
15 juni 2017  
Jaargang 19 nummer 19 

23 juni  Openingsdag, 
vanaf 14:00 uur 

28 juni Open dag v.a. 
10.30 u 

29 juni High tea v.a. 15:30 

4 juli Afscheid van 
groep 8 

6 juli Rapport mee 

7 juli Jaarsluiting vanaf 
12:00 uur 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Gezegend zijn we.. 

met een prachtig gebouw wat mooi ingericht is  

met de gemeente Zoetermeer en GPO-WN die deze verbouwing/verhuizing 

mogelijk hebben gemaakt 

met kinderen die kunnen en willen leren en met plezier op school komen 

met ouders die op allerlei gebied meehelpen bij de verhuizing en bij activi-

teiten 

met een team dat vol energie aan de slag is om het beste uit de kinderen te 

halen 

met (onbekende) buren die ons een welkomsbrief sturen met Bijbelse aan-

moedigingswoorden 

en met nog veel meer.. 

Dank U 

De laatste nieuwsbrief met de naam Schanskorfnieuws. Vanaf 23 juni zullen we de nieuwe naam 

“Basisschool WereldWijs”   echt gaan gebruiken en daar hoort ook een nieuwe naam van de nieuws-

brief bij.  Als ik merk hoe snel de kinderen en het team wennen aan het nieuwe gebouw, zal het wen-

nen aan de nieuwe naam ook wel goed komen. 

Vrijdag 23 juni hebben we een officiële opening  14:00 waarbij u van harte welkom bent. Ook 

grootouders en belangstellenden mag u uitnodigen.  We vieren de hele dag feest waarbij de kinderen 

workshops volgen die passen bij ons vorige thema “Op wereldreis”. Aansluitend aan de opening is er 

een eindpresentatie door de kinderen zodat u kunt zien wat ze geleerd hebben. We verwachten rond 

15:15 klaar te zijn.   

Open dag 

Woensdag 28 juni van 10.30-13.30 doen we de deuren open voor ieder die het leuk vindt om onze 

nieuwe school te bekijken en in het bijzonder voor hen die zoeken naar een school voor hun kind. 

Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk interesse hebben in onze school, nodig ze dan uit! 

Uiteraard kan er ook op een ander tijdstip een afspraak worden gemaakt voor een rondleiding en/of 

gesprek.  

Formatie 

In de bijlage vindt u informatie over de formatie van komend schooljaar. 

Schoolfoto 

Maandag 11 september komt de schoolfotograaf. Om de aanschaf van foto’s makkelijker af te hande-

len, heeft de fotograaf gevraagd of we de mailadressen van de ouders willen doorgeven. 

Heeft u hier bezwaar tegen dan hoor ik het graag voor 26 juni.  Op de site van de fotograaf vindt u 

informatie over de omgang met deze gegevens.  www.knappekoppies.nl/privacy-statement 

Leerlingraad  19 juni 

Maandag hebben we onze tweede vergadering. We gaan bespreken hoe het gaat in de groep, hoe de 

actiepunten van de vorige vergadering zijn uitgewerkt en we beslissen over een nieuwe naam voor de 

nieuwsbrief. 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

19  juni Aanwezig 26 juni Aanwezig 

20 juni Aanwezig 27 juni Aanwezig 

21 juni Afwezig 28 juni Aanwezig:  Open Dag 

22 juni Afwezig wegens directeurenoverleg 29 juni Aanwezig: 

23 juni Aanwezig:   Opening 30 juni Afwezig 

http://www.knappekoppies.nl/privacy-statement


 

 

 

Groep 1/2 
 

Dat is al even geleden dat we een stukje van groep 1 en 2 hadden. Na ons vliegtuigreis-avontuur zijn 

we in het oude gebouw verder gegaan met het thema. In de klas kwam een heus vliegveld, met in-

checkbalie, paspoortcontrole, bagagecontrole én detectiepoortje..., de medewerkers nemen hun taak 

heel serieus! En spontaan ontstaat er in de klas ook een vliegtuig , wat een rijtje stoelen naast elkaar 

al kan betekenen! 

 

Na de meivakantie is langzaamaan met het inpakken begonnen , terwijl de kinderen heerlijk door-

speelden en werkten over het thema en toen was eindelijk de dag daar dat we gingen verhuizen. 



