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20 juni schoonmaakavond 

21 juni  Schoolreisje 3-8 

22 juni koffieochtend 

29 juni studiedag 

5 juli 15:00 u High tea 

Agenda Nieuws  

Nieuws                                                                                                                  

In het gezin van Edwin en Marion Stenneke is een zoon geboren. Zijn 

naam is Izaak. We feliciteren David en Thirza van harte met hun 

broertje en Edwin en Marion met hun zoon. 

Juf Ellen is aan de laatste ronde chemotherapie begonnen. Het kost 

haar heel veel energie, maar het gaat voorspoedig. Afgelopen maan-

dag was ze voor het eerst na de operatie een aantal uren op school. 

We zijn God dankbaar voor haar herstel. 

Juf Annelies begint weer iets meer energie te krijgen. We hopen dat 

de weg naar herstel positief zal verlopen en wensen haar kracht en 

rust om op te knappen. 

Ouderavond 7 juni 

De ouderavond van 7 juni is zoals jullie weten niet doorgegaan. Diverse ouders hebben aan-

gegeven de workshop Bijbellezen met kinderen wel graag met elkaar te willen doen. In het 

najaar komt er een nieuwe datum. 

Formatie 2018-2019 

We hopen de formatie komende week rond te krijgen en 

u hierover binnenkort meer te vertellen. 

Slaapfeestje 

Afgelopen vrijdag mocht groep 8 op school blijven sla-

pen. Het was fantastisch. Ze hebben misschien niet de 

benodigde nachtrust gehad, maar wel een ervaring die ze 

hun leven lang niet meer vergeten. 

Het is heel bijzonder dat de juffen dit willen doen met de 

kinderen. Francien en Maartje (en natuurlijk ook Marloes, 

al is die geen juf) heel erg bedankt voor jullie inzet voor 

de kinderen. 

Groei 

Steeds mee mensen weten onze school te vinden. Er vin-



Beste ouders/verzorgers,  

 

Het is weer tijd voor de schoolschoonmaak! 

 

De laatste schoonmaakavond zal op woensdag 20 juni zijn,  

voor achternaam  N t/m Z. 

De ouders die bij de vorige avonden niet aanwezig konden zijn 

(achternaam A t/m M), zijn hierbij ook van harte welkom!   

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 en 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,  

Heidy Thielman 

Fam.thielman@gmail.com  

Laatste schoonmaakavond woensdag 20 juni 

den mooie gesprekken plaats met mensen die oprecht blij zijn dat er een christelijke school 

is waar het leven uit de liefde van God centraal staat. Diverse groepen krijgen er één of 

meerdere leerlingen bij. Tijdens het "verklassen"op donderdag 12 juli zullen de meesten 

aanwezig zijn zodat ze de klas vast een beetje kunnen leren kennen. 

Toetsen 

Op dit moment zijn de LOVS toetsen aan de gang. Maandag 18 juni zullen de laatste toetsen 

zijn. 

Op donderdag 21 juni, de dag van het schoolreisje, zal het ouderportaal weer toegankelijk 

zijn en. U kunt hiervoor inloggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hiervoor hebt u 

(mogelijk lang geleden) een link ontvangen van onze administratie. Mocht u de link niet 

meer hebben kunt u een nieuwe opvragen bij Annet, mail daarvoor naar:  

wereldwijs@gpown.nl 
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Hoera, weer wereldwijs nieuws. Naar mijn idee is dat al een hele tijd niet meer geweest.. Er is intus-

sen alweer zoveel gebeurd: 

 Tirza heeft een gezond broertje gekregen, Izaak. 

 Sem heeft verteld dat hij er een broertje of zusje bij krijgt. 

 We hebben prachtige nieuwe t shirts binnen met het logo van onze school, gesponsord door 

    autobedrijf Kneppers en door Holland Kaascentrum. 

 In deze mooie shirts hebben veel kinderen de avondvierdaagse gelopen. 

 We hebben een kip in de klas gehad. 

 We hebben druk geknutseld aan een vaderdagcadeau. 

 We weten waar we met schoolreis heen gaan: 21 juni, naar AVIFAUNA 

 We hebben een nieuw AVI leesniveau gekregen. 

 We hebben al heel wat CITO toetsen gemaakt (bijna klaar)… 

Ik vond het ontzettend leuk om zoveel enthousiaste reacties te horen over het thema van de kip. Die-

de (onderwijsassistent) moest als examen opdracht een thema met materialen uitwerken in de klas. 

