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31 augustus Groepsinformatie-
avond 5/6 en 7/8 

5 september Studiedag, kinde-
ren vrij 

11 en 14 sep-

tember 

Focusgesprekken  

12 oktober Kinderen ‘s mid-
dags vrij 

Agenda Nieuws  

Wie zag de zee en heb je er ook in gezwommen? 

Wie zag de bergen en heb je ze beklommen? 

Wie mocht laat opblijven en misschien langer buiten blijven en zag je 

de sterren?  

Met deze woorden en het boekje “De jongen en de zee” van Max Lu-

cado hebben we gesproken over  Gods prachtige schepping.  Het was 

fijn om elkaar  na de vakantie te ontmoeten bij de jaaropening. 

Het is ook fijn om weer aan de slag te gaan, meestal in een nieuwe groep of bij een nieuwe 

juf en voor Jevantly, Jeny en  Sontje Tromp en Adèl Abraha  zelfs een nieuwe school. We he-

ten jullie en jullie ouders van harte welkom en hopen dat jullie snel je plekje innemen bin-

nen WereldWijs. 

Naar aanleiding van de gelijkenis van de talenten hebben we als team doorgepraat over on-

ze talenten. Hoe zou  jij winst kunnen halen uit jouw talenten, welke talenten heb je en wel-

ke talenten zie je bij de kinderen in je klas? We hebben allemaal talenten gekregen van God 

en zien het als onze taak om deze in te zetten voor de ontwikkeling van de leerlingen en el-

kaar. 

We hebben ook geloof gekregen en willen dit met elkaar inzetten om de leerlingen voor te 

leven in het dienen van God en elkaar  en zo ook de identiteit van de school te versterken. 

Omdat we dit niet zomaar zelf kunnen, hebben we God hiervoor gebeden en gedankt. 

Naast lessen voorbereiden, gesprekken voeren en bijscholing hebben we als team regelma-

tig teamvergaderingen. Om de werkdruk voor het team beheersbaar te houden, hebben we 

afgesproken dat we de maandagen gebruiken voor teamvergaderingen.  Op de maandag is 

het dus goed mogelijk dat er geen mogelijkheid is voor een oudergesprek. Uiteraard staan 

we u graag te woord na schooltijd op het schoolplein en kunnen we eventueel een afspraak 

inplannen. 

Dinsdag 5 september hebben we een studiedag, de kinderen zijn dan vrij.  

Donderdagmiddag 12 oktober gaan we als team op bezoek bij een collega-school. De kinde-

ren zijn dan om 12:30 vrij. (dus niet 5 oktober!) 

Deze week zijn de groepsinformatieavonden. U hebt het misschien al gehoord maar als team 

zouden wij het fijn vinden als er  gezonde traktaties de school in komen. Het is heerlijk om 

verwend te worden als er een leerling jarig is en voor de leerlingen is het een feestje om bij 

de juffen/meesters langs te gaan maar we houden het graag gezond! 

Misschien heeft u onze meester al gezien: Tim is stagiair onderwijsassistentie en zal dit jaar 

in groep 1 en 2 meedraaien op maandag en donderdag. Vanaf de tweede week september 



Op maandagochtend 11 september hoopt een voor onze school nieuwe fotograaf nl. Knap-

pe Koppies te komen fotograferen. Zie ook: http://www.knappekoppies.nl/ 

Hierbij wil ik een paar dingen opmerken: 

De fotosessie met de broertjes/zusjes die niet op onze school zitten, start om 8:15 tot 
9:00. Hier is een inschrijflijst voor en deze zal in de hal (bij binnenkomst) worden opge-

hangen.  

Knappe Koppies heeft 2 fotografen waardoor er twee plekken op dezelfde tijd zijn. 
Zorg wel dat u op de ingeschreven tijd aanwezig bent. Houd altijd rekening met wat spe-

ling. 

Om 9:00 starten de klassen- en portretfoto's. Te beginnen met groep 1/2. Kom dus op tijd! 

De achtergrond is wit. Kleurige kleding doen het dus goed, maar zwart of wit kan natuurlijk 

ook. Aan u de keuze. 

Weet dat bv. een kapsel met strakke staart op de foto een beeld kan geven van een kort-

geknipt kapsel. 

Plek: aula. Wilt u daar bij binnenkomst rekening mee houden met de kinderen, zodat de 

fotografen vlot kunnen doorwerken? 