Groep 3/4 
 

Maandags nog een dagje vrij en dinsdag starten in het nieuwe gebouw, spannend! De meeste kinde-

ren waren aan het einde van de dag zo moe van alle indrukken, dat er 1 kind verzuchtte:” Juf, gaan 

we morgen weer gewoon naar het andere gebouw?” 

Omdat ik geen sleutel had van het gebouw, zijn de namen op de stoelen, de kaartjes aan de kapstok en het 

plan/kiesbord wat later gekomen en nu merk ik eigenlijk pas dat het normaal wordt voor ze. Deze week staat 

nog even in het teken van een bijzonder geheime missie en de toetsen van Primo. We nemen de onderdelen taal 

en rekenen van Cito af op de computer. De kinderen worden door juf Jikke gehaald en mogen samen met een 

paar andere kinderen naar een ruimte, waar een aantal laptops klaar staan. Op de computer helpt clown Primo 

ze met de toets, hij vertelt de kinderen eigenlijk wat ze moeten doen en de kinderen gaan en komen altijd heel 

enthousiast naar en van de toets. De juf houdt de kinderen goed in de gaten, als ze merken dat het wat te snel 

gaat, of juist te langzaam, dan gaat ze bij het kind zitten. De scores kunt u (als het ouderportaal weer open 

gaat) inzien. Wij willen alleen wel benadrukken dat het een momentopname is, een controlemiddel voor de leer-

kracht of ons onderwijs voldoende is, want het ene jonge kind in het basisonderwijs kan op een hoger niveau 

presteren, maar stilstaan in de ontwikkeling, terwijl een ander jong kind in de onderbouw op een lager niveau 

presteert maar juist groeit in de ontwikkeling. 

 

Vorige week heb ik met een aantal ouders al mogen praten over de overgang, het was fijn dat we dit zo kunnen 

doen en zo een goede en gezamenlijke beslissing kunnen nemen over waar uw kind aan toe is, welke werkpun-

ten er nog zijn en welke uitdagingen geboden kunnen worden. 

 

En dan hebben we nog 3 weken tot aan de zomervakantie. Deze weken willen we nog besteden aan het laatste 

thema; vakantie! In het nieuwe lokaal is het wat lastiger een themahoek én een huishoek te hebben, dus we 

gaan samen brainstormen hoe we dat oplossen. 

 

Meestal houden we aan het einde van het jaar nog een juffendag, zodat we onze verjaardagen ook met de kinde-

ren vieren, maar door de verhuizing is dit een beetje in het gedrang gekomen. Vrijdagochtend 6 juli vieren we 

dan wel een klein afscheidsfeestje, waarin we afscheid nemen van de kinderen van groep 2 die naar groep 3 

gaan en dan plannen we de juffendag voor volgend jaar alvast in! 

 

Belangrijke data voor de komende tijd: 

23 juni – Openingsdag basisschool WereldWijs (zie mail juf Ellen) 

28 juni – Open Dag (kent u iemand die op zoek is naar een school, kom gerust langs!) 

29 juni – High tea (vanaf 15.30 uur) 

6 juli – Rapport mee 

7 juli – Jaarsluiting om 12.00 uur en dan zomervakantie!! 

 

Fijn weekend! 

juf Jacobien en juf Titia. 

Beste ouders, 

 

Allereerst mijn excuses voor het ontbrekende schanskorfnieuws van de vorige keer… Ik type altijd op 

woensdag mijn stukje en had die woensdag cursus waardoor ik de hele taak was vergeten… De ko-

mende weken staan er geen cursussen meer op de planning, dus als het goed is houd ik u voorlopig 

gewoon op de hoogte via deze manier! 

 

Poeh, we hebben wat achter de rug met de hele verhuizing! Niet alleen het verhuizen was een hele 

taak, maar ook daarna was het best wennen voor de kinderen. Hoe hangen we onze jassen goed op? 

Hoe houden we de klas netjes? Hoe lopen we naar buiten? Hoe gedragen we ons in het – best wel ge-

horige – gebouw en in de gangen. Waar spelen we als we buiten spelen? Alles was anders. Maar ik 

moet zeggen dat kinderen heel snel leren en nu al structuur zien in alle regels die ze de afgelopen 

weken hebben meegekregen! Knap! 

 

De afgelopen weken kwam er ineens een mega hype in de klas, de spinners! En anders dan veel an-

dere juffen in Nederland, verbied ik ze niet in de klas, maar wil ik juist gebruik maken van een hype! 



