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AGENDA 

 

Vrijdag 1 februari  

• Groepen 3 en 4 zijn vrij 

 

Donderdag 21 februari 

• Alle kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag  

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 8 februari 2019 

LIED 

 

Week 5 

• Psalm 16: 1 (groep 1-8) 

 

Week 6 

• Psalm 81: 8 (groep 4-8) 

 

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Hij die op de troon zat zei: “Alles maak Ik nieuw!” (Openb 21: 5) 

Wat een fantastisch vooruitzicht, wat een heerlijke belofte van God. Bij alles wat we doen, beleven, 

ervaren en plannen voor de toekomst, weten we dat er een dag komt waarop Hij alles nieuw maakt. 

 

Afgelopen dinsdag waren we als team uitgenodigd voor een inspiratieavond van LEVWN, om na te 

denken over het onderwijs van de toekomst. We hebben geluisterd naar twee boeiende sprekers met elk 

een eigen perspectief: Martijn Aslander en Claire Boonstra. Hoe zal de wereld er over tien jaar uitzien en 

wat moeten onze kinderen dan weten en kunnen? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Goed 

om bij stil te staan en om ons te helpen bij het schrijven van een nieuw schoolplan. 

 

Deze en volgende week worden de landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Het belangrijkste doel 

van de toetsen is het meten van het onderwijs en daarnaast het volgen van de leerlingen. Gelukkig hangt 

de schoolloopbaan van een kind niet af van dit ene moment, daarvoor bekijken we graag alle factoren 

rondom een kind. We zien dat over het algemeen de uitkomsten van de toetsen een bevestiging zijn van 

wat we al weten. 

 

Na de toetsronde gaan we de resultaten van de school bespreken (op de studiedag van donderdag 21 

februari), per groep tijdens de groepsbesprekingen en waar dat nodig is van de individuele leerling in 

een leerlingbespreking. Binnenkort volgt dan het rapport en een uitnodiging voor een tien-minuten-

gesprek. 

Hartelijke groet, Annelies Brik 
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ALGEMEEN 

 

Kernwaarde ‘Vertrouwen’ 

Beste ouders 

Er komt een centurio bij Jezus met een dringende vraag : Wilt u mijn ernstig zieke slaaf genezen? Jezus 

proeft het grote VERTROUWEN wat deze Romein in Hem heeft. Hij stelt de centurio als voorbeeld voor 

de Hem omringende Joden : nooit vond ik bij mijn eigen volksgenoten zo’n VERTROUWEN ! Niet fijn om 

te horen, wel raak! 

Over dit Bijbelverhaal hebben de kinderen van groep A voor de komende tijd een kunstwerk gemaakt, 

wat in de gang hangt bij de hoofdingang. We willen hiermee aangeven dat we VERTROUWEN een 

belangrijke waarde vinden op onze school. Vertrouwen in onze Heer, maar ook vertrouwen in elkaar en 

in jezelf. 

Namens groep A, Ada de Wolf 

 

!Hoera  |  Verjaardagsfeest  |  Hoera! 

Dinsdag, 19 februari hopen we met alle kinderen van groep 1-4 een geweldig verjaardagsfeest te 

vieren. De meester en juffen vieren die dag namelijk allemaal tegelijk hun verjaardag, dus het 

wordt één groot schoolfeest, gezellig!! 

Je kunt die dag je tas thuislaten, want je krijgt eten en drinken van school, voor beide pauzes. Je mag 

feestelijk verkleed op school komen, als je dat leuk vindt, met ook aandacht voor feestelijke haren (leef je 

uit, we zijn benieuwd…). 

In de uitnodiging die je hebt gekregen staat ook iets over hulpjuffen. Dit jaar ziet u geen geldpotten 

klaar staan. Als u een cadeautje wilt geven? Prima. Maar wilt u dan ook aan onze onderwijsondersteuners 

denken, die niet een klas hebben met wie ze gaan feesten. Om iedereen in het zonnetje te kunnen zetten 

hebben we aan iedere groep een hulpjuf gekoppeld voor wie u op die dag een attentie kunt meenemen. 

Dat ziet er als volgt uit : 

• Groep A – schoonmaakster Ada 

• Groep B – conciërge Mandy 

• Groep C - onderwijsassistente Marian 

• Groep D – onderwijsassistente Christine 

• Groep E – administratrice Henriëtte 

• Groep 3A – schoonmaakster Jacqueline 

• Groep 3B – administratrice Anneke 

• Groep 4A – teamleider Karin 

• Groep 4B – directeur Erik 

 

Wij hebben er al zin in!! 