Bij vragen kunt u bij mij, Anneke, terecht. 

We zien uit naar een leuke ochtend! 

 

Catherina Abdinova 

Anneke van de Laar 

Schoolfotograaf 
 

zal meester Dick in groep 7/8 komen als stagiair Pabo 3. Binnenkort zullen zij zich aan u 

voorstellen. 

Mocht u mij willen spreken; op maandag, dinsdag en donderdag ben ik meestal op school. 

Soms zijn er studiedagen of vergaderingen waardoor ik afwezig ben maar een mailtje sturen 
kan altijd naar e.stoel@gpown.nl 
 

Ik bid, hoop en verwacht dat we een mooi schooljaar tegemoet gaan! 

Hartelijke groet,  

Ellen Stoel   

(directeur)  

mailto:e.stoel@gpown.nl


 Groep 1/2 
 
We zijn weer gestart en vol enthousiasme! De klas was toch wel iets veranderd na de vakantie en dus 

gingen we maandag als eerste op ontdekkingstocht. Waar staat alles en waar en met wat kan je alle-

maal spelen. Ook de knutselkast is veranderd en het leuke is dat je af en toe nog kinderen naar de 

oude kast ziet lopen (hoe snel iets al in je systeem zit…) en dan: “Oh ja, dat staat ergens anders!” 

We zijn nu met 17 kinderen en binnenkort komt Femque wennen, zij mag eind september naar school 

en heeft er al heel veel zin in. 

Vorige week was er opeens op een ochtend heel veel rommel in de klas en de we vroegen ons natuur-

lijk af wie er in onze klas geweest zou kunnen zijn. Maar een dag later zagen we opeens een boeven-

pet, van wie zou dat toch zijn??? En deze week alweer een kast met rommel, zou er dan toch een 

boef komen ’s nachts? Ja vast, de boef uit het boek van Agent en Boef! We hebben hem maar een 

brief geschreven dat hij best mag komen, maar dan moet hij wel alles opruimen, want het is niet leuk 

als wij telkens zijn rommel op moeten ruimen! Benieuwd of we ook een brief terug krijgen… 

Met dit thema introduceren we de komende 6 weken de regels op school: Boef haalt namelijk alle-

maal streken uit in de klas en daarom moeten er regels komen. Die regels gelden natuurlijk niet al-

leen voor Boef, maar ook de kinderen en de juffen moeten zich aan die regels houden. In de klas wil-

len we ook een themahoek maken, maar dan als de kinderen echt weten dat Boef geweest is. De 

knutsels die we maken zijn dan politiepetten, bonnenboekjes, we gaan sporen zoeken, vingerafdruk-

ken bekijken, zelfportretten maken, leren over je naam en adres, meten hoe lang je bent en zo ko-

men alle leergebieden aan de orde. 

Op dinsdag van 12.00 – 12.30 en op donderdag van 13.30 – 14.30 uur gymmen we. Het zou fijn zijn 

als ieder kind gymschoenen (graag in een tas) heeft, dat gymt wat beter dan op blote voeten. Ook 

heeft nog niet ieder kind een luizenzak. Heeft u een nieuw exemplaar nodig, dan kan u die via Annet 

Goossens (administratie) verkrijgen. Zij is er op maandag en donderdagochtend. Een enveloppe op 

haar bureau met € 3,- en uw naam mag ook. 

Belangrijke data voor de komende tijd: 

Dinsdag 5 september : kinderen vrij, leerkrachten hebben een studiedag! 

Maandag 11 september : Schoolfotograaf 

Focusgesprekken 

Donderdag 14 september: Focusgesprekken 

Dat was het eerst, een heel fijn wekend alvast en tot het volgende nieuws! 

Jacobien, Tim en Titia 

 



Groep 3/4 
 
Zo, we zijn er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en alle kinderen én ik zijn enthousiast om er 

weer tegenaan te gaan dit jaar. Hierbij heet ik nog een keer iedereen welkom die nieuw is in groep 3, 

kinderen én ouders. Ik hoop dat we er met elkaar weer een leuk en leerzaam jaar van kunnen ma-

ken!  

 

De afgelopen dinsdag zijn er veel ouders aanwezig geweest bij de ouderavond! Fijn! Voor ouders die 

het gemist hebben, stuur ik een mail met een samenvatting van de avond.  