Hij heeft thuis kippen en verzon samen met mij dit verhaal. Ik gaf de lessen, hij verzorgde het mate-

riaal en de kip zelf. De kinderen gingen helemaal op in het verhaal dat er een kip op straat was ge-

vonden die verzorgd moest worden. Zij deden dit met ontzettend veel liefde (hok elke dag verscho-

nen, kijken of ze een ei had gelegd, zachtjes werken, eten en drinken geven… ) En intussen hebben 

ze veel geleerd over waarom een kip er zo uit ziet, hoe het uit het ei komt, wat het verschil is tussen  

een haan en een hen en ga zo maar door. Ook schreven ze prachtige brieven (met een prachtig 

handschrift) naar de burgemeester met de vraag of hij wist waar de kip voortaan veilig zou kunnen 

leven. Diede had naar aanleiding daarvan een brief getypt namens Hennie de Haan die een groot 

pluimvee bedrijf had en onze ‘Tokkie’ (zo noemden de kinderen haar) goed zou kunnen verzorgen. Zo 

was het verhaal afgerond, maar nog steeds hoor ik kinderen zeggen: ik mis tokkie wel hoor… 

In de week van de kip hebben de kinderen ook één voor één bij juf Guusje teksten gelezen om het 

leesniveau te testen. Sommige kinderen hebben hetzelfde niveau gehouden, sommigen zijn gestegen. 

Wilt u meer weten over het leesniveau van uw kind? Vraag het gerust aan mij, of mail mij even. 

Deze week maken we (veeeeel) CITO toetsen. De kinderen werken heel serieus en geconcentreerd. 

Ik heb nog niet alles nagekeken, maar mocht u heel nieuwsgierig zijn naar toets resultaten, mag u 

altijd na schooltijd even langskomen om te vragen. 

Tip voor de volgende keer CITO: het is handig om de periode van CITO even in uw agenda over te 
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U ontvangt via de mail/klasboard later meer informatie uit de groep 
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nemen (van de schoolagenda) De eerste week wordt altijd het leesniveau getoetst, de tweede week 

de andere toetsen. Het is handig om kinderfeestjes en dokter-, tandarts en andere afspraken zoveel 

mogelijk om deze weken heen te plannen. Ik wil de druk niet heel hoog leggen bij de kinderen of bij 

u, maar ik wil wel resultaten waarbij goed zichtbaar is wat het kind kan of nog niet kan. Als ze extra 

gespannen zijn door bijvoorbeeld feestjes na schooltijd of als ze tijdens een toets uit de klas worden 

gehaald, zijn ze minder gefocust op het werk… Hoe beter de focus, hoe duidelijker zichtbaar is waar 

een kind echt moeite mee heeft en wat het al goed kan J 

Verder nog een bericht namens de schoolreiscommissie: 

 

KUNT U EEN GROEPJE KINDEREN VAN EN/OF NAAR DE SCHOOLREISBESTEMMING RIJDEN?? 

 

Heeft u dit nog niet opgegeven? Wilt u mij dan een mail sturen (m.rote@gpown.nl)? 

We hebben genoeg begeleiders mee, maar te weinig mensen die kunnen rijden. 

Kunt u alleen brengen (21 juni ’s ochtends om 9.00 vertrekken we) of alleen halen (Rond half 3 ver-

trekken we vanuit avifauna, Alphen a/d Rijn), daar zijn we ook blij mee, laat maar weten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjorie Rote 

Tjonge, de tijd vliegt, nog iets meer dan 4 weken school en dan is het al weer zomervakantie. Dinsdag bent u al 

even via de mail op de hoogte gebracht van hoe het nu gaat in de groep en verder hebben we deze week hard ge-

werkt aan de Cito’s. 

Levend water: 

We zijn aangekomen bij de hoofdstukken waarin we meer ‘praten’ over alles wat we al weten en hoe dat nu op ons 

van toepassing is. Als we het hebben over de gelijkenis met de talenten bijvoorbeeld. Goed leert ons dat iedereen 

uniek is, uniek is een ander woord voor anders zijn. Zo heeft God iedereen geschapen, iedereen is anders, iedereen 

heeft andere talenten. Iedereen heeft wat moois en daar mag je trots op zijn, God heeft jou zo gemaakt en daar is 

Hij trots op, daar kunnen wij niet veel aan veranderen. Natuurlijk zou je wel eens wat willen veranderen of vind je 

bij een ander datgene veel mooier. Maar door juist ook te kijken naar wat je wel goed kunt en wat je wel mooi vind 

van jezelf mag je ook weten dat iedereen wel wat heeft wat minder is, niemand is volmaakt. Door gewoon jezelf te 

zijn je goede en minder goede kanten te laten zien ben je uniek en dat maakt je ook uniek, want niemand is zoals 

jij. 

Deze keer een wat korter stukje, maar wel de belangrijkste data voor de komende tijd: 

 Vrijdag 15 juni – geen toets Levend Water ivm met Cito. 
 

 Maandag 18 juni – Toets Engels Unit 6 

 

 Dinsdag 19 juni - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort (week 24) 
 

 Woensdag 20 juni – schoonmaakavond op school (vanaf 19:00 uur) 
 

 Donderdag 21 juni – SCHOOLREIS! 
 

 Vrijdag 22 juni - geen toets Levend Water ivm met schoolreis. 
 

mailto:m.rote@gpown.nl
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 Dinsdag 26 juni - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort (week 25) 
 

 Vrijdag 29 juni én maandag 2 juli – Kinderen vrij ivm studiedagen leerkrachten 

 

 Dinsdag 3 juli - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort (week 26) 
 

 Donderdag 5 juli – High Tea 

 

 Vrijdag 6 juli – Juffendag! 
 

