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Agenda Nieuws  
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg   

Twee zinnen uit een prachtig paaslied dat hier regelmatig door de 

school klinkt. Iedere morgen klinken uit de lokalen liederen tot eer 

van onze God. Prachtig om de kinderen te horen zingen. We leven 

uit Gods genade. Dat verbind ons op school op hartsniveau met el-

kaar. 

Vanmiddag om half 3 vieren we het paasfeest met alle kinderen en ouders in de aula. We 

vinden het fijn als u erbij kunt zijn. 

Nieuws 

Afgelopen woensdagmorgen kwamen als verrassing juf Marlinde, haar man Herman en baby 

Herman op school. Het gaat goed. Het was heel leuk dat schattige kleine jongetje te zien. De 

kinderen reageerden heel mooi. Prachtig om te zien. 

Juf Ellen krijgt chemotherapie. Het gaat naar omstandigheden goed. Ze is soms een tijdje op 

school en achter de schermen werkt ze ook mee als haar gezondheid het toelaat. Ze is 

enorm verrast door al het meeleven in allerlei vormen dat ze ervaart. Bedankt daarvoor. 

Na het ernstige bericht vorige week over Daan zij we blij hem op school te zien. Er vinden 

onderzoeken plaats. We dragen hem en zijn familie aan de Here op. 

We voelen ons als schoolteam gedragen door onze hemelse Vader. Hij geeft ons kracht. 

Voorstellen 

We kregen van één van de ouders de tip om een voorstel rubriek in het WereldWijsnieuws 

op te nemen.  

Aan de ouders van kinderen die recent op school zijn gekomen is gevraagd een stukje te 

schrijven. We hopen dat ze aan deze oproep gehoor geven en dat u op deze plek nader ken-

nis kunt maken. De school groeit! Dat is fijn. We vinden het fijn de saamhorigheid van een 

kleine school vast te houden.  

Koffieochtend 

In het vorige weeknieuws stond ook al dat de koffieochtend van vrijdag 6 april is verplaatst 

naar dinsdagochtend 3 april (9.00-10.00). Dit is de dinsdag na Pasen. Op de vorige kof-

fieochtend zou Esther Alblas, de nieuwe School Maatschappelijk Werkster (SMW) vertellen 

over haar functie. Ze was die dag ziek, daarom zal ze deze ochtend komen. 



We stellen het zeer op prijs als u komt. De bijeenkomst vindt plaats in de personeelskamer 

Grote rekendag 

Vanmorgen leek het er even op dat we weer gingen verhuizen. Allemaal verhuisdozen op het 

podium van de aula. Gelukkig bleek het iets anders te zijn. Het was een puzzel als opening 

voor De Grote Rekendag die als thema heeft: ”De school als pakhuis”. De kinderen hebben 

de puzzel opgelost en zijn toen aan de slag gegaan met de opdrachten van De Grote Reken-

dag. De hele ochtend zijn de kinderen met allerlei rekenopdrachten aan de gang geweest. 

Leuk en super leerzaam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de schoolleiding 

Francien Pronk 



 Groep 1/2 
 
Stel we zouden naar een dierentuin gaan en we willen graag als eerste naar de apen, hoe kunnen we 

die dan snel vinden? Of we willen een rondje lopen zodat we alle dieren hebben gezien, wat zou ons 

daarbij helpen? Juist, een plattegrond! Ook de wegwijzers in de dierentuin zelf zijn handig om ons de 

weg te wijzen. Dat is iets wat wij in de afgelopen weken hebben geleerd. 

Groep 2 leert op dit moment een verhaal terug te vertellen op chronologische volgor-

de, zonder hulp van de plaatjes uit het boek. Dit doen we aan de hand van de wie, 

wat, waar – kaartjes. Over wie gaat het boek, waar gebeurt het en wat gebeurt er pre-

cies? Dit is een hulpmiddel om het  verhaal terug te vertellen. 

Groep 1 leert de kern van een verhaal terug te vertellen, dit mag nog met behulp van 

de plaatjes. Ook zij doen mee met de wie-wat-waar kaartjes, maar 

het belangrijkste van het verhaal terug vertellen is al heel knap! 

Zoals jullie vast al weten leren wij spelenderwijs, we zijn het liefst met onze handen 

bezig. Schrijven deden we dus deze keer niet met een potlood op papier, maar met 

onze vinger in het scheerschuim. We moesten letters in het scheerschuim achter 

elkaar schrijven en dan ontstond er vanzelf een woord. 

‘We zijn allemaal anders’ was het onderwerp van de eerste Wonderlijk gemaakt-les. 