 

Zo aan het begin van het jaar is er veel nieuw voor de kinderen in de klas. Nieuwe plekken, nieuwe 

regels en routines, nieuwe manier van werken (in schrift of in tablet), Hier hebben we de eerste week 

veel aandacht aan besteed. Ook hebben we al best wat nieuwe dingen qua inhoud van de les geleerd. 

Groep 3 de letters r, i, k, d, aa, n en ‘en’, maar ook woorden lezen en schrijven met deze letters.  

Groep 4 heeft geleerd hoe je woorden met 2 medeklinkers naast elkaar schrijft. Ook hebben ze ge-

leerd om netter in schrijfletters te schrijven (hier ben ik best streng op).. En ze hebben bij taal al ge-

leerd wat een lidwoord is en een zelfstandig naamwoord. 

 

In de Wereldwijs-nieuwtjes die nog gaan komen zal ik iedere keer zetten in welk thema we van taal, 

spelling en rekenen zijn. Als u op de ouderavond bent geweest, heeft u van groep 3 een boekje met 

doelen van rekenen voor elk blok en woordlijsten van spelling van elk thema. U kunt hiermee thuis 

evt. oefenen met wat wij op school doen.  

Voor groep 4 worden de rekendoelen nog in een bestand samengevoegd, dit krijgt u binnenkort. Wat 

betreft spelling komen de te leren woorden in BLOON voor. Ook hebben de kinderen naast BLOON 

huiswerk, nieuwsbegrip huiswerk. De kinderen hebben een strookje met hun gebruikersnaam en 

wachtwoord meegekregen naar huis. In de mail die ik stuur zal ik ook de wachtwoorden nogmaals 

toevoegen.  

 

De kinderen krijgen in de komende weken om de beurt de dit-ben-ik-doos mee naar huis. Hier mogen 

ze maximaal 5 dingen van zichzelf in doen waarmee zij graag spelen of die belangrijk voor hen zijn. 

In de klas mogen ze dit laten zien, eigenlijk een soort spreekbeurt over zichzelf. Leuk om meer over 

elkaar te weten te komen en om te zien hoe kinderen – als ze over zichzelf vertellen in de klas – op-

bloeien en meer zelfvertrouwen krijgen… 

 

Verder is voor nu belangrijk: mocht u vragen hebben of mij willen bereiken? Ik ben maandag, dins-

dag, woensdag en vrijdag na schooltijd op het plein bereikbaar.  Anders kunt u mij altijd mailen: 

m.rote@gpown.nl .  

 

Mijn collega Jacobien werkt op donderdag bij ons in de klas. Haar kunt u bereiken via het mailadres 

j.teertstra@gpown.nl .  

 



Groep 5/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn begonnen, 

 

Inmiddels zijn we alweer bijna twee weken gestart. Er is al een hoop gedaan en geleerd. Qua lesin-

houd is er nog best veel herhaling van vorig jaar. Zo frissen de kinderen in groep 5 het optellen en 

aftrekken tot 100 op met de getallenlijn en werkt groep 6 aan het splitsen en ombouwen van moeilij-

ke keersommen. Hard nodig want je ziet dat het bij een aantal kinderen toch best wat is weggezakt. 

Verder is de sfeer in de klas prima. Wel is het best even wennen dat de klas zo vol zit. 27 kinderen! 

Af en toe zijn er wat ruzietjes die we gelukkig snel kunnen oplossen. Vandaag heb ik met de kinderen 

nog eens besproken dat het niet erg is als er soms ruzie wordt gemaakt maar dat ze goed moeten 

opletten hoe ze ermee omgaan. Daar gaan we de komende tijd goed op letten met elkaar en daar zal 

ik ook een poosje boven op zitten. Verder had deze week een gekke start aangezien ik maandag en 

dinsdag afwezig was i.v.m. een flinke oorontsteking! Bedankt voor alle beterschapswensen… inmid-

dels voel ik me alweer wat beter en ben ik gewoon weer op school. Fijn dat juf Didi de groep kon les-

geven.  In de klas lezen we over Sjakie in de chocoladefabriek. Een leuk boek waar de kinderen zicht-

baar van smullen. Iedere dag na de pauze lezen we daaruit voor zodat de kinderen even tot rust kun-

nen komen voordat er weer hard gewerkt wordt. 

 

Levend Water 

 

Met Levend Water hoorden we deze weken over Samuël . Vanaf zijn geboorte en alle belangrijke ta-

ken die hij daarna in zijn leven had. Ook horen we deze week over een ongehoorzame koning Saul. 

