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VANAVOND 

DUS!!! 

Schoonmaak-
avond 1 (ouders 
met  achternaam 

A t/m G) 

21 november Koffieochtend 

5 december Sintfeest, halve 
dag vrij 

6 december Studiedag, kinde-
ren vrij 

18 januari Ouderavond  Me-
diawijsheid 

28 maart Ouderavond  Bij-
bellezen met kin-
deren 

Agenda 

Nieuws  
Koffiemorgen 21 november 

Jeugdtandverzorging Zoetermeer komt op dinsdag 21 november tijdens de 

koffiemorgen langs om informatie te geven over een goede mondverzorging 

en hun mogelijkheden. U bent van harte welkom onder het genot van een 

kop koffie of thee.  

Mediawijsheid 

Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen over mediawijsheid wat we alle 

leerlingen gaan aanbieden. Om u als ouders ook mee te nemen in het pro-

ces, bent u van harte welkom op een ouderavond met dit thema. De ouder-

avond is op 18 januari 2018 en begint om 19:30. Zet u het in uw agenda? 

Tevredenheidsonderzoek 

Vorige week heeft u, als het goed is,  een mail gekregen om mee te doen aan een oudertevreden-

heidsonderzoek. Hoewel de inspectie dit verplicht, vinden wij het ook fijn om te onderzoeken wat on-

ze sterke en minder sterke kanten zijn. Onderwijs is altijd in ontwikkeling en dit doen we graag in sa-

menwerking met u als ouders.  

Wilt u de enquête invullen a.u.b.? Uiteraard horen we ook graag uw mening buiten de onderzoeken 

om dus als u vragen of opmerkingen heeft, voel u welkom deze te delen. 

Facturen ouderbijdrage 

Binnenkort ontvangt u een brief met het verzoek om een bedrag voor de ouderbijdrage 2017/2018  te 

voldoen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De school kan echter niet zonder deze belangrij-

ke financiële ondersteuning. De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor schoolreisje, sinterklaasfeest, 

christelijke vieringen, sportactiviteiten, excursies en projecten. Ook de tussenschoolse opvang en de 

contributie van GPO-WN worden gefactureerd.   

Juf Marlinde 

Onder het GPO-WN personeel en op Onderwijstalenten is de vacature voor het zwangerschapsverlof 

van Marlinde verspreid. Zodra hierover meer bekend is, zal ik u informeren. Wist u dat u een diner 

voor twee kunt verdienen als u een leerkracht overhaalt om voor GPO-WN te gaan werken? 

Juf Didi 

Juf Didi is bezig met haar LIO stage periode. Dit houdt in dat ze tot januari op maandag, dinsdag en 

woensdag zelfstandig voor groep 5/6 staat. Zo kan ze ervaring opdoen om af te studeren en zelf bin-

nen het onderwijs aan de slag te mogen. Juf Marlinde begeleidt haar hierbij maar is hierdoor ook veel 

tijd buiten de groep. Van deze ruimte maken we als team gebruik door Marlinde in te zetten in de 

verschillende groepen zodat de leerkrachten extra tijd hebben voor leerling gesprekken of andere ta-

ken die bij het onderwijs komen kijken. 

Praktijk Pabo West-Nederland 

De GPO-WN scholen hebben hun eigen Pabo. Een opleiding waarbij veel aandacht is voor praktijk: 2 

of 3 dagen stage bij een school in de buurt. Daarnaast 1 dag opleiding en 1 dag zelfstudie. Kent u ie-

mand die het leuk vindt om met kinderen te werken en een baan voor de klas zou willen? Alle oudste 

kinderen krijgen een uitnodiging mee voor deze Praktijk Pabo. Wilt u deze verspreiden onder mogelijk 

geïnteresseerden? Ook in de toekomst hebben we veel leerkrachten nodig! 

 Hartelijke groet,  

 Ellen Stoel 



UW HULP IS HARD NODIG 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Uw kind kan elke pauze lekker spelen op school. 

Bij mooi weer buiten, bij slecht weer binnen. 

Deze pauze wordt mede mogelijk gemaakt door een groep enthousias-

te (groot)ouders, die elke week of eens per 2 weken een keer willen 

oppassen. 

 

De overblijf is op zoek naar (groot)ouders/studenten die het 

TSO-team willen versterken bij het verzorgen van de tussen-

schoolse opvang. 

 

Je moet beschikbaar zijn van 12.25 tot 13.15 uur. 

Er staat per oppasbeurt bovendien nog een vergoeding tegenover van €6,75 . 

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de tso of wil je hierover meer informatie, neem dan contact 

op met : 

 

Jaël Joosse 

jaelstelma@ziggo.nl 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is weer tijd voor de schoolschoonmaak! 