Met elkaar hebben we gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen kinde-

ren. Soms kunnen kinderen best een beetje op elkaar lijken, maar uiteindelijk is 

iedereen anders. Nadat we met elkaar hebben besproken wat de verschillen tussen 

een jongen en een meisje zijn en dat wat er in onze onderbroek zit, privé is, heb-

ben we nog een talentenrondje gedaan. Je staat op, zegt wie je bent en waar je 

goed in bent en dit allemaal met een zelfverzekerde houding. Je mag namelijk zijn wie je bent en 

iedereen heeft zijn eigen talent! 

In de klas hebben wij het afgelopen maandag over klassenregels gehad, want hoe zorgen 

we er nu met elkaar voor dat het leuk is op school? Ik denk dat de kinderen zelf heel goed 

kunnen vertellen welke regels wij allemaal met elkaar hebben bedacht, maar om het ook 

niet te vergeten hangt er vanaf nu een poster op de deur met onze klassenregels! 

Alleen op vrijdag mogen kinderen speelgoed meenemen naar school, want dan is het 

speelgoeddag. Ik merk de afgelopen tijd dat er ook op andere dagen steeds meer speel-

goed naar school wordt meegenomen en dat is niet de bedoeling. Willen jullie er op letten 

dat het alleen op vrijdag wordt gedaan? 

Belangrijke data: 

30 maart – Goede vrijdag (kinderen vrij!) 

2 april – 2e paasdag (kinderen vrij!) 

Dan wensen wij jullie verder een heel fijn paasweekend, waarin 

we mogen vieren dat Jezus niet in Zijn graf bleef, maar dat Hij is 

opgestaan uit de dood! Wat een liefde!  

Hartelijke groeten, Juf Marjolein, meester Tim en juf Jessica 



Groep 3/4 
 
Lieve ouders en verzorgers, 

 

Het was weer een volle en bewogen tijd de afgelopen 2 weken. Tegenwoordig 

zie ik de school van ’s ochtends vroeg tot in de late avonduurtjes… Zo was ik 

bij de schoonmaakavond, waar we met een aantal ouders de hele school heb-

ben geboend! Heel erg bedankt nog voor jullie hulp, het was erg gezellig! 

Maar ik zag ook de school van buiten, toen ik ’s avonds laat op zoek was naar 

mijn gestolen fiets… Misschien moet ik hier voor de zekerheid maar een slaap-

zak en matras neerleggen haha… 

 

Op een één of andere manier gaan de dagen en de uren na schooltijd ontzet-

tend snel, waardoor ik weinig tijd heb om gemaakte toetsen in te voeren in 

parnassys… Mocht u benieuwd zijn naar testresultaten van uw kind, dan mag 

u gerust na schooltijd even vragen of u in het schrift mag kijken, dat mag zeker! 

 

Deze week is een week van toeleven naar Pasen en naar de opstanding van Je-

zus. Maar ook een week waarin we horen over de verschrikkelijke dingen die 

Jezus moest meemaken voordat hij stierf. Deze week horen de kinderen in het 

bijbelverhaal over het bidden in de tuin, het verraad van Judas, het verhaal 

over Pilatus en over de kruisiging zelf. Aanstaande donderdag vieren we het 

Paasfeest en horen we dat Jezus onze zonden weggedaan heeft. U mag deze 

viering mee vieren vanaf half 3 ‘s middags. 

 

Verder zijn we in de klas druk bezig met werken en leren. De kinderen van 

groep 3 leren geen letters meer, maar spellingregels en begrijpend lezen. De 

methode doet dit heel uitgebreid en begrijpelijk, waardoor ik merk dat de kinde-

ren het snel oppikken. Dus als het goed is schrijft uw kind in de loop van de tijd 

steeds minder fonetisch en steeds meer volgens de nederlandse spellingregels! J 

We oefenen ook steeds meer met vast schrijven (aan elkaar schrijven). Veel 

kinderen lukt dat goed, bij sommige kinderen is dat nog erg lastig… 

 

In groep 4 zijn de kinderen hard aan het oefenen met de keersommen van reke-

nen. Sommigen kennen alle tafels van 1 t/m 10 al en sommigen zeggen bij mij 

zelfs de tafel van 14 of 15 op (dat is ook voor mij even nadenken…) Leuk!! 

 

In het kader van #durftevragen: Is er een vader/moeder die verstand heeft van 

deuren en handvatten ervan? Het handvat van onze nooduitgang-deur is kapot… 

Wie weet kunt u ons wel helpen! Ik hoor het graag! Beloning; een kopje koffie/

thee met koek van school én een heeele blije juf J 

 

Bijzonderheden: 

Woensdag 28 maart: ik studeer ’s middags af voor de ICC cursus en hoop dat mijn diploma te ha-

len J En Julia is jarig J 

Donderdag 29 maart: ’s ochtends de grote rekendag in de klas met allerlei leuke rekenspelletjes. 

