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Nieuws  
Een warm welkom voor de familie Boon! Ethan en Jonathan zijn deze week 

gestart in groep 7 waar ze hartelijk zijn ontvangen. We hopen dat jullie snel 

je plekje vinden en een goede tijd zullen hebben op WereldWijs.  

Dinsdag 5 september hebben we als team een studiedag gehad. We heb-

ben onder andere gesproken over onze visie op onderwijs. We willen onder-

wijs geven met hart, hoofd en handen. Dit jaar willen we meer nadruk gaan 

leggen op die "handen".  Niet alleen in de vorm van creatieve lessen maar 

ook door lessen indringender te maken door het gebruik van meer materia-

len.  Zo kun je je voorstellen dat bij een les rekenen/meten maatbekers 

worden gebruikt maar dat het nog beter binnenkomt bij de kinderen als ze ook daadwerkelijk onder-

zoeken wat inhouden betekenen. Bijvoorbeeld hoe je lekkere limonade kunt maken. Een liter water 

met 1 milliliter limonade geeft een andere smaak als met 1 centiliter limonade! Met meer materialen 

de kennis binnenbrengen zal de kennis ook dieper verankeren.  Daarnaast gaat Marjorie de cursus 

doen voor Interne Cultuur Coördinator. Samen met het team gaat zij leerlijnen uitzetten voor de ver-

schillende kunstdisciplines. De eerste stap voor muziek is hierbij al gezet want we hebben weer een 

piano in de aula, met dank aan sterke vrijwilligers! 

Niet staken op 5 oktober. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen houden wij op 5 oktober de school-

deuren open en geven gewoon les. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat het nodig is dat er meer 

aandacht komt voor het onderwijs, menen we dat dit al duidelijk is in de politiek en willen we ouders 

hier niet mee belasten.  

Koffie ochtend 

Donderdag 21 september bent u van harte welkom op onze koffie ochtend. Na de schoolbel bent u 

van harte welkom in de teamkamer voor koffie, thee. Tijdens de groepsinformatie avonden kwam 

naar voren hoe goed en fijn het zou zijn als ouders elkaar beter kennen. Dit geeft begrip en meeleven 

met elkaar en elkaars kinderen. Daarom wil ik u uitnodigen deze donderdag erbij te zijn en hierin een 

stap te maken. Het duurt van 9 tot 10 en kleine kinderen mogen gewoon meekomen. 

Parnassys 

Wilt u er aan denken om adres en telefoongegevens door te geven als deze wijzigen? We merken dat 

dit niet altijd gebeurt en we willen graag dat we u kunnen bereiken. U kunt dit zelf wijzigen in het ou-

derportaal van Parnassys. Als u de inloggegevens niet meer heeft, kunt u ze opvragen bij Annet 

Goossens die op maandag- en donderochtend aanwezig is voor de administratie. 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel 

Directeur 

SMW 

Aanstaande dinsdag, 19 september zal School Maatschappelijk werk weer starten. In plaats van Ge-

rarda Herkul zal nu Debbie van Roijen aan onze school verbonden zijn. Binnenkort zal zij zich voor-

stellen in het WereldWijsNieuws.  

 

Ze houdt spreekuur op de volgende dinsdagen van 9.00/9.15 - 10.30 



Wat waren we benieuwd of we een brief terug zouden krijgen van Boef en dat kregen we. Hij vond 

het zo leuk in onze klas, maar natuurlijk ook heel vervelend dat wij met de rommel blijven zitten…, 

hij wil zich daarom aan de regels houden, Als hij nog maar een keertje mag komen spelen. En na-

tuurlijk mag dat. Nu weten we niet meer wanneer Boef komt spelen, want het is elke keer netjes in 

de klas en wij zorgen er ook voor dat het netjes is, dan is het allemaal wat makkelijker terug te vin-

den en speelt het veel leuker! 

Met groep 2 hebben we de letter/klank B van Boef behandelt. We 

hadden voorwerpen en de voorwerpen waar wel een B aan het be-

gin zit, mocht in de hoepel met de B en de voorwerpen die niet met 

een B begonnen in de hoepel zonder B. De volgende dag deden we 

dat zelfde met plaatjes en tenslotte liet de juf zien hoe je de B 

schreef en bedachten we zelf ook nog woorden met een B. Ter on-

dersteuning leren we er ook een gebaar bij uit de methode Spreek-

beeld. De volgende letter/klank is de P. 