We hebben 3 schoonmaakavonden verdeeld op achternaam: 

 

- schoonmaakavond 1: achternaam A t/m G op donderdag 16 november 2017    

-schoonmaakavond 2: achternaam H t/m M woensdag  7 maart 2018 

           - schoonmaakavond 3: achternaam N t/m Z woensdag 20 juni 2018 

Eén avond in het hele schooljaar stelt niet zo veel voor, dus we rekenen op u allemaal Vele handen… 

Neem je zelf een emmer, schoonmaakmiddel, doekjes, mee, dan zorgen wij voor koffie, thee en een 

koekje. 

We hopen dat jullie twee uren aaneengesloten aanwezig kunt zijn tussen 19.00 en 22.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de OC, Marjolein Goossensen 

TSO gezocht! 

Schoonmaakavond 

mailto:jaelstelma@ziggo.nl


Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Dit jaar gaan we voor het eerst meedoen met het Nationaal Media Paspoort. Alle kinderen uit elke 

klas doen mee aan lessen over mediawijsheid. Graag vertellen wij wat dit inhoudt. De lessen hebben 

alles te maken met media: van televisie tot tablet. 

De lesmethode zelf is een doorlopende leerlijn van groep 1 tot groep 8. Alle kinderen in hun verschil-

lende levensfasen leren in deze methode wijs met media om te gaan. Deze lesmethode draagt kennis 

over én gaat in op het gevoel dat media bij mensen opwekt. De kinderen leren zich bewuster te wor-

den van media en leren afgewogen keuzes te maken. 

Waar willen we u als ouders bij betrekken? 

Er worden 7 thema-lessen gegeven. Bij sommige lessen willen we graag met u samenwerken. Uw 

kind krijgt dan een thuisopdracht mee en een begeleidende brief (in de onderbouw 1 thuisopdracht en 

in de bovenbouw 3-4 opdrachten). 

De thema’s zijn: 

 Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 

 Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij (op internet)?) 

 Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 

 Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 

 Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 

 Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 

 Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?) 

Wij willen graag bereiken dat de kinderen wijs met de media om kunnen gaan als zij WereldWijs ver-

laten. 

In groep 8 krijgen zij een paspoort: Het Nationaal Media Paspoort.  

 

Voor meer informatie kunt u ook op de website kijken: www.nationaalmediapaspoort.nl. 

 

Het team. 

Mediawijsheid lessen 

http://www.nationaalmediapaspoort.nl


 Groep 1/2 
 
De tijd vliegt, schreef ik vorige keer nog een hele verhaal over de herfst, nu sluiten we het thema al 

weer af!  

Het weer is de laatste dagen niet zo bijzonder, dus bereiden we dingen voor die in de aula, op het 

plein of in de klas kunnen gedaan worden. Het zal een soort circuit zijn, waarbij een lijn met op-

drachtkaarten in de gang hangt. De groepjes kiezen een spel, nemen de bewuste kaart mee en gaan 

het spel doen. Als ze klaar zijn hangen ze de kaart weer op en kiezen ze de volgende…., zo door tot 

de tijd vol is. 

En dan…, ja dan zal de spanning bij sommige kinderen toenemen, want Sinterklaas komt zaterdag in 

het land en vanaf volgende week zullen we over de Sint werken en spelen. Maandag bespreken we 

samen met de kinderen wat er gespeeld kan worden en wat we gaan maken en natuurlijk vooral wat 

we kunnen leren. Het doel is dat we de kinderen vertrouwd maken met het Sintfeest en als afsluiting 

uiteindelijk op 5 december het Sintfeest vieren.  

Als taalactiviteiten komen dan allerlei dingen voorbij met bijvoorbeeld de zak van Zwarte Piet; voor-

werpen in de zak waar de kinderen de rijmwoorden op bedenken, of spullen in de zak stoppen en pro-

beren te voelen wat het is, of wat is er weg? En zo nog een aantal spelletjes, waarbij de kinderen on-

bewust erg met taal bezig zijn. Ook het bakken van pepernoten is eigenlijk een taalactiviteit door de 

kinderen bij het hele proces te betrekken. Beginnen met te vragen wat je nodig hebt om pepernoten 

te bakken (bijv. deeg, bakmix, een beslagkom, een lepel, maatbeker). Benoemen van verschillende 

benodigdheden en de kinderen dat laten zien. De kinderen vragen wat zij denken dat er gebeurt als je 

de mix in de kom doet en hier water bij doet. Het deeg samen maken. De kinderen laten  vertellen 

wat er gebeurt en hen laten kneden / mixen. De kinderen vragen hoe je nu van dit deeg pepernoten 

kunt maken. En kun je de pepernoten meteen opeten als je balletjes gerold hebt? 

