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AGENDA 

 

4 juni 

• Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 4 juni 2021 

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt 

Math. 28:20 

 

Ik ben altijd bij jullie. Dat geeft Jezus nog mee aan Zijn discipelen voordat Hij terug ging naar Zijn Vader 

in de hemel. Altijd bij jullie. Niet zo af en toe of soms, maar altijd. Hij ging weg, maar liet ons niet alleen. 

Vorige week mochten we Jezus Hemelvaart vieren. In de vakantie. Komend weekend mogen we het feest 

van de Geest vieren. God heeft ons Zijn Geest gegeven. En daardoor weten we “ik ben altijd bij jullie”. 

Vroeger al heb ik geleerd om uit te kijken met het gebruiken van de woorden “altijd” en “nooit”. Want 

meestal is dat niet zo of kan je dat niet waar maken. Maar hierbij mogen we deze woorden wel gebruiken 

durf ik ze met zekerheid te gebruiken. We mogen NOOIT vergeten dat Hij ALTIJD bij ons is. Dat mogen 

we vieren met Pinksteren. Soms zeggen we misschien wel eens: “ik zou willen dat ik geleefd had in de tijd 

van Jezus. Dat ik Hem en Zijn wonderen echt gezien had. Dan zou ik echt kunnen geloven. Nu vind ik dat 

wel eens lastig”. Ook al is Hij niet meer op de aarde, Hij is wel bij ons op aarde. Dat mag je geloven. En 

geloven is er vast op vertrouwen dat dit zo is. En door Zijn Geest wil Hij dat vertrouwen laten groeien. De 

cirkel is weer rond. Ik wens u een heel mooi Pinksterweekend.  

 

Deze week zijn we begonnen aan onze laatste periode naar de zomervakantie toe. Een periode waarin we 

ook volop bezig zullen zijn met de voorbereidingen van een nieuw schooljaar. Ik schrijf “ook” omdat we 

ook nog gewoon doorgaan met dit schooljaar. Het lijkt soms alsof we net zijn begonnen. Dat komt ook 

door de periode van thuisonderwijs. We willen deze periode ook echt gebruiken om nog een stevige 

impuls te geven ons onderwijs. Wat dat betreft zitten we ook echt nog midden in dit jaar. Deze week 

hadden we gewoon alle groepen op school. Het is vreemd dat ik dat moet typen, maar voor de 

meivakantie is er bijna geen week geweest dat we alle groepen op school hebben gehad. En ook dat 

heeft impact op je onderwijs. Ik hoop van harte dat we nu deze laatste periode zonder besmettingen in 

de school onderwijs kunnen geven en dat we iedereen gewoon er bij kunnen houden. Dat betekent ook 

dat we met elkaar nog even moeten volhouden om alle maatregelen rond de school vol te houden. 

Zeker ook het halen en brengen in cohorten is daarin een belangrijke voor u. We kijken ook of we zo 

langzamerhand weer maatregelen kunnen loslaten. Als er geen besmettingen bij komen in de komende 

week zullen we dat gaan doen. 
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Studiedag 4 juni 

Op 4 juni staat er een studiedag gepland. Aan het 

begin van dit jaar hebben we u bericht dat het niet 

28 mei moet zijn (wat we u toen eerder berichtte) 

maar 4 juni. We hopen dat iedereen dat toen goed 

heeft overgenomen in de agenda. Eigenlijk zou dit 

een inspiratiedag zijn van LEV WN. Voor alle 

scholen van LEV WN. Deze kan nu in die vorm niet 

doorgaan. Daarom richten we zelf de dag nu in.  

 

 

Vakantieplanning 2021 - 2022 

Hieronder treft u het vakantierooster voor het 

komende schooljaar aan. We zijn nog bezig met de 

planning van de studiedagen. Die is ook zo goed 

als rond. Deze data kunnen we echter nog niet 

communiceren, omdat we hier ook te maken 

hebben met afspraken met externe partijen die de 

studiedagen invullen. Omdat we al een paar keer 

een vraag hebben gekregen naar de vakanties van 

komend schooljaar geven we die wel alvast door. 