De kinderen raken al aardig in het thema en dus willen ze ook een thema-hoek. Samen met meester 

Tim zijn ze begonnen met het inrichten van die hoek. Met z’n allen hebben we gepraat over wat er in 

de hoek moet komen en waarom. Zo ontstond er een cel van de plastic blokken, werd de eettafel een 

bureau, moest er een bord op de gevel van de hoek zodat mensen weten dat daar een politiebureau 

is. En uit de thema-doos van school kwamen hesjes, schoenen, 

sleutels, 1 politiehelm en 2 handboeien. Dat was volgens de 

kinderen toch echt wel te weinig, dus als u nog aanvullend ma-

teriaal hebt, graag! Dat maakt het spel in de hoek alleen maar 

leuker! In de hoek komen ook dingen als sporen zoeken en 

vingerafdrukken bekijken. 

We hebben ook gemeten hoe lang we zijn en daarna zijn we in 

de coöperatieve werkvorm ‘maak een rij’ zelf op de goede volg-

orde gaan staan. En helaas moeten we nog allemaal in een 

zitje, want we zijn allemaal kleiner dan 1,35 meter. Bij activi-

teiten die we met de hele klas doen, probeer ik zoveel mogelijk 

coöperatieve werkvormen in te zetten, want ieder kind wil 

graag betrokken zijn, maar dat lukt vaak beter als je zelf een bijdrage levert, dan als je naar een an-

der luistert. Bij een coöperatieve werk-

vorm is juist de hele groep actief bezig 

met het leerproces en leren ze al jong 

wat samenwerken is. Coöperatief leren 

betekent namelijk 'samenwerkend leren'. 

Wanneer kinderen samenwerken, zijn ze 

actief bezig. De kinderen werken samen 

aan een opdracht en helpen elkaar om 

deze opdracht goed uit te voeren. De 

kinderen leren op deze manier niet alleen 

Groep 1/2 
 

19 september 

24 oktober 

21 november 

19 december 

 

U kunt haar vinden in de administratie/IB ruimte. Mocht u wel een vraag hebben, maar niet in de ge-

legenheid zijn naar het spreekuur te komen dan kunt u contact opnemen met Francien Pronk voor 

andere contact mogelijkheden. 



Even voorstellen: Tim 
 

Hallo, mijn naam is Tim Goossensen 17 jaar oud en ik loop stage in groep 

1/2. 

Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het ID College Zoetermeer. Ik 

zit nu in mijn 2e leerjaar en moet voor mijn opleiding elk jaar stage lopen, 

vorig jaar heb ik een half jaar stage gelopen op de Jacobsvlinder in Palen-

stijn en nu moet ik een jaar stage lopen, en wat is er nu leuker dan dat te 

doen op mijn eigen oude basisschool. Ik loop hier een jaar lang stage op 

maandag en donderdag. Het leukste aan stage lopen op je oude basis-

school vind ik dat ik al veel leraressen en sommige leerlingen ken. 

Het liefst zou ik na mijn opleiding een opleiding gaan doen voor geschie-

denisleraar, dit komt door een leraar op mijn oude middelbare school die 

mij geschiedenisles gaf, ik was altijd al geïnteresseerd in geschiedenis, 

maar hoe ik les van die meester kreeg vond ik zo ontzettend gaaf, dat ik 

dit ook heel erg graag wilde doen. Mocht dit niet lukken omdat de kans 

best bestaat dat er te weinig mensen voor gezocht worden, zou ik de PA-

BO willen doen, de opleiding voor leraar op het basisonderwijs. Het liefst 

zou ik dan groep 1/2 of 7/8 doen. 

Ik heb heel veel zin in dit jaar in groep 1/2 en om hierdoor heel veel nieuwe ervaringen op te doen. 

Alvast een fijn weekend! Tim Goossensen 

Groep 3/4 
 
Hoera, de herfst komt eraan! In de klas werken we de komende 4 weken over de herfst. Niet alleen 

over de boom en wat er allemaal verandert, maar ook over dieren die je in de bomen vaak ziet en 

wat er gebeurt als dieren het in de herfst kouder krijgen. Leuk en leerzaam!  