Zo leren we elke dag iets nieuws en komen ook bij de kleuters alle facetten van het onderwijs aan 

bod. De volgende keer vertellen we meer over wat we allemaal geleerd hebben. Voor nu eerst alvast 

een goed weekend en graag tot het volgende nieuws! 

Hartelijke groeten, 

juf Titia en meester Tim 

 

Belangrijke data: 

16 november – 1e schoonmaakavond WereldWijs 

21 november – koffie ochtend 

5 december   – Sintfeest, kinderen hebben een halve dag school! 



Groep 3/4 
 
Beste ouders/verzorgers,  

 

We naderen de december maand en dat is te merken aan 

het koude weer, alle kinderen met verkoudheid/ moeheid/ 

keelpijn en hoestproblemen, de man met de lange baard 

die weer op televisie te zien is en aan het feit dat ik in het 

donker naar mijn werk fiets en in het donker ook weer naar 

huis fiets… Qua sfeer en feestelijkheid een heel gezellige 

tijd in de klas!  

 

Sfeer 

Ik ben de afgelopen weken erg streng geweest op het 

schoppen en slaan van veel jongens in onze groep. Daardoor is dit vrijwel niet meer te zien in de 

klas, fijn! Onze complimentenbuis was ook vol, omdat dit niet meer gebeurde. Als beloning hebben 

we een super gezellige middag doorgebracht bij de kinderboerderij naast onze school!  

Wat nog wel veel speelt in heel de groep (niet alleen de jongens), is de negatieve communicatie on-

derling. Kinderen benoemen onbewust vooral de negatieve 

dingen die ze zien. ‘Jouw tekening is echt niet mooi’, ‘jij 

hebt minpunten op je tablet’, ‘jij hebt een 

sjesfiets’(tijdens de fietsles). De lessen in de klas kunnen 

nóg zo leuk en gezellig zijn door bijvoorbeeld ons peperno-

ten thema, de dit-ben-ik-doos, het spelen in de hoeken en-

zovoorts, maar negatieve opmerkingen van kinderen onder-

ling kunnen toch zorgen voor een minder gezellige sfeer in 

de klas. Misschien is het goed om thuis ook met uw kind te 

bespreken wat leuke en positieve opmerkingen naar ande-

ren zijn.  

 

Thema 

Intussen zijn we al 2 weken bezig met onze kruidnoten business. Naar aanleiding van 

het taalthema ‘koken en bakken’ bedachten we dat we kruidnoten konden bakken en 

deze konden verkopen aan mensen, zodat we meer geld konden verdienen om nóg 

meer kruidnoten te kopen. Hierdoor lopen we tegen problemen aan die mensen in de 

handel ook tegenkomen; we moeten reclame maken om bekend te maken wat we 

aan het doen zijn en waarom we kruidnoten verkopen. Alle vaders en moeders willen 

wel meer zakjes kruidnoten kopen, waardoor we een overschot aan vraag krijgen. 

Wat doen we dan? De prijs verhogen! En dan kopen ineens heel weinig mensen de 

zakjes. Wat doen we dan? Reclame maken! Ook in de andere klassen. De kinderen 

bedachten om een kleurplaat te tekenen voor de kinderen in groep ½, waar ook op 

staat dat we kruidnoten verkopen. Ook hebben kinderen onderstaande reclame ge-

maakt voor in het wereldwijs nieuws:  

 
Wij maken kruidnoten op wereldwijS 

100 PROCENT LEKKER . €0,80 

Wij heben zelf gemaakt.van groep 3/4 

Mensen kom bij wereldwijs     

Kerkenbos 28 

 Kruidnotenrap: 

Mensen mensen kom eens hier wij heben kruitnoten van groep 3/4  

mensen mensen kom eens hier wij heben snoep van groep 3/4 

Mensen mensen kom eens hier wij heben veel plezier                                          Van Immanuel en Milan 

https://maps.google.com/?q=Kerkenbos+28&entry=gmail&source=g


Groep 5/6 
 

 Leuke taalopdrachten dus, maar ook rekenen komt hierin aan bod: de kinderen wegen het aantal 

gram meel en mengen dit met 1 eetlepel water. De nootjes moeten 10 minuten bakken (hoeveel is 10 

minuten). En uiteindelijk wordt het voor 80 cent verkocht (wat dus geschreven wordt als €0,80.) Kin-

deren uit groep 4 hebben berekend hoeveel geld we in totaal hebben verdiend, maar ook hoeveel de 

pakken kruidnotenmix kostten en hoeveel winst we dus uiteindelijk hebben gemaakt. Heel leerzaam 

en erg leuk..  

