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Agenda Nieuws  

Sinterklaas 

Dinsdag 5 december hopen we de Sint te verwelkomen op 

school. Om naast de zenuwen en drukte het goed te orga-

niseren, hieronder enkele praktische punten: 

*  de kinderen komen op gewone tijd op school  

*  voor schooltijd mogen de kinderen hun surprise in de klas brengen 

en daarna weer naar het plein gaan 

*  Kleuters mogen hun tas naar binnen brengen en dan weer naar 

buiten gaan 

*  Als Sinterklaas arriveert, kunnen we hem met z’n allen welkom heten, ouders zijn hierbij    

van harte welkom 

*  Als we met Sint naar binnen gaan, is het feest voor de ouders voorbij (als kleuters het 

heel spannend vinden, mag een ouder wel mee naar binnen) 

*  Om 12:30 zijn we vrij! 

*  Woensdag 6 december hebben de kinderen  vrij i.v.m. studiedag van het team 

Francijn bedankt!  Veel dank spreken we uit voor Francijn die in de 

afgelopen 10 jaar heeft meegedraaid in de TSO en nu wegens werk is 

gestopt. Francijn: bedankt voor alle uurtjes in weer en wind, voor het 

spelen, pleisters plakken, opletten  en zorgen voor de kinderen!! 

TSO 

Vanmorgen hebben we een overleg gehouden met (bijna) alle tso’ers. 
Als team en ouders mogen we heel blij zijn met een tso-team dat er 
elke dag weer voor gaat om de kinderen een fijne pauze te bezorgen 

en de leerkrachten een half uurtje lunchtijd. We hebben opgemerkt dat er regelmatig kinde-
ren zijn die brutaal zijn tegen de tso’ers of dat er niet goed wordt geluisterd. Daarom heb-

ben we de regels goed doorgenomen en duidelijke afspraken gemaakt zodat tso en team op 
1 lijn zitten. De kinderen hebben deze afspraken ook weer gehoord en op deze manier ho-
pen we de sfeer in de pauzes te verbeteren. 

We hebben ook gemerkt dat het plein toch iets kleiner en daardoor voller is. Daarom gaan 
we nadenken over het splitsen van de pauze voor de onderbouw (groep 1-4) en de boven-

bouw (groep 5-8). Als we de mogelijkheden hiervan goed hebben onderzocht, hoort u er 
meer van. 
Een ander punt van zorg:  met moeite houden we genoeg mensen in het tso-team. Daarom 

een dringende oproep om te kijken of u gelegenheid hebt om af en toe mee te draaien. Dit 
kan wekelijks maar ook om de week of 1 keer in de drie weken. Voor informatie kunt u te-

recht bij Jael:  jaelstelma@ziggo.nl   
Als we de tso niet meer kunnen bemannen, moeten we wellicht zoeken naar een externe 
partij waar een prijskaartje aan hangt. Dit willen we proberen te voorkomen!  

 

mailto:jaelstelma@ziggo.nl


Tevredenheidsonderzoek 

Al 38 % van alle ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om het oudertevredenheids-

onderzoek in te vullen. Dank u wel hiervoor. Heeft u het nog niet gedaan, het kan nog tot en 

met 1 december. 

Schoenendoosactie 

Elk jaar steunen we als school twee goede doelen. Dit jaar hebben we gekozen om schoe-

nendozen te vullen en te versturen naar Griekenland. Familie Verhoef woont daar sinds twee 

jaar met hun vier kinderen. Ze helpen mensen die in problemen zitten, zoeken gevangenen 

op, geven hongerigen te eten en delen schoenendozen uit om kinderen blij te maken. Met 

daarbij de blijde boodschap van Gods evangelie.  

Helpt u mee om een doos te vullen? Inleveren kan tot 13 december. 

Kerst 

Met veel plezier vieren we elk jaar Sinterklaas maar met nog veel meer blijdschap kijken we 

uit naar het mooiste feest van het jaar: Kerst, wanneer we de geboorte van de Here Jezus 

vieren. Met leerlingen, ouders, familie, vrienden en team willen we dit vieren op dinsdag-

avond 19  december, staat het al in uw agenda? 