 

lessen 

Ook de methode van groep 3 sluit aan bij het thema. We zijn nu met taal in thema 2 ‘de boom’. Dat 

betekent dat – als u de woordenlijst van groep 3 nog heeft – de kinderen de komende weken ook de-

ze woordjes leren lezen. U kunt dat nu al uitproberen… En de woorden uit thema 1 kennen ze als het 

goed is allemaal..  

 

Groep 4 leert de komende weken in hetzelfde thema wat het verschil tussen de v en de f is en de z en 

de s. Veel kinderen noemen de v en f beide een ‘vee’. Daar hoop ik vanaf volgende week verandering 

in te brengen…  

 

Met taal herhalen de kinderen het alfabet (wat is de goede volgorde?)  en oefenen ze met samenstel-

lingen (voet en bal = voetbal)  

 

van de leerkracht, maar ook van elkaar. 

We werken nog even heerlijk door over Agent en Boef en dat tot 29 september.  Daarna (in het ka-

der van de kinderboekenweek) over het prentenboek de Gruffalo. 

Belangrijke data: 

12 oktober – kinderen om 12.30 vrij; studiemiddag leerkrachten 

Fijn weekend alvast en tot het volgende nieuws!  

Jacobien, Tim en Titia 



Bij rekenen zijn we ook in thema 2 aangekomen. Ik zal a.s. vrijdag aan de kinderen van groep 4 het 

overzicht van de doelen per blok voor rekenen mee naar huis geven.  

 

Huiswerk 

Wat fijn dat veel kinderen uit groep 4 enthousiast hun huiswerk maken! Ik heb besloten om het ko-

mende jaar op woensdag het huiswerk van de afgelopen week na te kijken. Als ik het op maandag 

bekijk, kan niet diezelfde middag alweer de nieuwe tekst gemaakt worden, want die staat er pas op 

dinsdag. Op woensdag behandelen we nieuwsbegrip in de klas. Daarom kijk ik die dag na wat er ge-

maakt is van de afgelopen week. Vanaf woensdag kunnen ze dus weer beginnen aan het huiswerk 

van de nieuwe week.  

 

Kom-op-de-fiets-of-wandel-dag 

Om kinderen tot bewegen te stimuleren, organiseert Veilig Verkeer Nederland de landelijke school-

brengdag. Kinderen mogen volgende week donderdag (21 september) hun fiets versierd mee naar 

school brengen, of hun schoen versierd mee naar school nemen. Thuis mogen ze de fiets en/of 

schoen versieren. Op school kunnen ze dit laten zien en krijgen ze hier een prijs voor.  

 

Sfeer 

In de klas werken we hard aan een extra gezellige en positieve sfeer. Eigenlijk is deze er voor het 

grootste gedeelte al. Alle kinderen doen heel graag hun best voor elkaar en voor de juf. Toch zijn er 

in de klas een aantal kinderen die elkaar uitdagen of elkaar voor de grap pijn doen. Daarom werken 

we nu klassikaal aan de volgende regels:  

 

 Ik blijf van mijn klasgenoten af en ben lief voor de ander. Lukt dat in de klas? Dan verdienen de 

kinderen aan het eind van de dag 2 muntjes.  Lukt dat in de pauze? Dan krijgen de kinderen na 

elke pauze 2 muntjes. Bij een volle muntjesbuis, gaan we met de klas een keer naar de kinder-

boerderij.  

 Op de tablet doet iedereen zijn best, we lachen klasgenoten daarom niet uit als iemand 

‘minpunten’ krijgt (een fout antwoord geeft), maar geven complimenten als iemand pluspunten 

krijgt.  

 We zijn zuinig op onze spullen en ruimen op wat we gebruikt hebben. Regelmatig staan er na 

pauzes nog schooltassen, bekers en of bakjes in de klas of liggen ze halverwege de wandeling 

naar buiten in de gang… Als alle spullen van het eten en drinken gelijk worden opgeruimd, krijgen 

de kinderen een punt erbij. Zo niet, dan krijgt de juf er een punt bij. Heeft de klas als eerst 10 

punten? Dan trakteer ik. Maar heb ik als eerst 10 punten? Dan moet ieder kind mij een traktatie 

geven J …. Het staat nu 6 (klas) tegen 4 (mij)….  