Sinterklaas 

Het sint journaal is weer op televisie. Gek genoeg speelde het thema sinterklaas nog totaal niet in de 

afgelopen weken, toen we al wel kruidnoten aan het bakken waren. Nu speelt het wel. De meeste kin-

deren in groep 4 weten van thuis ons ‘grote-mensen-sinterklaas-geheim’. Daarom komt het regelma-

tig voor dat een kind in de klas hardop hierover vertelt… Als een kind mij vraagt: juf, hoe zit dat nou 

met sinterklaas? Dan reageer ik vaak met: wat denk jij? En dan verandert er vaak niet veel aan ge-

dachtes die ze al hadden.  Toch is het fijn als u met uw kind nog extra kunt bespreken dat – als hij/zij 

het echte verhaal al kent – het niet hardop in de klas bespreekt..  

 

Leesbingo  

De kinderen hebben een bingo blad mee naar huis gekregen. Elke keer als ze 10 minuten hebben ge-

lezen op een plek die beschreven staat op het blad, mag u als ouder een krul/ paraaf zetten in dat 

vak. Als alle vakjes vol zijn, mogen de kinderen hun blad inleveren en krijgen ze de dag na het sinter-

klaasfeest een cadeautje van mij. De kinderen hebben tot 5 december om hun blad vol in te leveren. 

Bent u het blad kwijt? Stuur mij gerust een mailtje, dan stuur ik u de digitale versie, zodat u die thuis 

alsnog kunt printen. 

 

Kijkochtend 

Deze week konden ouders komen kijken in de klas aan het begin van de maandag, dinsdag en/of 

woensdag. Woensdag ging op het laatste moment niet door, omdat wij niet rekening hadden gehou-

den met het feit dat ik die dag als taak had om kindgesprekken te voeren, Marlinde stond deze dag 

voor de klas. Mocht u graag toch nog op een woensdag een half uurtje mee willen maken, dan bent u 

aanstaande woensdag welkom! U mag het Bijbelverhaal en een begin van de rekenles bekijken. Ik 

laat geen bijzondere dingen zien, gewoon wat de kinderen gewend zijn…  

 

Belangrijke data 

Donderdag 15 november: Schoonmaakavond, komt u ook?  

Levend Water 

Met levend water gaan de verhalen deze week over verschillende koningen. Zo hebben we gehoord 

hoe Achazja uit het raam viel en niet naar de Here God wilden luisteren. Hoe een leerling van Elisa de 

legeraanvoerder Jehu tot koning zalft en hoe koningin Atalja haar koningschap verliest door de kleine 

Joas.  

 

In de klas 

In de klas zijn we bezig met het afronden van thema 3 van taal en blok 4 

van rekenen. Groep 6 heeft geleerd om te cijferen en groep 5 heeft geleerd 

om te vermenigvuldigen met tientallen. Ook is groep 6 met taal aan het werk 

over de persoonsvorm. In groep 5 gaat het bij taal over de trap van vergelij-

king. Door samen te werken hebben we buiten op de tribune in het echt ver-

schillende trappen van vergelijking gemaakt.  

 

Sinterklaas… 

Binnenkort is het weer zover. Op dinsdag 5 december vieren we het Sinter-

klaasfeest! In groep 5/6 vieren we door middel van lootjes trekken. Omdat 

er best wel een aantal kinderen in de klas zitten die dit voor het eerst gaan 

doen wil ik graag even toelichten wat de bedoeling precies is.  

 

Aanstaande vrijdag gaan we die lootjes trekken. Ieder kind schrijft op zijn lootje het volgende:  

 Hobby’s  

 Cadeautjes die je wilt hebben (tot een bedrag van €3,50)  



Groep 7/8 
 

Vervolgens doen we de lootjes in een bak en trekken we er allemaal één. Voor het kind waarvan je het 

lootje getrokken hebt gaan je dan vervolgens aan de slag.  

 

Het is de bedoeling dat alle kinderen een gedicht schrijven voor degene die ze getrokken hebben. Ook 

knutselen de kinderen een surprise. Het zou leuk zijn als er in het gedicht en de surprise rekening ge-

houden wordt met de hobby’s van het kind waarvan het lootje is. Vervolgens koop je cadeautjes voor 

het kind en die verstop je in de surprise! Op dinsdag 5 december breng je de surprise mee naar 

school! Het is leuk als je er bijvoorbeeld een vuilniszak omheen doet zodat het nog een verassing is wat 

er voor surprise in zit! Het gedicht plak je aan de buitenkant van die vuilniszak met daarop de 

naam van het kind voor wie de surprise bedoeld is.   