We verwachten op hele korte termijn daar ook de 

studiedag aan te kunnen toevoegen.  

 

 

 

Herfstvakantie 18 okt 2021 24 okt 2021 

Kerstvakantie 27 dec 2021 9 jan 2022 

Voorjaarsvakantie 28 feb 2022 6 mrt 2022 

Paasweekeinde 15 apr 2022 18 apr 2022 

Mei-vakantie 25 apr 2022 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 11 jul 2022 19 aug 2022 

 

Rooster TSO 2021 - 2022 

Begin deze week heeft u een mail gekregen met een formulier om uw wensen op te geven voor het TSO 

rooster. We hebben al heel wat reacties terug. Dank daarvoor. Wilt u nog een reactie geven als u dat nog 

niet gedaan hebt. Dan kunnen wij starten met het maken van een TSO rooster voor het komende 

schooljaar. U kunt het formulier sturen naar: administratiedewegwijzer@levwn.nl 
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

We zitten in een natte tijd. Gelukkig hebben we degelijk gebouwde huizen en scholen. En wonen we niet 

zoals Klein Mannetje in een schoenendoos die op den duur niet waterdicht blijkt te zijn. 

Dat geeft meteen al een startsein om dit thema in te leiden : hoe bouw je een degelijk huis? Daar gaan 

we ons de komende tijd in verdiepen. Deze eerste week zijn we op allerlei manieren bezig geweest in ons 

werken en spelen met het bouwen van een huis. Om precies te zijn : met grote bouwblokken, duplo en 

lego. Maar ook met kralen, klei of papier. En nog met zand en krijt. 

En dan hebben we het nog niet eens tekenend, met kleine blokjes of met stof gedaan. Mogelijkheden te 

over! 

Intussen komen er al woorden als cementwagen, shovel, bouwhelm, bouwvakker en fundering langs.  

Volgende week gaan we met de opgestuurde foto's aan de slag, nu ze allemaal binnen zijn.  

We zitten ook in de tijd van hemelvaart en Pinksteren. We hebben daar Bijbelverhalen over verteld en 

leerden al wat van het lied "Elk oog zal Hem zien als Hij komt". 

Er was een verdrietig en blij feit om te vieren. We hoorden van de broer van Anne-Lynn, bij wie leukemie 

is ontdekt. Arend-Jan en Anneke, ook via deze weg wensen we jullie veel kracht toe voor de komende 

tijd, nu dit jullie dagen zo zal kleuren. 

Lezra zorgt voor het goede nieuws : hij is 5 jaar geworden! 

We gaan ons ook alvast verheugen op de Juffendag, die aangekondigd is. Ik hoorde de eerste plannetjes 

van de kinderen vandaag al rondzoemen... 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep D 

Afgelopen week zijn we gestart met ons nieuwe thema! Er wordt heel wat afgebouwd in onze klas. De 

mooiste huizen worden gebouwd met verschillend constructie materiaal! En wat zijn de kinderen trots als 

ze hun bouwwerk laten zien! Stralende ogen en een grote glimlach! 

Ook knutselden we ons eigen huisje. Ieder op zijn of haar eigen manier. En door het raam zien we 

bekende gezichtjes        

Nu is het pinksterweekend. We vieren de komst van de Heilige Geest. En we mogen een extra dag 

uitrusten. Tot volgende week dinsdag  lieve bouwers! Dan bouwen we weer verder in de klas! 

Groetjes van alle kinderen van groep D en juf Grietje en juf Rachel 

 

Groep F 

Onze groep is alweer groter geworden! We hebben in de afgelopen weken een jongen en twee meisjes 

mogen verwelkomen. Wat gezellig dat jullie nu ook bij ons in groep F zitten! 