 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel 

 

18 januari  ouderavond Mediawijsheid 

28 maart   ouderavond Bijbellezen met kinderen 

 

Weer of geen weer, dat maakt niet uit!  

Van 7 december t/m 22 februari kunnen kinderen (4 t/m 12 jaar) op donderdag van 15:15 – 

16:30 komen sporten in gymzaal Kerkenbos. De toegang is gratis!! 

 

Kom allemaal meedoen! 

 

Sportieve groet van Ferdi Lexmond, Combinatiefunctionaris 

Sport Gemeente Zoetermeer 

ZOETHOUT INDOOR in Kerkenbos, Meerzicht 
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Wat was het een gave afsluiting van het thema! De kinderen hebben bij elke activiteit wel iets kunnen 

laten zien van wat ze geleerd hebben, maar er waren ook gewoon leuke dingen bij, zoals kijken naar 

de wolken of het dobbelspel met smarties. 

Inmiddels zijn we volop met Sint bezig en kwam er een pietenhuis, worden er aller-

lei voorwerpen uit de klas als cadeautjes ingepakt en cadeau gegeven en kijkt Sint 

regelmatig in het Grote Boek om te kijken wie welke cadeautje wil hebben en of het 

kind wel lief is geweest het afgelopen jaar. Voor het Sintfeest zelf, hebben de kin-

deren bedacht dat ze allemaal graag en hoed willen met een mijter, dus hangt er 

een heel rijtje mijters in de klas! In het sinterklaasjournaal werden we opgeroepen 

om maar vooral veel te tekenen en vlaggetjes te kleuren, dus dat gebeurt dan ook 

in de klas. En natuurlijk wilden de kinderen ook pepernoten bakken, dus als u vanaf 

morgen daar verhalen over hoort…., dan weet u dat we weer heerlijk met dit thema 

aan de slag zijn en de kinderen er enorm van genieten!! 

De oproep van het Sinterklaasjournaal om tekeningen op te sturen brengt me tot een stukje over de 

ontwikkeling van het tekenen bij kinderen, hoe verloopt dat en waarom op die manier? 

Alle 3-jarigen tekenen ‘kopvoeters’, 5-jarigen laten lachende zonnetjes 

zien en meisjes van 8 tekenen verwoed elfjes en prinsessen. Dat is 

geen toeval. De tekenontwikkeling van het kind loopt namelijk syn-

chroon aan zijn psychische groei. Met 4 jaar tekenen de meeste kinde-

ren poppetjes met een lijf, benen, armen en een hoofd. Daarvóór teke-

nen ze de bekende koppoters: een cirkel met ogen en een mond en di-

rect daaronder twee benen. Die figuurtjes tekenen ze vanaf 2-3 jaar, 

wanneer ze ontdekken dat ze een zelfstandig persoon zijn, los van ma-

ma en de wereld om hen heen. Deze bewustwording van een 'zelf' druk-

ken ze uit in de vorm van een cirkel; die staat voor eenheid en een af-

grenzing van 'de anderen'. 

Moet je je zorgen maken als je kind op zijn 4e nog steeds koppoters tekent? Nee hoor, zeggen ont-

wikkelingspsychologen en speltherapeuten, het ene kind is nu eenmaal wat verder in zijn ontwikke-

ling dan het andere. Het kan ook best dat je kind nog een tijdje koppoters blijft tekenen, terwijl hij 

ook al complete mensfiguurtjes tevoorschijn tovert. Dat zie je waarschijnlijk terug in zijn gedrag; dan 

is hij bijvoorbeeld afwisselend wijs of kinderlijk. Als je 5-jarige ineens weer gaat krassen op papier, 

laat hem dan vooral lekker zijn gang gaan. Misschien verwerkt hij nu iets wat hij op 2-jarige leeftijd 

meemaakte. Bijvoorbeeld de geboorte van een broertje of zusje, waardoor hij zich even opzijgezet 

voelde. Zeg vooral niet: 'Wat zit jij nou te krassen? Je bent toch geen baby meer?'.  Zie iedere teke-

ning als een uiting van gevoel, niet als iets wat gelukt is of niet. Alles wat je kind tekent, is goed. 