 Dinsdag 10 juli – afscheidsmusical groep 8 

 

Wat een gezelligheid afgelopen vrijdagmiddag, avond, nacht en een stukje zaterdagmorgen met groep 8. 

Ze hebben het voor elkaar gekregen om het minst te slapen van alle groepen 8… We hebben heerlijk ge-

geten (broodjes shoarma), gevoetbald, gegamed, film gekeken, gesnoept. Eigenlijk alles was gezellig. Dit 

was wel weer een mooie herinnering erbij! 

Lars en Mirthe hebben echt niet geslapen, de rest 1,5 uur. Alleen Micha heeft nog wel een redelijke nacht 

gemaakt. die sliep overal doorheen. 

Wat erg jammer was, was dat Hannah er niet bij kon zijn en dat Boaz halverwege de nacht ziek naar huis 

is gegaan (en nog steeds niet fit is). 

 

Elke dag hebben we nu wel een paar spreekbeurten. En ik kan hoge cijfers geven! Echt interessant alle-

maal. Of het nu gaat om een muntenverzameling of over dolfijnen of Peter de Ronde…. (hebben we alle-

maal een handtekening van). We leren in korte tijd een heleboel! 

 

Groep 7 heeft deze week citotoetsen van rekenen, spelling (ook werkwoordsspelling) en technisch lezen. 

Ze zijn super geconcentreerd aan het werk. Groep 8 moet dan ook echt stil aan het werk. 

 

Deze laatste weken wil ik nog de bijbelvertellingen doen die groep 8 opgeeft. Voor Suzan was dat de 

barmhartige Samaritaan, voor Lars de Schepping. Zo komen er nog verhalen over Noach, Jozef, Mozes, 

het Kerstverhaal, de opstanding en ga zo maar door. Henk vroeg iets uit Openbaring (dat is nog een hele 

uitdaging) 

Mooi om die verhalen te mogen vertellen. het zijn over het algemeen hele bekende verhalen, maar toch 

kom je steeds weer iets nieuws tegen. 

 

Als groep 8 op donderdagmiddag aan het oefenen is voor de musical, dan werkt groep 7 met de chrome-

books. Ze hebben geleerd om documenten te delen. Ze zijn nu zelf allemaal aan het werk aan iets wat ze 

zelf mochten kiezen. Zo leren ze te werken met google documenten en google presentaties. 

Ik kan ze online volgen op mijn computer en zie ook welke sites ze open hebben staan. 

Ik heb ze ook laten zien dat ik ze kan vergrendelen of dat ik tabbladen van hen weg kan klikken…. erg 

grappig. Het is fijn om nu met deze groep te ontdekken hoe het is om met chromebooks te werken in de 

google omgeving. Volgend seizoen kunnen we het nog gestructureerder inzetten. 

 



Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. Het taalboek is uit! Ook met spelling zijn we zo goed 

als klaar. We hoeven ons niet te vervelen, want we gaan gewoon extra Engels doen, zodat we dat ook uit 

kunnen werken en met rekenen moeten we nog hard aan de bak om het boek uit te krijgen. 

 

Ik kwam erachter dat ik zo goed als geen vrijdag zelf meer voor de klas sta (alleen de laatste vrijdag). 

Over het algemeen staat juf Marieke ervoor of juf Maartje. 

 

Hieronder nog het huiswerk en andere belangrijke data: 

vrijdag 15 juni: Juf Francien vrij, juf Marieke voor de groep 

maandag 18 juni:Spreekbeurten Giovani en Elize 

dinsdag 19 juni: Nieuwsbegrip processierups, spreekbeurt Estelle en Lieke 

woensdag 20 juni: Engels alle woorden Unit 5, spreekbeurt Henk 

donderdag 21 juni: SCHOOLREIS naar Avifauna 

vrijdag 22 juni: juf Francien vrij (waarschijnlijk juf Maartje voor de groep) 

maandag 25 juni: juf Francien vrij (mijn ouders zijn 50 jaar getrouwd, juf Maartje waarschijnlijk voor de 

groep) 

dinsdag 26 juni: Nieuwsbegrip, spreekbeurt Sem en Ethan 

woensdag 27 juni: Engels alle woorden en zinnen Unit 5 

donderdag 28 juni: spreekbeurt Boaz 

vrijdag 29 juni: kinderen vrij ivm studiedag 

Maandag 2 juli: kinderen vrij ivm studiedag 

dinsdag 3 juli: Nieuwsbegrip, spreekbeurt Mirthe en Jonathan 

woensdag 4 juli 

donderdag 5 juli Spreekbeurt Tyrone 

vrijdag 6 juli: juf Francien vrij, juf Marieke voor de groep 

dinsdag 10 juli: AFSCHEID groep 8 

woensdag 11 juli: groep 8 om 10.00 op school om op te ruimen, daarna vrij 

donderdag 12 juli; groep 8 vrij, rapport 2 mee 

vrijdag 13 juli: 12.30: VAKANTIE!!!!!!!! 