Toen de kinderen na de vakantie terugkwamen, waren ze toch wel teleurgesteld dat het kasteel weg was 

uit de klas. De juffen hadden het verteld, maar het is toch wel erg jammer... Ze vonden het zo leuk om in 

te spelen!  De huishoek wordt ook nog steevast aangeduid met: spelen in het kasteel ;) 

Gelukkig zijn we maandag begonnen aan ons nieuwe thema: bouwen! Dat is natuurlijk ook een superleuk 

thema. We hebben opgeschreven wat we allemaal al weten van bouwen en wat we graag willen leren. In 

de komende weken gaan we ook de themahoek opbouwen.  

Bedankt voor de bouwspullen die al zijn meegegeven naar school en waarmee we kunnen spelen. 

We hadden aan de ouders gevraagd om stiekem een foto van hun huis te maken en die naar ons te 

mailen. Wat een verrassing toen de kinderen opeens hun éígen huis op het digibord zagen. Sommige 

kinderen wisten meteen dat het hun huis was (en konden zelfs moeilijke huisnummers lezen!), 
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bijvoorbeeld aan het hek of de planten in de tuin. Andere kinderen moesten wat langer nadenken, maar 

iedereen herkende zijn/haar huis! 

De eerste gemaakte knutselwerkjes van het thema hangen op aan het raam of het prikbord. Als u op 

school bent kunt u even bij het raam kijken om ze te bewonderen. De kinderen hebben er hun best op 

gedaan! 

We hebben ook bouwwerken van kleine blokjes gemaakt, met twee kinderen bij elkaar, waarbij de 

bouwsels precies op elkaar moesten lijken. Dit ging ook erg goed! 

Aan het eind van dit thema hopen we heel veel te weten over alles wat met bouwen te maken heeft. 

Na het fruit- of brood eten mogen de kinderen een boekje pakken om te lezen. Vandaag waren ze 

allemaal tegelijk verdiept in een boek. Dat was een mooi gezicht, zoals u kunt zien op de foto's. 

Hartelijke groet, Marian en Suzanne 

 

Groep 4a en 4b 

Hallo allemaal, 

De eerste week na de meivakantie zit erop! De laatste periode van het schooljaar is aangebroken.  

We sluiten met elkaar het thema Oceanen af en zullen dan maandag 31 mei starten met het thema 

Uitvindingen. Wat hebben we veel geleerd over oceanen! We zijn bezig met het maken van filmpjes 

waarin de kinderen vertellen wat ze geleerd hebben, wat ze het leukst vonden en wat ze nog graag willen 

weten. Want er valt altijd nog wat te leren! Het is erg leuk om te zien en te horen hoe verschillend de 

antwoorden van de kinderen zijn! 

Met de bijbelverhalen hebben we het over Hemelvaart en Pinksteren. We hebben met elkaar liederen 

erover geluisterd. 

Met spelling hebben we thema 7 deze week afgesloten. De eind -d/-t, jager-woorden en kasteel-

woorden zijn hierin geoefend. Met rekenen gaan we volgende week het blok afsluiten. Daarin kijken we 

naar sommen tot 100 binnen het tiental (28 + 31 =) en door het tiental (31 - 28 = ), maanden van het 

jaar en aflezen van een kalender, tellen over de 100 en de tafels van 1 t/m 5 en 10. We oefenen ook nog 

regelmatig de klokken. Het aflezen van de gewone klok kunnen we goed, maar de digitale (avond)tijd 

erbij zoeken is nog best lastig! 

En daarna gaan we naar het laatste thema en blok. Wat gaat het allemaal weer snel. En wat mooi om te 

zien hoe de kinderen groter en wijzer worden. Daar zullen we deze periode ook extra van genieten! 

We wensen jullie weer een goed weekend toe.       

Groeten van juf Mariska, juf Suzanne, juf Hanneke en juf Jennifer 

 

Groep 5b 

Na een fijne vakantie zijn we deze week weer fris gestart allemaal. Iedereen heeft een nieuw plekje in de 

klas. We zijn nog steeds bezig met het thema oceanen. Met geschiedenis hebben de kinderen geleerd 

hoe de aarde beweegt en de platen soms botsen (en nagedaan met een chocoladereep! zie parro;). 