Tussen het vierde en zesde jaar worden kinderen schoolrijp. Ze kunnen hun emoties herkennen en 

benoemen. Hun zelfbewustzijn groeit, de persoonlijkheid wordt meer gelaagd. Dat zie je terug in de 

poppetjes die ze tekenen, die krijgen meer details. Ze krijgen oren, haren, vingers aan hun handen 

en schoenen aan hun voeten. Daarnaast komen er tekeningen met huizen, bomen en zonnen met 

stralen. De buitenwereld (school, vriendjes) wordt langzaamaan belangrijker dan de veilige thuiswe-

reld. Kinderen worden zelfstandiger. 

Wat bijzonder is en wat we vooral niet moeten vergeten is dat de schrijfontwikkeling redelijk syn-

chroon loopt aan de tekenontwikkeling. Die verloopt namelijk in de volgende fases: 

Fase 1: tekenen - Kinderen maken in deze fase nog geen onderscheid tussen tekenen en schrijven. 

Fase 2: krabbelen - Kinderen geven in deze fase woorden weer met krabbels. 

Fase 3: ketens letterachtige vormen of letters - Kinderen beseffen dat woorden worden weerge-

geven door reeksen abstracte tekens en dat die tekens bij elk woord in een andere volgorde 
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Beste ouders en verzorgers,  

 

Ondanks alle drukte, vind ik de tijd voor Sinterklaas toch ook wel een heel erg leuke tijd… De kinde-

ren in de klas zijn zo bezig met het verloren sinterklaasboek, het schrijven van hun verlanglijstjes en 

de theorie achter het schoen zetten… Het idee dat we maandag onze schoen hebben gezet, ik als juf 

écht niet ’s avonds op school was (Titia en OC wel…) en er tóch een bende was in de klas… De ge-

dachte dat sommige kinderen nog niet weten wat ‘het geheim van Sinterklaas is’, vangt het sinter-

klaasjournaal goed op: het geheim is natuurlijk dat er allemaal hulpsinten zijn, omdat de sint het zelf 

niet aan kan met zoveel kinderen in Nederland…  

 

Ook de collega’s op onze school spelen onderling sinterklaas voor elkaar. We hebben lootjes getrok-

ken en hebben een week de tijd om deze persoon te verrassen… Mocht u in het gebouw dus compli-

menten zien hangen over collega’s, dan komt dit van ons spel! J  

 

Levend water 

Wij zijn nog steeds bezig met het verhaal van Salomo. Salomo was heel wijs en heel rijk geworden, 

maar luisterde later niet meer naar God. Hij trouwde met 700 vrouwen van een ander geloof en dacht 

staan. 

Fase 4: het gebruiken van één of enkele letters voor het hele woord - Kinderen gaan bij het 

schrijven zowel van links naar rechts als van rechts naar links. 

Fase 5: invented spelling - Kinderen schrijven klanken en woorden zoals ze die horen. Ze gebrui-

ken verschillende vormen van fonetisch schrift. De spontane spelling gaat geleidelijk in de richting 

van spellingconventies.  

In onze groep varieert het dus van fase 1 tot fase 4 en stimuleren 

wij vooral het “schrijven” en gaan we er van uit dat ieder kind het 

kan, omdat tekenen ook schrijven is. Als kinderen verder in hun 

ontwikkeling zijn leren ze inzien dat woorden uit klanken bestaan 

die je met letters kunt weergeven. Door hen in hoeken, activitei-

ten en projecten in betekenisvolle contexten schrijfgelegenheid te 

geven, ontdekken ze dat schrijven een handig middel is om te 

communiceren. Ook ervaren ze het plezier van schrijven als ex-

pressievorm. Wij, als volwassenen zeggen vaak tegen kinderen: ”Schrijven leer je in groep 3…”, maar 

dat is dus eigenlijk niet zo. In de klas komen kinderen vaak met tekeningen en vertellen me dan wat 

ze er bij “geschreven” hebben, of ik vraag ze de dingen erbij te schrijven. Zo bevorder je het idee dat 

ze het kunnen, terwijl het voor ons niet leesbaar is. Ik vraag dan vaak of ik er bij mag schrijven wat 

er staat, zodat iedereen het kan lezen en ook dat hoort bij het proces, dat vinden ze prima!! 