 

Oudergesprekken 

Bedankt voor alle fijne oudergesprekken die we deze week hebben ge-

voerd! Het is fijn om te zien dat u allemaal zo betrokken bent bij het 

welzijn en de ontwikkeling van uw kind! Ook heel leuk om te zien dat de 

dag na de ouderavond, kinderen inééns verbetering laten zien in dat 

wat hen de dag ervoor nog moeilijk lukte! J  

 

Bijzonderheden 

Donderdag 21 september: Nationale school-

brengdag. 

Dinsdag 26 september: Juf Marlinde staat voor 

de klas, ik volg de cursus voor intern coördina-

tor cultuur.  

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 



Levend Water 

We hebben in de afgelopen weken gehoord over David die de reus Goliath versloeg met zijn slinger 

en zijn steen. Wat een dappere held die zo op God vertrouwde dat hij durfde te vechten tegen die ge-

vaarlijke reus. Ook hoorden we hoe David een bijzondere vriendschap sloot met Jonathan, de zoon 

van koning Saul voor wie David later moest vluchten. De komende tijd horen we meer over de jacht 

van Saul op David. Het zijn spannende maar ook mooie en leerzame verhalen. 

Nog even voor de duidelijkheid wil ik uitleggen hoe het precies zit met het huiswerk van Levend Wa-

ter. Ik kreeg nu verschillende signalen dat dit nog niet helemaal duidelijk was. 

Op maandag, dinsdag en woensdag horen de kinderen Bijbelverhalen in de klas. Die drie verhalen 

staan samengevat in het werkboek en het is de bedoeling dat de kinderen die een aantal keer lezen 

thuis. Daar krijgen ze op de toets op vrijdag namelijk vagen over. Verder leren de kinderen de memo. 

Dit is een stukje uit de Bijbel die de kinderen op de toets moeten opschrijven. Natuurlijk gaat het er 

ons niet om dat ze het gewoonweg in hun hoofd stampen maar dat ze de betekenis ervan onthouden! 

Daarom bespreken we de betekenis altijd met elkaar in de klas op donderdag. Dan nemen de kinde-

ren hun werkboek mee naar school en oefenen we de samenvattingen en de memo. Verder maken 

we dan soms ook de opdrachten uit het werkboek. Die hoeft u thuis dus niet te maken met uw kind! 

Op vrijdag is de toets. Het werkboek hoeft dan niet mee naar school. 

 

Hoe gaat het in de klas 

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg. De sfeer in de klas is goed. De kinderen hebben het 

zichtbaar naar hun zin en er wordt lekker gewerkt. We merken dat het werk soms nog wel wat veel is 

en daarom proberen we het werken ook af te wisselen met een spelletje tussendoor. We oefenen  

met verschillende spelletjes het optellen en aftrekken en de tafelsommen. Verder zijn we lekker op 

weg met Engels. We leren hoe je mensen kunt omschrijven aan de hand van het uiterlijk. Zo oefenen 

we kleuren en kledingstukken. Best nog lastig, met name voor de kinderen uit groep 5 voor wie alles 

nieuw is. Alle kinderen hebben een eigen werkboek en aan de hand van filmpjes, liedjes en andere 

oefeningen leren de kinderen een heleboel. Ook hebben we gewerkt over ritmes bij muziek. We heb-

ben leuke oefeningen gedaan waarbij de kinderen ook zelf verschillende ritmes hebben gemaakt met 

de klas. Op donderdag 21 september is het “schoolbrengdag” van school op seef. We zouden het 

leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen die dag met de fiets of lopend naar school komen. Naast dat 

het gezond is om te bewegen is het ook veilig als er daardoor minder auto’s op de weg zijn. De kinde-

ren mogen hun fiets of schoenen zo leuk mogelijk versieren die dag! Als het niet lukt is dat natuurlijk 

geen probleem maar we zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen hier aan meedoen. 

 

Groepsinformatieavond 

 

Allereerst bedankt voor de fijne opkomst op de groepsinformatie avond. Het was fijn om vanuit jullie 

als ouders te horen hoe jullie over bepaalde dingen denken. Zo hebben jullie met elkaar nagedacht 

over hoe ouders eraan kunnen bijdragen dat alle kinderen het fijn hebben in de klas of over welke 

dingen uit de klas jullie nog vaker wat zouden willen horen. Daaruit kwam onder andere het pedago-

gisch klimaat. Vandaar ook mijn mailtje laatst over hoe het was gegaan in de klas. Bedankt voor alle 

positieve reacties daarop! Ik zal regelmatig een mailtje sturen als er positief of negatief opvallende 

dingen zijn in de klas. Mocht u er niet bij geweest zijn en heeft u nog vragen? U bent altijd van harte 

welkom met alle vragen en opmerkingen! 