Donderdag 29 maart: ’s middags om 14.30 uur de Paasviering. 

Vrijdag 30 t/m maandag 2 april: Paasweekend, vrij. 

Donderdag 12 april: fietsles!! De kinderen mogen hun 

fiets weer mee naar school! Als u wilt helpen, hoor ik het 

graag!! 

10 en 12 april: mogelijkheid tot voortgangsgesprek (op 

inschrijving) 

20 april: koningsspelen 

23 april: meivakantie!! 

 

Gezegende paasdagen! 

Hartelijke groet,  

Marjorie Rote 



Groep 5/6 
 
Wat een feest:  

In de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met mooie knutsels te maken voor juf Marlinde en 

baby Herman. Er werden prachtige rompertjes gekleurd en leuke muisjes geknutseld. Wat een feest 

was het dat we woensdagmorgen verrast werden door een bezoek van de kersverse moeder met ba-

by! Wat een prachtig wonder, zo klein nog, maar met alles erop en er aan. We konden onze mooie 

knutsels geven en er is een groepsfoto gemaakt. 

 

Levend water: 

Deze week leefden we toe naar Pasen. Wat een troost dat we mogen weten dat Hij voor onze zonden 

is gestorven, maar vooral ook weer is opgestaan! We hoorden over het verraad van Judas, en over de 

angst die Jezus had, we zagen dat hij ook echt mens was, zowel in de Hof van Getsemane als aan het 

kruis. Maar Hij bad tot zijn Vader in de Hemel en dat mogen wij ook doen! God hoort ons! Aan het 

kruis klonk tot slot: Het is volbracht! Het voorhangsel scheurde, de rotsen spleten, en graven gingen 

open! En zelfs de soldaten bij het kruis moesten de conclusie trekken: Hij was echt Gods Zoon!  En 

dan maakt men zich zorgen, want Jezus heeft gezegd dat hij na 3 dagen weer zal opstaan… stel je 

voor dat het echt gebeurt! En HET gebeurt! Onze verlossing, het wonder van nieuw leven! 

 

Rekenen: 

Met rekenen is het op dit moment best lastig!  

In groep 5 zijn we bezig met grote keersommen. We wisten al dat je 6 x 48 kan uitrekenen door te 

splitsen. Eerst doe je 6 x 40 en daar tel je 6 x 8 bij op. Nu leren we dat je ook eerst 6 x 50 = 300 kan 

doen, en er vervolgens 6 x 2 = 12, wat teveel is, er weer af kan halen.  

In groep 6 zijn we nu bezig met de breuken. Hoe reken je ¾  van 100 uit? Eerst deel je 100 in 4 ge-

lijke delen.  Dan is 1 deel 25. Vervolgens doe je dit keer 3. En 3 delen van 25  samen is 75. Met 

breukstokken en cake proberen we breuken inzichtelijk te maken! 

 

Nieuwe regels:  

De afgelopen weken in het nieuwe traject waren pittig, we moesten erg wennen en het was niet altijd 

even leuk.  Maar de wil is er en we zien dat het steeds meer kinderen goed lukt om voor de groeps-

beloning te gaan. De eerste week haalden we de beloning net niet. Afgelopen week wel! Wat waren 

we trots! Inmiddels is juf Joke weer een keer op bezoek geweest, ook zij was blij met de vooruitgang 

van de groep!  

 

Wonderlijk gemaakt: 

Inmiddels hebben we het gehad in de klas over het wonder van nieuw leven. Heel toepasselijk in deze 

periode van Pasen, en helemaal nu Herman geboren is! We hebben het er over gehad hoe we groei-

den in de buik van onze moeder en hoe uniek we zijn. Ook hebben we het gehad over onze namen, 

wat ze betekenen, of waarom we deze bepaalde naam gekregen hebben. Inmiddels hebben de kinde-

ren ook een blad mee naar huis gekregen met vragen om u te interviewen en om samen een stam-

boom te maken om thuis ook over dit onderwerp verder te kunnen spreken. Wie het leuk vindt mag 

zijn of haar blad natuurlijk weer mee naar school nemen om het te laten zien. We zijn benieuwd. 

 

Leerlingraad:  

In het vorige weeknieuws vertelden we dat de leerlingen van groep 5 die graag in de leerlingraad wil-

den zich hadden gepresenteerd. Inmiddels weten we wie het geworden zijn: Miriam Vlieg en Mirte 

van Rietschoten. We wensen jullie veel plezier in de leerlingenraad! 

 

Schooltuinen: 

Tot slot het volgende over de schooltuinen: Donderdag 5 april is het weer zover. We vertrekken dan 

’s morgens naar de schooltuinen. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun kleding en schoenen 

hier rekening mee houden, of laarzen meenemen! Ook het bordje met hun naam moeten ze meene-

men.  