Ik hoop dat u het leuk vind om naast de activiteiten af en toe ook wat onderbouwing te lezen van ons 

onderwijs en als dat niet zo is dan hoor ik het graag! 

Na Sint gaan we werken over kerst en hopen we op dinsdag 19 december in 

de avond kerst te vieren met de hele school! Maar daar hoort u binnenkort wel 

meer over! 

Hartelijke groeten, 

juf Titia en meester Tim 

Belangrijke data: 

5 december – Sintviering  (kinderen om 12.30 uur vrij!) 

19 december – Kerstviering (19.00 uur) 

21 december – rapport mee 

22 december - Kinderen 12.30 vrij! 



steeds minder aan zijn eigen Heer. God strafte Salomo hiervoor…  

 

Sfeer 

Sinds het vorige werelwijsnieuws zijn kinderen veel positiever en aardiger tegen elkaar. Opnieuw zo 

fijn om uw betrokkenheid te merken! De sfeer is heel gezellig en positief de laatste weken. Dit hou-

den we vol tot aan het eind van dit schooljaar!  

 

Voetbalkaarten  

De goede sfeer is mede ontstaan door het verbieden van de voetbalkaartjes op school. Er kwam veel 

ruzie doordat kinderen elkaars kaarten pakten en kinderen zelf hun eigen kaarten kwijt raakten. Nu is 

de regel: zie ik de kaartjes, onder schooltijd of in de pauze, dan zijn ze van mij. Hier houden de kin-

deren zich goed aan. Na schooltijd wordt er – onder toezicht van eigen ouders – op een leuke manier 

geruild met elkaar. Fijn! 

 

Kruidnoten verkoop 

De afgelopen dagen hadden we het zo druk dat we helaas geen tijd hadden om te bakken. Nu hebben 

we een laatste lading nootjes gebakken. U zult heel binnenkort reclame horen voor de uitverkoop van 

de nootjes!  

Als de sint komt, willen we het programma ‘cup cake cup’ naspelen, maar dan ‘kruidnoten cup’. Alle 

kinderen mogen hun speciale kruidnoot bakken en de sint mag komen beoordelen. Hier stuur ik nog 

een mailtje over. 5 December sluiten we het thema ‘eigen kruidnoten bedrijf’ af.  

 

Milan 

De afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van Milan uit onze klas. Hij is nu verhuisd naar 

Koudekerke (zeeland). Als afscheidscadeautje hebben alle kinderen hun naam geschreven op een 

snacky schoolbeker en hebben ze op een blaadje een wens voor Milan geschreven, die in de snacky 

verstopt zit. Met google maps heb ik de kinderen uitgelegd dat hij niet naar een ander land is ver-

huisd (zeeland klonk voor hen hetzelfde als Duitsland, Griekenland of Nieuw-Zeeland), maar gewoon 

een andere plek in Nederland. Veel klasgenootjes zijn met Milan bevriend en gaan hem erg missen. 

Maar we wensen hem een fijne tijd op zijn nieuwe school!  

 

Schoenendozen actie 

Als het goed is heeft u van uw kind een blad met informatie over onze schoenendozen actie ontvan-

gen. Zo niet, dan kunt u informatie ook nog bij mij aanvragen. De kinderen zijn door juf Ellen geïnfor-

meerd en geënthousiasmeerd om een schoenendoos te knutselen!  

 

Bijzonderheden 

Dinsdag 5 december – Sinterklaas komt op school, kruidnoten cup, 12.30 uur vrij!  

Woensdag 6 december – De kinderen hebben vrij, wij hebben studiedag 

Dinsdag 19 december – ’s avonds kerstviering 

Vrijdag 22 december – school tot 12.30. Daarna kerstvakantie!  