Het team van groep 1-4 aan het Hoofdland 

 

Gezocht  |  Hulp voor groep 9 

Een keer in de twee weken zijn er op het Hoofdland een paar moeders aanwezig die helpen bij aller-

hande klusjes. Je kunt hierbij denken aan kopieer werk, boeken kaften, plakboeken bijwerken. Voor deze 

gezellige ochtenden zijn wij op zoek naar een paar handige handen. Er zijn 2 groepjes, dus ben je 1x per 

4 weken aan de beurt. Lijkt het je wat en heb je wat tijd over, dan horen we dat graag. Stuur een mailtje 

naar administratiedewegwijzer@levwn.nl. 
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Gezocht  |  Handschoen  

De Amerikaanse vader van Felicity (groep 3B) en Jonathan (groep A) Day is afgelopen dinsdag tijdens de 

pleinwacht op het Hoofdland z'n handschoenen kwijtgeraakt. Hij heeft ze even aan een kind afgegeven 

en daarna niet weer gezien. Ze zijn van zwart leer met lamswollen binnenkant. Wie heeft de gouden tip? 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

De uitvoering van het klassieke sprookje Peter en de wolf is alweer achter de rug! Leuk om te zien hoe 

zoiets in korte tijd ingestudeerd kan worden door een zeer ervaren professional als dansjuf. En ik ben 

trots op de kinderen dat ze met zoveel publiek hun rol durven spelen, super! Ik heb ervan genoten. 

In de klas zijn nu elke dag klanten die hun slag slaan in onze muziekwinkel. Handig dat we een 

combinatiegroep zijn, waarbij oudere kinderen aan de jongsten kunnen leren hoe je zo’n rol als klant of 

verkoper speelt. En zij moeten er ook op toezien dat de juiste prijs voor het instrument betaald wordt. 

Het wordt nog boeiender als kinderen zelf het spel uitbreiden, bijv. door je aankoop te testen en echt uit 

een muziekboek een stukje te spelen. 

We hebben in de klas 2 kleine kleimannetjes die ook graag wat muziek wilden maken. Alle kinderen 

hebben een instrument voor hen gemaakt van klei. Geverfd ziet het er extra mooi uit, maar helaas is 

opgedroogde klei eeeerg breekbaar, dus er is veel gebrokenheid. Maar het werken met echte klei en het 

verven was op zich al leuk om te doen! 

Met de Bijbelvertellingen zijn we verder gegaan na kerst met de verhalen in het N.T over het leven van 

Jezus. We leren er deze weken ook twee psalmen bij, ps. 100:1 en ps. 16:4. Die zijn niet zo gemakkelijk 

om aan te leren, maar ik vind het de moeite wel waard. 

We hebben er ook een 5-jarige bij : Veerle was maandag het feestvarken! 

Groot plezier natuurlijk met de sneeuw bij het buitenspelen, wat een geweldige ervaring! Het aantrekken 

van al die kleine vijfvingerige handschoentjes was iets minder ;) 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat een geweldige voorstelling van Peter en de Wolf. 

Veel kinderen vonden het best spannend van te voren. Maar als je het samen doet scheelt dat wel.  

Het muzieknootje is geopend. Wat spelen de kinderen er al enthousiast in. Het is vaak een drukte van 

belang. En in de klas.... daar fluiten de muzieknoten om je oren. Zodra je een muziekinstrument hebt 

gekocht mag je er een rondje mee door de klas lopen en op spelen. 

Met de Bijbelverhalen zijn we Jericho beland. Jozua is de nieuwe leider van het volk en ook Aaron is 

opgevolgd door zijn zoon. 

Zijn er nog ouders die een muziekinstrument willen laten horen/bespelen in de klas? Een kwartier is lang 

genoeg. Maar we horen van de kinderen dat hun ouders zo mooi spelen. Daar willen wij graag van 

meegenieten! 

We hebben woorden verzonnen met de a erin. Ook de 10 kwam langs deze week. 