Focusgesprekken 

 

Afgelopen maandag waren de eerste focusgesprekken. Wat fijn om met elkaar te praten over de kin-

deren. Als ouders weten jullie een hoop over je eigen kind en wat het nodig heeft. Dit helpt ons bij 

het geven van goed onderwijs aan alle kinderen. Vanmiddag zijn de laatste gesprekken. 

Huiswerk en belangrijke data 

 

Vrij 15/9 Levend Water toets H4 

Groep 5/6 
 



Groep 7/8 
 

Di 19/9  Nieuwsbegrip huiswerk woordenschat + andere tekstsoort 

               groep 6 Topo toets Zuid-Holland 

Do 21/9 Schoolbrengdag 

Vrij 22/9 Levend Water toets H5 

Di 26/9 Nieuwsbegrip huiswerk woordenschat + andere tekstsoort 

 

Groetjes van juf Didi en juf Marlinde 

Voordat je het weet is de 4e schoolweek ook al weer bijna voorbij! 

In deze 4e week werd onze groep verrijkt met 2 leuke, gezellige jongens: Ethan en Jonathan Boon! 

Welkom, we hopen dat jullie snel je eigen plekje kunnen vinden in de groep! 

 

We raken steeds meer gewend aan hoe het gaat in groep 7/8. We raken in het ritme van het werk, 

toetsen, huiswerk. 

Ik ben deze weken best streng en duidelijk. En dat blijf ik ook volhouden. Ook qua gedrag naar ande-

re kinderen of volwassenen toe. Heb je een grote mond of sla of schop je, dan word je even uit de 

klas gezet. Op die manier los je ruzies of conflicten namelijk niet op. 

De kinderen mogen veel tegen mij zeggen of tegen anderen, maar wel rustig en respectvol. 

Er is een hoop rechtvaardigheidsgevoel in deze groep……. Alleen staan al die verschillende rechtvaar-

digheidsgevoelens soms lijnrecht tegenover elkaar.  Dan is het vaak beter om eerst even af te koelen 

om daarna het gesprek aan te gaan. 

Het is wel fijn dat kinderen dat eigenlijk gewoon begrijpen en accepteren. 

 

Onze eerste toetsen hebben we ook weer achter de rug. Topo: allemaal dikke voldoendes met ontzet-

tend veel 10-en!!! Dat was een traktatie waard. 

Omdat we aan het begin hebben gezegd dat we gezonde traktaties willen stimuleren, moest ik na-

tuurlijk ook gezond trakteren. Heb een deal gesloten: 1 snoepje en 3 tomaatjes of druiven. 

Ik wil wel zeggen dat als we allemaal Nieuwsbegrip maken er gewoon frikadellen en kroketten ko-

men! 

Engels is ook bijzonder goed gemaakt. De 10-en vlogen om mijn oren! Erg fijn! En nu volhouden. 

 

Met geschiedenis hebben we een toets gehad over WOII. De kinderen mochten zelf naar aanleiding 

van 6 onderwerpen vertellen/tekenen wat zij er van hebben geleerd. En dan zie je een hoop verschil. 

Het ene kind weet nog heel veel details, de ander heeft het meer over wat het met iemand doet. De 

één geeft een duidelijke mening over Hitler, terwijl de ander feitelijk beschrijft wie hij was. 

Het is wat lastiger becijferen, maar het is wel allemaal van de kinderen zelf. 

 

De komende tijd gaan we naar aanleiding van hoofdstukken uit het a’kunde boek het hebben over de 

multiculturele samenleving. Het schijnt dat er in Nederland 200 nationaliteiten leven en in Zoeter-

meer zijn 1 op de 7 personen in het buitenland geboren. 

Hoe komt dat? Waarom zijn mensen hier komen wonen. We gaan uitzoeken hoeveel nationaliteiten 

we hebben op onze school en we willen de straat op om mensen te vragen waar ze vandaan komen. 

Ook gaan we meer leren over andere culturen. De kinderen hebben er zin in! 