Met de kinderen hebben we besproken dat ook wij ons soms net als koning Saul gedragen. Ook wij 

vertrouwen soms ook meer op onze eigen 

plannen dan op die van God of we doen din-

gen die God niet fijn vindt. Bij Saul waren de 

gevolgen zichtbaar van zijn ontrouw aan 

God…. Wij kunnen voor onszelf ook veel leren 

van deze spannende verhalen. 

 

Schooltuinen 

 

Vanaf nu gaan we iedere donderdag ochtend 

naar de schooltuinen. Dit is nu tot aan de 

herfstvakantie. Vanaf april tot aan de zomer 



Groep 7/8 
 

zullen de kinderen daar ook echt in een eigen tuintje aan het werk gaan! Let erop dat u uw kind kle-

ding/schoenen aantrekt die eventueel vies mogen worden. (eventueel kaplaarzen!) In de eerste les 

gaan de kinderen een speurtocht doen om de schooltuinen te leren kennen! Ook zullen we een keer 

groentesoep en kruidenboter gaan maken! Het beloven hele leuke en leerzame lessen te worden. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

Vrij 1/9 Levend Water toets H2 

Di 5/9 vrij i.v.m. studiedag. De topo toets van groep 6 verplaatsen we naar woensdag 6/9 

Vrij 8/9 Levend Water toets H3 

Het eerste nieuws van dit seizoen! 

We hebben een goede start gemaakt. Best fijn om zo’n kleine groep te hebben! 19 kinderen! 

We beginnen al aan elkaar te wennen. Vaak wordt er hard gewerkt. Alleen met lesovergangen kan het 

heel rumoerig zijn. Daar gaan we nog mee aan de gang. 

De focus de komende weken ligt echt op het worden van 1 groep, respectvol met elkaar omgaan, el-

kaar leren kennen. Er zijn al wat botsingen geweest. Die hebben vooral te maken met vrije situaties 

(gym/ buiten spelen). Belangrijk dat we steeds weer rustig blijven en geduldig naar de ander willen 

luisteren. 

 

Wat betreft de “gewone” vakken: groep 7 heeft het cijferend optellen en aftrekken weer herhaald en 

ook de breuken kwamen weer even aan bod. Groep 8 heeft het kolomsgewijs delen herhaald en ook 

het rekenen met breuken. 

Voor groep 7 is werkwoordsspelling nieuw en groep 8 heeft geleerd wat bijvoeglijk gebruikt voltooid 

deelwoord is (het verbrande huis) 

Met geschiedenis hebben we het over de 2e Wereld Oorlog. Erg indrukwekkend. Ik heb wat spullen 

meegenomen (bonnen, persoonsbewijs) vanuit thuis en we hebben een aantal spellen hierover. Ook 

kijken we 13 in de oorlog. We hebben gepraat over de schaamte van NSB-ers na de oorlog en hoe dat 

soms tot nu toe kan doorwerken. 

 

Met Levend Water hebben we het gehad over het ontstaan van de bijbel en het ontstaan van de we-

reld. De scheppingsverhalen zijn heel bekend en ook het verhaal van de zondeval, maar als je er goed 

over nadenkt, gaat het zo diep. Wij als mensen weten niet wat het is om in een perfecte wereld te le-

ven. Er is zoveel gebrokenheid, ellende. Wij vinden dat bijna gewoon. Dan te bedenken dat Adam en 

Eva in een tijd hebben geleefd dat er geen kennis van het kwaad was. Ze kenden geen schaamte, 

geen pijn, verdriet, boosheid, angst. 

We hebben een mooi vooruitzicht dat eens die tijd weer komt!! 

 

Vanaf maandag 18 september krijgen we een stagemeester in de groep. Meester Dick Mostert. Hij zal 

over het algemeen elke maandag tot woensdag in de klas zijn. In de loop van het jaar zal hij ook 

steeds meer les gaan geven. 

 

Vanavond donderdag 31 augustus is er een groepsinformatie avond. Ik zal dan ook dingen vertellen 

over kamp, huiswerk ed. 

Het kamp is van maandag 9 oktober- woensdag 11 oktober. Reinout Hindriks, Michel vd Horst, Sander 

van Hoek, Marlinde en ik gaan mee als leiding. Waarschijnlijk gaat Dick Mostert ook mee. 