Marijn is voor het eerst de hele week geweest, gezellig hoor. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

We genieten volop van het thema muziek. We hebben al heel wat instrumentjes gemaakt voor in onze 

hoek. We hebben er mee gespeeld en vanaf komende week maken we er een muziekwinkel van. Dan 

kunnen de klanten een muziekinstrument kopen en ergens in de klas leren spelen. De winkel wordt 
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netjes gemaakt, slaginstrumenten bij elkaar, de snaar en de blaasinstrumenten ook, want anders kunnen 

de klanten niets vinden. De instrumenten kosten natuurlijk geld dus dat wordt betalen, een kassa 

gebruiken, terugbetalen. En netjes de klant groeten en een fijne dag wensen. De letter a van accordeon 

en altfluit gaan we leren, maar die zit ook in heel van namen van onszelf! We kunnen zelfs al een beetje 

noten lezen...we weten wanneer we snel of langzaam klappen. Een noot met stok klappen we langzaam 

en een noot met een vlaggetjes snel, heel knap! Voorlopig gaan we nog lekker door met dit leuke thema. 

De Bijbelverhalen gaan nu over het nieuwe testament, we vertellen door over het leven van Jezus. De 

roeping van de discipelen hebben we afgelopen week gehoord en komende weken vertellen we de 

verhalen hoe Jezus aan Zijn werk op aarde begon. We leren dan ook psalm 16:1. 

En dan de dansuitvoering van Peter en de Wolf, wat een feestje en wat knap gedaan, we zijn supertrots! 

Hoe moeilijk is het om als kat niet te miauwen maar alleen de bewegingen na te doen. En dat geldt 

natuurlijk ook voor Peter, de vogels, eenden, jagers, wolven...super knap om dan niet te praten maar te 

luisteren naar de muziek en alleen te bewegen, top gedaan van de kinderen en de kinderen! De foto’s 

zijn van onze lieve hoofdrolspelers in Peter en de Wolf. 

Hartelijke groet, juf Tjitske en Barbara 

 

Groep D 

Wat was het leuk dat er zo veel papa’s en mama’s bij ons kwamen kijken bij de uitvoering van Peter en 

de Wolf. We hebben ook heel goed geoefend! Onze muziekwinkel wordt steeds voller. We hebben al 

heel wat instrumenten gemaakt en we hebben ook veel instrumenten waar we mee mogen spelen. ’s 

Morgens als we op school komen is de winkel nog gesloten. Donderdag kwam de papa van Rosannah 

ons vertellen over het keyboard. We mochten er allemaal even op spelen en we hebben gehoord en 

geleerd dat er heel veel instrumenten in het keyboard zijn. Er zijn veel toetsen. Er zijn hoge en lage 

geluiden. En nog veel meer…Op het laatst gingen we samen zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer 

mijn God. Deze week hebben we lekker kunnen genieten van de sneeuw. Sneeuwballen gooien, glijden… 

prachtig! Het is wel fijn als we handschoenen, muts en een sjaal meenemen. Anders is het wel heel erg 

koud. 

Hartelijke groet van alle muzikanten van groep D en hun juffen Annemieke en Grietje 

 

Groep E 

En toen viel er sneeuw en alle kinderen stonden voor het raam. We hebben daarna heerlijk in de sneeuw 

gespeeld. Met scheppen en emmers aan de slag. Sneeuwballen gooien tegen de muur. Wie kan het 

hoogst gooien. We spelen elke dag drie kwartier buiten en in de middagpauze nog een half uur. Wilt u 

daar even rekening mee houden d.m.v. handschoenen sjaals, etc. Verder zijn we in de klas druk met 

instrumenten maken en bespelen. We hebben geleerd en over de dirigent We hebben nagedacht over  

blaasinstrumenten en snaarinstrumenten. De tante van Manuel heeft een muziekles gegeven en dat was 

erg leuk! Kent u nog iemand met een instrument dan vinden we het erg leuk als hij/zijn in de klas komt 

vertellen over het instrument en misschien er even op wil spelen. De voorstelling van Peter en de wolf 

was afgelopen woensdag en we vonden het leuk dat er zoveel belangstelling was. Het was best 

spannend. Maandag viert Yedidya haar 5e verjaardag. Lieke is afgelopen week in onze klas erbij 

gekomen. En binnenkort komt Annelouise een dagje kijken. Onze klas wordt zo steeds een stukje groter.  

Hartelijke groeten, Swanice  

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a,  

Deze week zijn we druk bezig geweest met het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen. De 

kinderen hebben enorm hard gewerkt en veel geleerd en dat hebben ze laten zien. Deze week hebben 

we dus ook niet de normale lessen gedaan. Volgende week zullen we weer verder gaan en dan zullen we 

een start gaan maken met thema/hoofdstuk 7 van lijn 3. De kinderen kennen inmiddels de meeste letters 
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en we gaan nu meer nadruk leggen op langere woorden en het lezen zonder te hakken en te plakken. 