 

Het kamp komt ook steeds dichterbij. Bij dit stukje is ook een brief over kamp! 

Verderop in het WWN staat een brief over de SCHOOLBRENGDAG op 21 september. We willen het sti-

muleren dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. 

Deze dag is daar speciaal voor in het leven geroepen.  De kinderen mogen hun fiets  of schoen ver-

sieren. Er is een prijs!! 

 

Met Levend Water hebben we het gehad over de Zondvloed. Dat er zoveel rottigheid en kwaad op de 

wereld was, dat God er spijt van had gekregen dat Hij de aarde had gemaakt. Hij begint opnieuw met 

Noach. Deze week hebben we het over Job. Heftig verhaal over lijden, strijd, Gods macht, de duivel. 

 

Belangrijke data en huiswerk 

Vrijdag 15 september: LW toets les 1-3. Zelf 2 memootjes kiezen 

Maandag 18 september 



Beste ouders/verzorgers van de kinderen op WereldWijs, 

In dit stukje wil ik even kort iets uitleggen over mijn taak als contactpersoon op deze school. 

We willen graag dat alle kinderen, ouders en teamleden bij ons op school zich fijn en veilig voelen. 

Als dat om welke reden dan ook niet zo is, is het fijn als je daar met iemand over kunt praten. Dit 

kan gaan over dingen die op school spelen of die thuis gebeuren. Ook ben ik het aanspreekpunt voor 

het melden van pesten op school. 

Natuurlijk is het fijn als kinderen naar hun eigen leerkracht gaan als er iets is en dat stimuleren we 

ook. Maar als er iets is waarbij een kind dat niet wil of durft is er de mogelijkheid mij aan te spreken 

of een briefje te schrijven aan mij als contactpersoon. Ook als ouder kunt u eventueel bij mij terecht. 

Naast dat ik contactpersoon ben is er ook een vertrouwenspersoon van buiten de school. De vertrou-

wenspersoon kiest geen partij en probeert te bemiddelen of de juiste weg te wijzen naar eventuele 

instanties. 

Volgende week ga ik langs alle klassen gaan om hier iets over te vertellen aan de kinderen en om te 

laten zien in welke brievenbus ze zo’n briefje kunnen inleveren. Mocht u hier vragen of opmerkingen 

over hebben dan hoor ik die graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlinde Houweling  (contactpersoon) 

 m.karssies@gpown.nl 

 

Mw. Gre Kraaijeveld (extern vertrouwenspersoon) 

mc.buitendijk01@gmail.com  078 6259090  

Contactpersoon  
 

Even voorstellen: Annet Mau 
 
Even voorstellen…. 

Mijn naam is Annet Mau en ik ben iedere woensdag op school aanwezig om 

met de meer- en hoogbegaafde leerlingen aan de slag te gaan. Ik heb hier-

voor een opleiding van 2 jaar gevolgd die gericht was op het goed kunnen 

begeleiden van deze kinderen en heb mijn eindexamenopdracht op deze 

school gedaan. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als logopedist op verschil-

lende basisscholen en in een eigen praktijk. De opdrachten die de kinderen 

bij mij doen zijn anders van opzet dan in de klas en hebben tot doel om te 

leren omgaan met uitdagingen en om te ‘leren leren’ maar ook om zich aan 

elkaar te scherpen en van elkaar te leren. Het is en blijft leuk om kinderen te 

zien groeien en nieuwe vaardigheden te zien ontwikkelen. Ik ga dan ook met 

veel plezier met ze aan de slag dit schooljaar. 

Dinsdag 19 september:  Prinsjesdag en NB orkaan Irma maken 

Woensdag 20 september 

Donderdag 21 september: schoolbrengdag, TOPO groep 7: België/ Luxem-

burg, groep 8: Wereld 

Vrijdag 22 september: Maandag 25 september 

Dinsdag 26 september:  NB maken 

Woensdag 27 september: Engels: alle woordjes unit 1 

Donderdag 28 september 

Vrijdag 29 september: LW toets les 4 en 5 

Maandag 9 oktober- woensdag 11 oktober: kamp 

 

Dit was het voor nu 

Hartelijke groet van groep 7/8,  

 

Francien 

mailto:m.karssies@gpown.nl
mailto:mc.buitendijk01@gmail.com