Groep 5/6 
 

Én ik had net een cursus thematisch werken gevolgd, dus ik dacht: we introduceren de spinnerswe-

ken! Hierin deden we het spinnerspel (http://www.schoolbordportaal.nl/rekenen-taal-met-fidget-

spinners.html ) , maakten de kinderen op de computer een verhaal over spinners (en ik let op spel-

ling), bouwden ze in de bouwhoek een spinner winkel waar ze met nep geld spinners kopen en verko-

pen, onderzochten ze hoe een spinner aan de binnenkant eruit ziet en hoe hij draait en maakten ze 

hier een handleiding bij (die ik vervolgens weer op spelling controleerde). De leerlingen uit groep 3 

leerden een woordspin maken en in groep 4 leerden ze de betekenis van het engelse woord ‘spinner’.  

Leerzaam en leuk! Wel een beetje jammer dat de albert heijn er tussendoor komt met ruimtekaartjes, 

waardoor alle spinners thuis blijven liggen en het thema nu niet echt meer hip is… Volgend schooljaar 

ben ik net zo enthousiast over het thema ruimte, goed albert heijn? 

 

Vorige week zijn we begonnen aan de CITO toetsen van eind groep 3 en groep 4. De enige resultaten 

die ik u al kan geven is dat groep 4 ontzettend goed kan lezen!  De rest kijk ik zsm na en mochten er 

andere resultaten uitkomen dan verwacht, dan zal ik u daar op tijd over aanspreken. 

 

Vanaf volgende week hebben we nog 3 ‘gewone’ weken. Daarin sluiten we de methodelessen af, pro-

beren we héél veel kinderen in het zonnetje te zetten…. en doen we ook nog leuke nieuwe dingen tus-

sendoor. Zo komt a.s. maandag vanuit het CKC iemand een gastles geven over het thema ‘onder de 

zee’ en hier creatieve verwerkingen mee doen in de klas. Foto’s en meer info hierover komt later. 

 

Verder had u misschien nog gedacht aan juffendag, helaas kan die dag dit jaar niet meer door gaan 

door alle feestelijkheden en druktes ivm het nieuwe schoolgebouw. Geen vossenjacht en dat soort 

spelletjes dus dit jaar. Wel wil ik de laatste donderdag van het schooljaar een soort afscheidsfeestje 

houden met allerlei spelletjes in de klas. Een soort afscheidsfeest/juffenfeest, maar dan alleen in 

groep 3/4 . 

 

Dus voor de komende weken is de planning: 

Vrijdag 23 juni: openingsfeest, zie mail van Ellen 

Woensdag 28 juni: vanaf 11.30 open dag, iedereen mag een kijkje komen nemen in het gebouw. 

Donderdag 29 juni: high tea als bedankje voor al de hulp van alle ouders. 

Dinsdag 4 juli: afscheidsavond groep 8, in de middag kijken we met de klas naar de musical. 

Donderdag 6 juli: afscheidsfeestje in de klas, de kinderen krijgen ook hun rapport mee!!! 

Vrijdag 7 juli: 12.00 uur jaarafsluiting en vanaf 12.30 ZOMERVAKANTIE!!! 

 

Dit was het voor nu! 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

Levend Water 

We zijn inmiddels al aan het werk met hoofdstuk 37. We lezen in dit hoofdstuk met elkaar in de Bij-

bel. Zo lazen we over de 10 geboden van God en waarom Hij die aan ons gegeven heeft. Ook lazen 

we over de balk in onze eigen ogen en de splinter in die van een ander. Het is vaak heel makkelijk 

om te zeggen wat een ander verkeerd doet. Maar we moeten leren om eerst goed naar onszelf te kij-

ken. Dit herkennen we soms ook in de klas, als er bijvoorbeeld ruzie is. Aanstaande vrijdag is de 

toets van dit hoofdstuk. De bonusvraag zal gaan over de 10 geboden! Misschien kunt u ze thuis met 

uw kind nog eens bekijken. J 

We zijn inmiddels al aardig gewend aan onze nieuwe klas. De sfeer is goed en het is fijn om te mer-

ken dat er nog gewoon hard gewerkt wordt. Best lastig als je weet dat ze zomervakantie in zicht is! 