 

Hartelijke groet,  

Marjorie Rote 
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Levend water 

Afgelopen week hebben we gehoord hoe verschillende koningen God vergaten. Zo deed Manasse God 

veel pijn doordat hij slechte dingen deed. Hij offerde zelfs zijn zoon! Gelukkig diende koning Josia 

God wel. Hij vertrouwt op God en God is bij hem. Als laatste hebben we gehoord over de ondergang 

van Juda. Doordat het volk de profeten uitlacht als zij vertellen dat God ze waarschuwt, zal alles wor-

den verwoest. Het zijn lastige verhalen waar in veel gebeurt maar de kinderen luisteren iedere dag 

weer heel goed en samen bespreken we de verhalen. 

 

In de klas… 

Nadat we vorige week toetsen hebben gemaakt zijn we nu bezig om de thema’s van taal en spelling 

af te sluiten. De kinderen herhalen de leerstof en oefenen dit zelfstandig in de les. Zo ging het bij 

groep 6 weer over de samenstellingen en groep 5 is bezig geweest met bevelzinnen, vraagzinnen en 

vertelzinnen. Deze week maken de kinderen nog een toets voor nieuwsbegrip. 

 

Sinterklaas 

Aanstaande dinsdag vieren we het Sinterklaasfeest. We hopen dat het bij iedereen lukt om een mooie 

surprise te maken, een gedicht te schrijven en een leuk cadeau te kopen. Het belooft een gezellige 

ochtend te worden. Deze week vonden de kinderen al een complimentje in hun la met wat lekkers 

van de complimentenpiet. 

 

Huiswerk en belangrijke datums. 

Vrij 1/12: Toets levend water hoofdstuk 14 

Di 5/12: Sinterklaasfeest 12:30 vrij!! (geen nieuwsbegrip huiswerk) 

Woe 6/12: Vrij i.v.m. studiedag. 

Vrij 8/12: Toets levend water hoofdstuk 15 

 

 

Groetjes van juf Marlinde en juf Didi 

En het is al weer zover: Sinterklaas! Het leeft behoorlijk in de klas. Groep 8 is bezig met allerlei voor-

bereidingen voor 5 december, er worden surprises thuis geknutseld en gedichten gemaakt. We kijken 

elke dag even het Sinterklaasjournaal. 

Dinsdag vieren we het met de klas! De surprises mogen maandagmiddag of dinsdagochtend op school 

worden gebracht. Graag in een vuilniszak met het gedicht en de naam voor wie het is aan de buiten-

kant geplakt. 

 

Dinsdagmiddag en woensdag zijn de kinderen vrij. 

Daarna gaan we ook gelijk met Kerst aan de gang. We hebben weer een kerstmusical! Ook mogen de 

kinderen die het willen muziek maken. 

 

Wat ik erg fijn vind in de groep is de werksfeer! Alle kinderen willen hard werken en kunnen ook echt 

een tijd achter elkaar stil en geconcentreerd werken. Het werk wat ze leveren is over het algemeen 

ook goed. 

Op zich is de sfeer ook goed. Soms worden er wel vervelende opmerkingen naar elkaar gemaakt. We 

bespreken dat steeds weer hoe kwetsend dat is. 

 

Met Levend Water zijn we in het Nieuwe testament beland. We hebben het gehad over Johannes de 

Doper en over de strijd tussen Jezus en de duivel. 
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De komende weken gaan we luisteren naar de Kerstverhalen. 

 

Dit was het voor nu even! 

 

Belangrijke data en huiswerk: 

Vrijdag 1 december: LW toets les 11 en 12 (memo van 11) 

Maandag 4 december: 

Dinsdag 5 december: Sinterklaas , middag vrij 

Woensdag 6 december: studiedag, kinderen vrij 

Donderdag 7 december: TOPO 

Vrijdag 8 december 

Maandag 11 december: juf Francien vrij, juf Marlinde voor de groep 

Dinsdag 12 december: NB af 

Woensdag 13 december: Engels: alle woordjes en zinnen 

Donderdag 14 december 

Vrijdag 15 december: toets LW les 22 en 23 (Kerst, memootje van 22) 

Maandag 18 december 

Dinsdag 19 december: NB af En Kerstviering om 18.30 op het plein 

Woensdag 20 december 

Donderdag 21 december: Rapport mee 

Vrijdag 22 december: 12.30 Kerstvakantie 

 

Visie op ouderbetrokkenheid 

 

Basisschool WereldWijs ziet ouders en verzorgers als partner: partner in onderwijs en partner in de 

(geloofs)opvoeding. Ouders en verzorgers zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kinderen 

gaat, leerkrachten zijn pedagogisch-didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat.  