Bij de deur van de klas wordt een lijst opgehangen waarop u kunt aangeven wanneer u mee kunt 

naar de schooltuinen. Het is fijn als er 2 ouders meegaan. 

 

Huiswerk en belangrijke data:  

 

Vrijdag 30/3 t/m maandag 2/4 - VRIJ ivm Goede Vrijdag en Pasen  



Dinsdag 3/4 - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort  

Topo mee om op school te leren! 

Donderdag 5/4 - Eerste keer schooltuinen (bordje mee... en laarzen of oude schoenen/kleding)  

Maandag 9/4 - Engels, toets Unit 5 

Dinsdag 10/4 - Topotoets Noord Brabant 

Donderdag 12/4 - schooltuinen en Verkeersles 

 

 

Groetjes van juf Titia  

en juf Annelies   

 



Groep 7/8 
 
De afgelopen 2 weken is er weer van alles gebeurd. De weken vliegen echt voorbij! Denk nu aan het 

voetbaltoernooi. Lijkt al weer een tijd geleden, maar dat was 2 weken geleden. Wat een samenwer-

king was er en een gezelligheid! De kinderen kunnen trots terugkijken op deze dag. Goed gespeeld en 

een fijne sfeer. Helaas geen prijs….. 

 

Juf Hanne Vosselman heeft nu 2 keer voor de groep gestaan. Ze heeft leuke dagen gehad en de kin-

deren ook. 

13 april ben ik ook vrij. Dan staat juf Marieke voor de groep. 

 

Vorige week hebben we naar aanleiding van ‘de week van de lentekriebels’ een aantal gehad over de 

puberteit. Het viel me op dat naast een lolletje hier en daar de kinderen heel serieus en ook open wa-

ren. 

Ik heb ook nadrukkelijk benoemd dat ik vooral hoop dat ze ook met jullie als ouders er open over 

kunnen praten of met iemand anders die ze vertrouwen. Er gebeurt toch een hoop in de puberteit en 

het is belangrijk dat je je niet alleen voelt… 

 

Vandaag donderdag 29 maart hebben we de grote Rekendag. Een hele ochtend lekker bezig zijn met 

rekenkundige dingen. Niet zomaar met sommetjes. Nee er komt ook creativiteit bij kijken. 

Het thema is: De school als pakhuis! Nou dat weten we uit ervaring! Nog geen jaar geleden stond de 

hele klas vol met verhuisdozen. 

 

Pasen: het mooiste feest van het jaar! De verlossing door Jezus. Wij hoeven geen offers meer te 

brengen. We hopen op mooie Paasdagen. Paar dagen vrij, maar ook besef waar het echt omgaat in 

ons leven. 

 

Na de Pasen gaan we richting de meivakantie…. Het gaat schrikbarend snel en er moet nog veel ge-

beuren. 

 

5 april is het theoretisch verkeersexamen en op 12 april zijn er weer fietslessen. Wij gaan dan de exa-

menroute als klas fietsen. De kinderen moeten dan op goedgekeurde fietsen op school zijn! 

 

Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen:  

1 Het stuur zit goed vast. 

2 De bel is goed te horen. 

3 De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 

4 De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. 

5 Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 

6 De voorband is heel en heeft voldoende profiel. 

7 De achterband is heel en heeft voldoende profiel. 

8 De spaken in beide wielen zitten goed vast. 

9 De trappers zijn voldoende stroef. 

10 Het zadel zit goed vast. 

11 Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit. 

12 De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 

 

De verplichte reflectie  

13 Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 

14 Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of de banden hebben cirkelvormi-

ge reflectie. 

15 Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 

 

Deze punten zorgen voor extra veiligheid 

16 De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 

17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 

18 Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 

19 Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame. 

20 Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp. 

 



Bij deze fietsles heb ik 3 hulpouders nodig! Per 5 of 6 kinderen is er dan 1 begeleid(st)er 

 

Verdere belangrijke data en huiswerk: 

Maandag 2 april: vrij 2e paasdag 

Dinsdag 3 april: NB Neushoorn maken 

Woensdag 4 april: Engels alle woorden unit 4 

Donderdag 5 april: theoretisch verkeersexamen 

Vrijdag 6 april: LW toets  les 19 (memootje) en 26 

Maandag 9 april: (rollen verdelen musical) 

Dinsdag 10 april: NB maken 

Woensdag 11 april 

Donderdag 12 april: TOPO en fietsles (3 ouders nodig) 

Vrijdag 13 april: juf Marieke voor de groep 

Dinsdag 17 april – donderdag 19 april: Entreetoetsen en eind cito 

Vrijdag 20 april: Koningsspelen: wie helpt mee??? 

Daarna vakantie!! 