 

Belangrijke data en huiswerk: 

Vrijdag 1 september: 

Maandag 4 september: 

Dinsdag 5 september: kinderen vrij ivm studiedag 

Woensdag 6 september: NB orkaan Harvey af 

Donderdag 7 september: Topo Europa: landen en hoofdsteden 

Vrijdag 8 september: 

Maandag 11 september: schoolfotograaf/ focusgesprekken 

Dinsdag 12 september: NB af 

Woensdag 13 september: Engels 1e rij woorden 



Donderdag 14 september: focusgesprekken 

Vrijdag 15 september: LW les 1,2 en 3 (2 memootjes naar keuze) 

Maandag 9- woe 11 oktober: kamp. 

 

Dit was het zo voor de eerste keer. Voor vragen mogen jullie mij altijd aanschieten. Ik probeer zoveel 

mogelijk buiten te staan na schooltijd, maar soms heb ik nog wel eens een gesprek met een kind na 

schooltijd….. dus loop ook gerust binnen! 

 

Hartelijke groet, 

 

Francien Tange 

Voorstellen Intern Begeleider 
 

Voor nieuwe ouders stel  ik mij graag even voor. 

Ik ben Francien Pronk. Ik werk al meer dan 20 jaar met veel plezier op de-

ze school 

Naast de functie van leerkracht vervul ik al lange tijd de functie van Intern 

Begeleider (IB) 

Mijn belangrijkste taken zijn: 

 Begeleiden en ondersteunen van leerkrachten 

 Coördineren van zorg, onderhouden van contacten met deskundi-

gen buiten de school 

 Meewerken aan kwalitatief goed en passend onderwijsbeleid op 

WereldWijs 

Voor u, als ouder, gebeurt dit werk vooral achter de schermen. Contact 

over uw kind loopt altijd via de leerkracht. De leerkracht is het aanspreek-

punt. De leerkracht kan met vragen over het onderwijs bij mij aankloppen. 

Als de ontwikkeling van een leerling niet loopt zoals we hopen of verwach-

ten is er overleg over die leerling. Na de halfjaarlijkse toetsen kijk ik mee hoe het gaat met de leerlin-

gen. Leerlingen waar in eerdere jaren de ontwikkeling niet helemaal soepel ging houd ik extra in de 

gaten. Ik kijk vooral naar de grote lijnen in de ontwikkeling van elk kind. 

Samen met de directeur vorm ik het Zorgteam. Op vaste tijden is er een zorgteamoverleg. Leerkrach-

ten melden leerlingen met een hulpvraag aan zodat extra expertise kan worden ingezet. Als onder-

zoek buiten de school nodig lijkt te zijn wordt een afweging gemaakt in het Zorgteam. De groepsleer-

kracht neemt deel aan het zorgteamoverleg.  De leerkracht licht de ouders in als een kind wordt aan-

gemeld en rapporteert na afloop de uitkomst. 

Als u een afspraak wilt maken met onze school maatschappelijk werkster  kunt u ook bij mij binnenlo-

pen. Ik werk doorgaans op maandag en donderdag.  

Hartelijke groeten:  Francien Pronk 

Meer en Hoog begaafde leerlingen 
 

Wereldwijs wil uitdagend onderwijs bieden aan alle leerlingen. Daarom hebben we afgelopen seizoen 

beleid ontwikkeld om meer en hoogbegaafde leerlingen meer uit te dagen. 

We zorgen voor  opdrachten binnen het aanbod in de groep die een beroep doen op het hogere orde 

denken. 



We bieden eigen werk aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Dit werk is niet extra, het be-

hoort gewoon tot de weektaak, het bestaat uit andere taken waar ze meer van leren. Het andere 

werk wordt vaak wat ingekort omdat minder oefening nodig is. 

Juf Annet Mau zal woensdag starten met de peergroep. Tijdens deze lessen krijgen kinderen  pittige 

uitdagingen aangereikt en leren ze over zichzelf en hun mogelijkheden. 

De peergroup heeft een wisselende samenstelling. Leerlingen komen voor een periode van een aantal 

weken naar de peergroup. Er zijn 5 periodes in een jaar.  Als ouder hoort u welke periode(s) uw kind 

in de peergroup komt.  

Over de inhoud kunnen de groepsleerkracht en Annet Mau u desgewenst meer vertellen. Neem hier-

voor contact op met Francien Pronk. 