 

We zijn open in ons handelen en communiceren en zoeken gezamenlijk met ouders en verzorgers 

naar een gedeeld perspectief op de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.  

 

WereldWijs wil samen met ouders en verzorgers werken aan de ontwikkeling en het welzijn van het 

kind. Wij geven aan wat ouders en verzorgers van de school kunnen verwachten. Daarnaast geven wij 

aan wat de school van de ouders en verzorgers verwacht.  

 

In de communicatie tussen school en ouders/verzorgers delen beide partijen op basis van gelijkwaar-

digheid hun kennis en ervaringen. Daarbij kijken we niet alleen naar de ontwikkeling die kinderen op 

school laten zien, maar ook naar hun functioneren thuis en in de vrije tijd.  

 

WereldWijs is dus van mening dat een goede samenwerking tussen school en ouders in het belang is 

van de kinderen. Zodat zij veilig de wereld ingaan.  

 

Wat kunt u van ons verwachten: 

 

- dat we u en uw kind thuis bezoeken na aanmelding van uw kind, 

- dat we het onderwijsaanbod zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op de behoefte van uw kind, 

- dat u tijdig op de hoogte wordt gebracht van activiteiten of veranderingen in de klas en op school en 

van het opgegeven huiswerk, onder meer via de digitale nieuwsbrief WereldWijs Nieuws, 

- dat school een omgeving creëert waar het kind zich veilig en prettig voelt,  

- dat we een open, eerlijke en respectvolle dialoog met u aangaan over de cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling van uw kind,  

- dat we u altijd welkom willen heten en dat onze school een open cultuur heeft (leerkrachten staan 

na schooltijd op het plein zodat u hen kunt aanschieten).  

  

 

ouderbetrokkenheid 



WereldWijs verwacht van ouders en verzorgers:  

 

- dat u kennis neemt van de identiteit en de visie van de school en deze ondersteunt,   

- dat u een open, eerlijke en respectvolle dialoog wilt aangaan met de leerkracht over de ontwikkeling 

van uw kind,  

- dat u de leerkracht informeert wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn in het leven van u en uw 

kind, die het gedrag en leerproces van uw kind kunnen beïnvloeden (denk aan een verhuizing, ziekte 

of het overlijden van een familielid),  

- dat uw kind voldoende slaap krijgt, ontbijt voordat het naar school komt en op tijd  op school aan-

wezig is,  

- dat u de digitale nieuwsbrief leest: het WereldWijs Nieuws en kennis neemt van toetsuitslagen via 

het digitale systeem Parnassys, 

- dat u uw kind laat blijken dat u betrokken bent bij het schoolleven, bijvoorbeeld door te informeren 

naar ervaringen, activiteiten en lessen en door uw kind te stimuleren huiswerk te maken en waar no-

dig daarbij te ondersteunen, 

- dat u op (rapport)gesprekken en op ouderavonden aanwezig bent en dat u zich naar vermogen inzet 

voor nevenactiviteiten (denk aan schoonmaakavonden, schoolreisjes, vieringen of luizencontroles), 

- dat u wilt bijdragen aan een positief pedagogisch-didactisch klimaat en een goede sfeer voor alle 

kinderen, ouders en leerkrachten.  