Met rekenen zullen we volgende week weer verder gaan met de sommetjes en ook zijn we al bezig met 

de getallenlijn tot 100. Zo hebben we al de sprongen van 10, 5 en 2 geleerd. Ook maken we al 

sommetjes boven de 10. Vandaag hebben we de laatste keer geoefend voor ons optreden van Peter en 

de Wolf. De rollen zijn verdeeld en de kinderen hebben goed geoefend. Denkt u nog aan de uitvoering 

van Peter en de Wolf? Zie de uitnodiging in de mail.  

Afgelopen week hebben de kinderen ook een erg leuke muziekles mogen krijgen van de tante van 

Eveline. De kinderen hebben geleerd hoe ze noten kunnen lezen en ze hebben wat nieuwe liedjes 

gezongen. Dankjewel voor de leuke les! 

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b  |  Kriebelbeestjesklasnieuws 

Wat genieten we van de sneeuw! "Juf, het lijkt wel een vloerkleedje van sneeuw", zei een kind. 

De tafeltjes staan in de toetsstand. We maken  toetsen van spelling, rekenen en technisch lezen. 

Ik heb uitgelegd dat we de toetsen maken zodat ik weet wie wat extra hulp nodig heeft, of juist wat extra 

uitdaging. Zo kan ik beter lesgeven en krijgen de kids wat ze nodig hebben. Tussen de toetsen door 

doen we extra veel bewegingsspelletjes, kijken we leuke (muziek)filmpjes en spelen we wat vaker. 

We oefenen elke vrijdag voor de dans van "Peter en de wolf". Ook hebben we allemaal een masker of 

hoofddeksel gemaakt om te gebruiken bij de uitvoering. 

Met de muzieklessen zijn we nu bezig om te noteren welke muziek we hebben gehoord. Ging de 

melodie omhoog of omlaag? Klonk het hard of zacht? Komende week gaan we zelf muziek componeren 

en dan leren te noteren met kleurtjes, zodat iemand anders ons  lied kan spelen. Ook hebben we 

gehoord wie Mozart was en genoten van het kattenduet. 

Leuk dat zoveel kids een muziekinstrument meebrachten of een filmpje mailden. De rest van de klas zit 

dan vol bewondering te kijken en te luisteren. 

Groeten van de kriebelbeestjesklas en Annemiek 

 

Groep 4a 

In de klas zijn we druk bezig met het maken van CITO-toetsen. Het lezen van AVI-teksten hebben we al 

gedaan, nu wordt de woordleestoets nog afgenomen. Ook rekenen en begrijpend lezen hebben we 

gemaakt (al waren we verschillende kinderen deze week afwezig, die de toets dus nog moeten maken).  

We zijn met de Kanjer-petten weer lessen aan het doen. De witte pet opdoen en ophouden, aardig doen 

en het gewenste gedrag laten zien. Ook tijdens de momenten van spelen in de sneeuw.  

Na verloop van tijd is het goed om de oefeningen weer te herhalen.  

En natuurlijk oefenen we voor de uitvoering van "Peter en de wolf"! 

In de klas werken we ook aan het thema en maken we verschillende muziekinstrumenten. Het spelen van 

een rol tijdens het uitbeelden van de muziek van "Peter en de wolf" is voor sommige kinderen erg 

spannend! Want er gebeurt van alles en zelf ben je onderdeel van het geheel.  Hiermee leren we enorm 

veel.  

Met groeten uit groep 4a, meester Hendrik 

 

Groep 4b 

Beste ouders, 

De kinderen en wij hebben het reuze naar ons zin met het thema Muziek! De vader van Joelle L. en van 

Micha zijn al in de klas geweest om samen muziek te maken en te zingen. Ook de moeder van Wieke 

met hun buurvrouw, de oom van Boaz G. en de ouders van David komen ons ook nog trakteren met een 

bezoek en een optreden. (Alvast) heel erg bedankt voor deze leuke momenten! 

Aanstaande dinsdag gaan we op bezoek bij de muziekschool in Ambacht. Er zijn daar 11 muzieklokalen 

waar we bij elk lokaal een opdracht mogen gaan doen. Ook mogen we even zelf op het podium een 
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opreden geven. Verder zijn we nog van plan om op bezoek te gaan bij de radio én krijgen we les van 

iemand van de fanfare. 

We hebben ook al een paar keer dansles gehad, dit staat in het thema van Peter en de Wolf. Woensdag 6 

februari hebben we de uitvoering om 10.50 uur. 