 

Hieronder wat voorbeelden van surprises: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk en belangrijke data:  

 

Vrij 17/11 Levend Water toets H12 

Di 21/11 Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort over de aardbeving in Irak en Iran 

Vrij 24/11 Levend Water toets H13 

Di 28/11 Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort  

   Groep 6 Topo toets  

Vrij 1/12 Levend Water toets H14 

Di 5/12 Sinterklaasfeest! ’s Middags vrij! 

Woe 6/12 studiedag 

 

Groetjes van juf Didi en juf Marlinde 

Hier weer een bericht van de leukste groep van de school. De sfeer is over het algemeen gezellig. Er 

wordt ook hard gewerkt. Steeds meer kinderen krijgen hun weektaak af! Erg fijn. Er zijn zelfs kinde-

ren die halverwege de week hun taak al af hebben. 

 

2 weken geleden zijn we gestart met het thema “ons lichaam” De kinderen hebben onderzoeksvragen 

opgesteld, zoals hoe werkt het brein? Of : Wat kan je allemaal doen met je mond? Of waar heb je je 

toch voor nodig? 

Leuke interessante vragen allemaal. 

Ook hebben we het de afgelopen weken gehad over natuurrampen, zoals vulkaanuitbarstingen en 

aardbevingen. We hebben geleerd dat onder de aardkorst er platen zijn die schuiven. 

Nieuwsbegrip ging over de aardbeving in Iran/Irak, dus dat sloot er goed op aan. 

 

De bijbelverhalen gaan over Daniël. We hebben een grote sprong in de geschiedenis gemaakt. Daniël 

kon niet alleen dromen uitleggen, maar kreeg ook bijzondere visioenen. Die visioenen gaan over de 

toekomst van de wereld. Ze vertellen iets over de koninkrijken van de wereld en de komst van Gods 

Koninkrijk! 

 

Vorige week heb ik heel wat ouders gesproken. Erg fijn. Ook een aantal kinderen heb ik gesproken. 

De komende zal Marlinde een aantal keer voor de groep staan. Ik zal dan aan de gang gaan met ver-

dere gesprekken met kinderen en dan heb ik ook tijd voor mijn rol als PBS (Positive Bahaviour Sup-

port) coach. 



We hebben onze eerste fietsles achter de rug. We hebben geleerd dat rechts voor gaat, hoe je goed 

achter elkaar fietst en het overgeven van een stokje . Nu worden die fietslessen nog gegeven door 

een externe fietsleerkracht. De komende fietsles in februari geven we zelf. Dan heb ik echt jullie hulp 

nodig! Juist voor het klaarzetten en begeleiden van de groepjes. 

 

We zijn ook gestart met lessen over mediawijsheid. Het is de bedoeling dat alle kinderen een natio-

naal mediapaspoort digitaal aanmaken om daar ook thuis een aantal opdrachten voor kunnen gaan 

doen. De eerste les ging over: wie heeft invloed op de media die uitgezonden worden. Wie betalen er 

aan en wie bepaalt hoe een filmpje eruit komt te zien. 

Komende vrijdag hebben we de 2e les. (in totaal zijn het 7 lessen). 

 

Al met al gebeurt er een hoop in de groep. We zijn met veel verschillende vakken bezig. 

Sinterklaas komt zaterdag in het land! Daarom gaan we vrijdag 17 november lootjes trekken. 

We zorgen voor een leuk cadeautje, leuke surprise en leuk gedicht voor degene die we getrokken 

hebben. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrijdag 17 november: LW toets les 9 en 10 (memootje van 10) 

Maandag 20 november: ochtend: juf Marlinde voor de groep 

Dinsdag 21 november: ochtend juf Marlinde voor de groep en NB af!!! (Er zijn steeds meer kinderen 

ie het niet afhebben….) 

Woensdag 22 november 

Donderdag 23 november: TOPO: Duitsland/ Zuid Amerika 

Vrijdag 24 november 

Maandag 27 november 

Dinsdag 28 november: juf Francien vrij, juf Marlinde voor de groep NB af!!! 

Woensdag 29 november; Engels toets alle woorden unit 2 

Donderdag 30 november: 

Vrijdag 1 december: LW toets les 11 en 12 

Dinsdag 5 december: SINTERKLAAS (middag vrij) 

Woensdag 6 december: kinderen vrijdag 

 

Voordat we het weten is het alweer kerstvakantie….. 

Hartelijke groet 

 

Francien Tange en groep 7/8 