 

 

Geraadpleegde bronnen: 

CPS Ouderbetrokkenheid 3.0  

Leraren en ouderbetrokkenheid – reviewstudie naar de effecten van ouderbetrokkenheid en de rol 

die leraren daarbij kunnen vervullen (Joep Bakker e.a., 2013) 

Diverse visies op ouderbetrokkenheid van basisscholen 

 



SCHOENENDOOSACTIE GRIEKENLAND GROOT SUCCES 
 

Griekenland..drie dagen rijden van Zoetermeer vandaan. Een land vol zon, olijfbomen, geitjes en eindeloze 
stranden waar je heerlijk kan zwemmen, spelen en lezen. 
Toch gaat niet alles helemaal soepel in dit mooie land. Veel mensen hebben weinig geld of soms helemaal geen 
geld. Niet voor een warm huis en al helemaal niet voor wat schriften, pennen, speelgoed en dat soort dingen. 
Dus het is dan extra gaaf als kinderen in Nederland ontzettend mooie schoenendozen maken, die vol zitten met 
verrassingen. 
 
Wij zijn zelf met drie broers  van 8,6 en 3 jaar en een zus van 10 jaar. Onze Pappa en Mamma hebben twee jaar 
geleden onze caravan vol geladen en alles wat niet paste werd verkocht via internet. 
Nu wonen we dus met z’n zessen al twee jaar in Griekenland. Daar helpen we mensen die in de problemen 
zitten. Mensen in de gevangenis zoeken we op. Mensen op straat geven we vaak wat te eten. Mensen met 
kinderen geven we een schoenendoos en een knuffel. Omdat de Here Jezus, waar wij ons geloof in hebben, ook 
Zelf vroeg hoe het kwam dat zo weinig mensen omkeken naar mensen met honger, pijn, verdriet. 
 
We wonen in Thessaloníki, of eigenlijk net een beetje buiten de stad. Zeg maar tussen Den Haag en Zoetermeer 
in. Daar wonen zo'n 30.000 mensen bij elkaar in een groot dorp. Dat heet Peraia. Je kunt ook naar ons 
toevliegen in 3 uurtjes vanaf Amsterdam. 
 
Kijk maar even naar een paar mooie foto's van de schoenendoosactie met kinderen. We zien graag ook jouw 
doos bij ons komen. Zodat we weer kinderen en ook ouders blij kunnen maken. 
Hartstikke bedankt alvast! 
 
Maarten en Jeanine Verhoef en Dámaris, Jónathan, Andréas en Gídeon 
Xeniou Dios 32a 
57019 Peraia - Thessaloníki 
06 54 63 16 26 

 

                                        

 

                                    

 

https://maps.google.com/?q=Xeniou+Dios+32a57019+Peraia+-+Thessalon%C3%ADki&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Xeniou+Dios+32a57019+Peraia+-+Thessalon%C3%ADki&entry=gmail&source=g


 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van WereldWijs, 

 

Zo rond al die feestdagen waarin we elkaar gezellig opzoeken, feest vieren, elkaar cadeaus geven is 
het juist een mooi gebaar om ook wat aan andere kinderen te geven! 
We gaan mee doen aan de schoenendoosactie. Dit keer niet via Edukans, maar voor een gezin dat 
werkt in Griekenland (zie de achterkant van deze brief) 
 
Het idee is hetzelfde! 
Versier en vul een eigen schoenendoos en vul die met leuke spullen. Bedenk of de schoenendoos 
voor een meisje is of voor een jongen en ook voor welke leeftijd (schrijf dat op de schoenendoos) 
 
Wat mag erin: 
Basisinhoud: 

- Schriften 
- Pennen 
- (kleur)potloden 
- Knuffel (niet voor 10-14 jaar) 
- Tandenborstel 
- Tandpasta 
- Zeep 

Wat kan er nog meer in: 
- Schoolspullen: schrijfblok, gum, kleurboek ed 
- Klein speelgoed: pop, auto, knikkers, springtouw 
- Toiletartikelen: spiegeltje, haar elastiekjes, kam/borstel 

Wat er niet in mag: 
- Snoep of ander eten 
- Oorlogsspeelgoed 

 
De versierde schoenendoos lever je in voor woensdag 13 december bij juf Ellen in haar kamertje. 
 
De schoenendozen moeten vervoerd worden naar Griekenland. Wilt u in een envelop een bijdrage 
van  ongeveer 5 euro doen?  Als dit niet lukt, is een gevulde schoenendoos ook al heel fijn! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
 
Ellen Stoel en Francien Tange 