Deze periode staat ook in het teken van de cito. De kinderen slaan zich hier goed doorheen. 

Tot de volgende keer! 

Groet, Hanneke en Marjolein 

 

Groep 5a 

Wat zijn we deze week druk bezig met de cito.. Wat zijn het er veel! Maar gelukkig zijn we bijna klaar met 

alle toetsen. Volgende week maken we er nog een paar en dan is het tijd om te ontspannen. 

We hebben ook dansles gekregen. We hebben dansjes van verschillende landen geleerd. Een dans uit 

Australië en Brazilië. Wat hebben wij een danstalenten in de klas! Bent u ondertussen al nieuwsgierig 

geworden? 

Wees welkom op 18/02/2019 om 13.30-13.50 dan voeren wij de dansen uit. 

Bedankt voor alle dozen, wc-rollen, rietjes etc. We zijn ondertussen begonnen met onze eigen stad. De 

eerste flatgebouwen, bioscopen, musea, voetbalstadion en dierentuin gemaakt. Wat zijn de kinderen hier 

druk mee bezig! Wij zijn zelf heel nieuwsgierig naar hoe de stad eruit komt te zien. Met elkaar denken we 

ook nog na over een naam. Wordt het gelukstad, liefdesstad of wordt het de Klompengaarde…. 

Dit was het weer voor deze keer! 

Een lieve groet van groep 5a! 

 

Groep 7b 

Hallo allemaal,  

Er wordt super hard gewerkt in groep 7b. Inmiddels hebben we al een aantal cito's achter de rug. 

Komende week hopen we ze af te sluiten. We gaan dan de cito's analyseren. We kijken of we 

aanpassingen moeten doen in ons onderwijs voor het komende half jaar.  

Naast de serieuze momenten genieten we ook erg van de boekendoos presentaties. Gaaf om te zien hoe 

elk kind zijn eigen invulling geeft aan het creatieve gedeelte. Ook met thema gaan we rustig door. We 

hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een folder over een gebied in Europa. We onderzoeken 

bijvoorbeeld, naast onze eigen onderzoeksvragen, de energiebronnen, werkvoorziening, bereikbaarheid, 

het landschap, regering in het gebied. Aankomende week starten we met een nieuwe opdracht. Het 

wordt een creatieve opdracht zoals het bouwen van een werkende vulkaan. U hoort er de volgende keer 

meer over.  

De komende weken krijgen we dansles. 3 maandagen gaan de kinderen oefenen en uiteindelijk 

opvoeren. U bent daarbij van harte uitgenodigd om te komen kijken. De datum volgt nog.  

Tot de volgende keer. 

 

Groep 8a 

Toetsen, toetsen, toetsen. Wat moeten we in groep 8 veel toetsen maken zeg! Maar het gaat reuzegoed 

allemaal. 

Dinsdag zijn we naar het Rijksmuseum geweest in Amsterdam.We hebben de Nachtwacht gezien en er 

zijn heel veel selfies gemaakt met de Nachtwacht op de achtergrond. 

Daarnaast besteden we veel tijd aan thema. De reisgidsen worden echt prachtig en langzamerhand 

verschijnen er in de klas mooi creawerkstukken die de reizen extra aantrekkelijk moeten maken.  

Vrijdag 8 februari is de vakantiebeurs van 13-14 uur. Van harte welkom. 

Groeten juf Nienke, juf Anita en groep 8a 
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Groep 8b 

at was het gaaf dinsdag! We werden opgehaald met een bus en ruim een uur later stap je uit in hartje 

Amsterdam voor een bezoek aan het Rijksmuseum!!! We hebben onze ogen uitgekeken. Het hoogtepunt 

voor velen was toch wel de Nachtwacht! Hij hangt daar ook wel imposant aan het eind van de eregalerij! 

Gelukkig ging de terugreis ook prima, ondanks de sneeuwval. 

Deze weken zijn we flink aan het toetsen. Daarnaast hebben we ook veel tijd om te werken aan ons 

thema. We zijn ook heerlijk aan het werk met onze reisgidsen. Een aantal zijn al bijna klaar. Ook maken 

we met crea allemaal iets wat te maken heeft met het land van onze keuze. We zien jullie graag op onze 

Vakantiebeurs op vrijdag 8 februari van 11:00 uur tot 12:00 uur. 

Inmiddels heb ik een aantal aanmeldingen voor ons kamp van 20 - 22 mei. Wie wil kan zich nog 

opgeven. Daarna moeten we (bij te veel aanmeldingen) kijken wie er mee gaan.  

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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