Met kunst maakten de kinderen een fantasie verhaal over de onderwaterwereld. Wat is iedereen creatief! 

Ideeën genoeg en het samenwerken gaat erg goed! 

Wilt u allemaal een koptelefoon of oortjes regelen voor uw kind? We hebben ze regelmatig nodig!  

We wensen u een mooi pinksterweekend! 

Groetjes, juf Wendy en juf Martine 

 

Groep 6A 

De laatste periode van het schooljaar is alweer begonnen. Wat gaat het toch snel! Hopelijk hebben jullie 

genoten van de vakantie.  

Deze week hebben de kinderen de planten weer mee naar school genomen. Heeft uw zoon/dochter dit 

nog niet gedaan? Wilt u de plant volgende week dan meegeven? 
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Inmiddels zijn we bezig met de volgende twee vakken van thema: oceanen. Kunst en geschiedenis. Met 

kunst hebben we al een mooi kunstwerk gemaakt met de hele klas (zie foto). We stelden ons voor dat we 

op het strand waren en noemden alles op wat we zagen. Zo heeft iedereen meegewerkt aan dit 

prachtige eindresultaat!  

Over een paar weken gaan we aan de slag met onze eigen kunstwerken in de oceaan. Deze zullen we 

gaan maken van kosteloos materiaal. Vanaf volgende week mogen kinderen alvast spullen mee naar 

school nemen. Denk aan plastic materiaal (bij voorkeur gekleurd), melkpakken, doppen, zakjes, 

eierdozen, flesjes etc. Wilt u deze schoon meegeven? Hier zal nog een mailtje over volgen.  

Daarnaast duiken we de geschiedenis in en gaan we kijken naar oceanen, continenten en 

ontdekkingsreizen over zee. We gaan dus een leuke en leerzame periode tegemoet.  

Groetjes van de kinderen van 6A en juf Marthina, juf Karin en juf Femke 

 

Groep 7a 

We zijn allemaal Geslaagd!!! Gefeliciteerd groep 7a! Gisteren hadden we het FietsVerkeersExamen en 

iedereen heeft het gehaald! Vandaag hebben we ons diploma gekregen voor de theorie en de praktijk. 

Maandag hebben we de route met de hele klas gefietst en gisteren moest dat dus alleen. We kregen een 

hesje met een nummer, we moesten ons in een rij opstellen en mochten beginnen als we daarvoor een 

seintje kregen. Het was best spannend, maar het is dus helemaal goed gegaan! 

Inmiddels zitten we alweer in de laatste periode van groep 7. Nog een aantal weken en dan zit het er 

weer op. We zijn met ons thema nog heerlijk bezig met Oceanen. Afgelopen week hebben we samen een 

kunstwerk gemaakt over de Oceaan. Iedereen mocht een voorwerp of dier maken. Die kwam dan in de 

lucht, op of onder water of op het strand. Hij is echt leuk geworden en hangt in de klas.       

Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert 

 

Groep 8a 

We zijn begonnen aan de laatste periode van de basisschool. We zijn al druk bezig met de musical. Deze 

week hebben we al geoefend zonder boekjes.  

Aanstaande dinsdag is het praktisch fietsexamen. We hebben de route geoefend en nogmaals de 

verkeersregels besproken. We hebben er alle vertrouwen in.  

Vandaag hebben we ook de les wonderlijk gemaakt gehad. Hoewel het altijd even een beetje spannend 

is voor de kinderen om over seksualiteit te praten zijn het vaak wel mooie en goede gesprekken.  

Sinds maandag werken we op maandag, dinsdag en woensdag in niveaugroepen. Zo kunnen we het 

onderwijs nog beter aan laten sluiten bij alle verschillende niveaus in de groep. 

Met hartelijke groet, Daniëlle Wieland 
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