij 4 op een rij gespeeld maar dan in 3D: je kan dus op veel meer manieren 4 op een rij maken
en moet dus extra goed opletten. Ook hebben we gepuzzeld met logische puzzels waarbij je heel
goed moet lezen wat er staat. Dat moet je ook als je een nieuw spel gaat spelen want handleidingen
staan vol met informatie maar zijn niet altijd even duidelijk. Kortom, al spelend en ontdekkend
hebben ze weer hard gewerkt! Ook wordt er flink gerekend en leren we hoe je met elkaar kunt
samenwerken.

De BovenBouw heeft dit blok kennisgemaakt met heel veel vlaggen en plaatsen uit veel verschillende
landen. Hoeveel vlaggen kun je zelf maken als je maar 1 kleur hebt en de vlag ruimte heeft voor 3
kleuren? En hoeveel als je 2 of 3 kleuren mag gebruiken? We ontdekten dat het er afhankelijk van de
regels steeds meer of juist veel minder werden. Vraag maar eens na.

We ontdekten dat door met dit onderwerp bezig te zijn, we er bijna als vanzelf meer bijgeleerd
hebben. Ook hier denken we over na. Door alle opgaven te doen, kom je uit op een bepaald getal en
kun je kijken of je de code kunt kraken. Dit is door de lesuitvallen nog niet helemaal af. Daarom gaan
we er na de vakantie nog even mee verder. De leerlingen werken tijdens de les technisch lezen aan
deze opdrachten. Dit is een nieuw insteek: werk op maat in de klas. Voor een aantal leerlingen wordt
er ook een les rekenen en/of taal vervangen door ander materiaal van mij. Met een ander woord
noemen we dat compacten. Het komt er op neer dat je bepaalde lesstof over mag slaan en daar
ander werk voor in de plaats krijgt.

Leerlingen uit de OnderBouw komen nog niet bij mij. Wel ben ik voor u en de leerkrachten
beschikbaar voor vragen of om mee te denken.

Met vriendelijke groet,

Annet Mau

Talentbegeleider WereldWijs

a.mau@levwn.nl

Lied van de maand

Deze maand zingen we de volgende liederen:

Ons jaarlied:
Op reis - Marcel & Lydia [Officiële Video]

Groep ½
Gods volk wordt uitgeleid (148)

Groep 3
Opwekking voor kids - 96 - Het is fijn om je vriend te zijn
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee
Het Allerleukste Liedje

Groep 4/5
Samen Is Veel Leuker (191)

https://www.youtube.com/watch?v=OvlmziahMxI
https://www.youtube.com/watch?v=5OkSc6vYMTY
https://www.youtube.com/watch?v=RjM7uXpZous
https://www.youtube.com/watch?v=WDkoeAPXPHg
https://www.youtube.com/watch?v=5vxqd6tTY1c
https://www.youtube.com/watch?v=pLV-w2yAArw
mailto:a.mau@levwn.nl


Opwekking 609 - U bent Heilig
Kinderlied  Dank U wel voor de sterren

Groep 6/7/8
opwekking 167 Samen in de naam van Jezus.avi
Onze Schuilplaats Is God (LIVE) - Mozaiek Worship | Kees Kraayenoord & Wyke Bokma

Van en door ouders

Stuur een kaart naar Oekraïne
Van een ouder kregen we een mooie actie die we graag onder uw aandacht brengen. Zie de
bijlage!

Het doel is om met de opbrengsten van de kaarten hulppakketten te maken. De mensen die
de kaarten besteld hebben kunnen dan ook weer een kaart meesturen met het pakket,
waarop een persoonlijke boodschap staat. Bij de bestelling wordt dan instructies gegeven
hoe zij ervoor kunnen zorgen dat er één kaart bij het pakket meegestuurd wordt.

Mocht er nog wat vragen zijn, dan kunnen ze met mij bellen of e-mailen :
+31616502383 hello@lifelinecrafts.nl

Hartelijke groet,
Melody Merenciana

Ouderavond mediawijsheid
Het duurt nog even maar op 26 januari 2023 hopen we als WIOS (Werkgroep Identiteit op
school) een ouderavond te organiseren rond mediawijsheid. Hoe geef je thuis handvatten
aan de opvoeding met sociale media. Houdt u deze avond vrij in uw agenda?

Gebedsgroep
Elke maandagochtend komen ouders bij elkaar om te bidden voor de school. Direct aan het
begin van de dag gebeurt dit. Het is mooi om met elkaar onze zorgen en dankpunten bij God
te brengen. Zonder zijn onmisbare zegen kunnen we niet. Wilt u meebidden, laat het weten
aub!

Medezeggenschapsraad

De volgende vergadering van de medezeggenschapsraad staat gepland op 23 januari 2023

https://www.youtube.com/watch?v=9keo9WatI0A
https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4
https://www.youtube.com/watch?v=G5TjoSk6xMw
https://www.youtube.com/watch?v=aA6cnb7hBwg
mailto:hello@lifelinecrafts.nl


Kinderopvang

In de bijlage vindt u nogmaals de flyer van de nieuwe BSO. Ze staan te popelen om te
starten maar hebben hier nog enthousiaste medewerkers voor nodig. Kent u personen die
dit zouden kunnen en willen, geef het aub door!