Samen hebben we al lekker geknutseld om de klas wat gezelliger te maken. Vorige week hebben de 

kinderen een silhouet gemaakt van zichzelf door een foto om te trekken op zwart papier en die ver-

volgens heel precies uit te knippen! De kinderen vonden dat ontzettend leuk. Ook hebben we patro-

nen getekend… dat moet heel precies gebeuren en de kinderen waren dan ook heel geconcentreerd 

bezig. Nog nooit was het zo stil tijdens een crea les. Hieronder wat foto’s van het resultaat. 

http://www.schoolbordportaal.nl/rekenen-taal-met-fidget-spinners.html
http://www.schoolbordportaal.nl/rekenen-taal-met-fidget-spinners.html


Groep 7/8 
 

Nog een paar weken!!! 

De hele week wordt er al flink getoetst. De tempo test rekenen, leestempo, rekenen, spelling en voor 

groep 5 ook nog eens begrijpend lezen. De kinderen werken flink door en we hopen dat de resultaten 

goed zullen zijn. We kunnen in ieder geval terug kijken op een leerzaam en fijn jaar met elkaar. In-

eens komt het einde in zicht. We zijn inmiddels toegekomen aan het laatste thema van taal en spel-

ling. Met rekenen zijn we al bijna klaar. Nog even flink aan de slag.. en dan is het tijd voor een heer-

lijke zomervakantie! We kijken ernaar uit. Groep 6 gaat in de klas nog aan de slag met een werkstuk. 

Die maken ze normaal gesproken thuis maar door alle drukte rondom de verhuizing hebben ze niet op 

tijd een formulier mee kunnen krijgen waarop staat hoe ze het moeten aanpakken. Daarom krijgen de 

kinderen daar in de klas tijd voor. Op laptops gaan we met elkaar aan de slag. De kinderen kunnen 

wel alvast nadenken over een onderwerp en daar informatie over verzamelen. Volgende week vrijdag 

23/6 is de officiële opening van de nieuwe school. De kinderen hebben dan een leuke en leerzame 

dag met onder andere verschillende workshops. De juffendag slaan we  een jaartje over omdat we 

dus al een feestelijke dag in het vooruitzicht hebben! 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrij 16/6 Levend Water toets H37 

Di 20/6 Nieuwsbegrip huiswerk woordenschat + andere tekstsoort over Anne Frank 

Vrij 23/6 Officiële opening van de nieuwe school. Kinderen hebben dan een ander programma met 

o.a. workshops. 

Ma 26/6 Toets Engels Unit 5 

We zijn al aardig gewend in ons nieuwe lokaal. We voelen er ons prima thuis. 2x in de week zien we 

nog het oude gebouw omdat we daar nog gaan gymmen. Dat blijft wel een apart gevoel. 

We hebben zin in het openingsfeest op 23 juni. Voor de kinderen is er een heel programma voor de 

hele dag en jullie als ouders/verzorgers zijn van harte welkom om 14.00 uur!! Dan is er een officieel 

moment! Neem gerust andere belangstellenden mee! Iedereen is welkom! 

 

Wat een dag hadden we vorige week vrijdag! We zijn naar een glastuinbouwbedrijf geweest in Bleis-

wijk. Ze doen daar allerlei onderzoeken. We hebben daar een rondleiding gehad met dank aan Wou-

ter Joosse. Het was erg interessant. Wat ietsje minder was: het weer….. In de stromende regen zijn 

we erheen gefietst. Toen we er aankwamen was het droog. Op de terugweg scheen gelukkig de zon. 

Goede oefening voor het voortgezet onderwijs. De meesten moeten dan ook een stuk fietsen. Dat zal 

door weer en wind moeten…. 

 

Deze week is groep 7 super geconcentreerd aan het werk met de cito. Ik ben benieuwd naar de resul-

taten. Naar aanleiding van de uitslagen maken we onze plannen voor het volgende seizoen. 

Groep 8 werkt heel zelfstandig. Helemaal top! 

 

Het gaat nog maar om een paar weekjes tot aan de zomervakantie! Er moet toch nog een hoop ge-

beuren. We gaan nog stevig aan de gang met de gewone vakken en groep 8 moet nog stevig er te-



gen aan wb de musical! Elke dag musical oefenen!! (thuis) 

 

De komende weken zal ik verhalen vertellen die groep 8 nog graag wil horen. En dat kan zijn van Adam 

en Eva tot David en Goliath of wonderen van Jezus. 

Dit was het voor deze keer weer! 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Vrijdag 16 juni: LW toets les 32 en 33, musical leren 

Maandag 19 juni: musical leren 

Dinsdag 20 juni: NB Anne Frank en musical leren 

Woensdag 21 juni: Musical leren 

Donderdag 22 juni: topo t/m 70 en musical leren 

Vrijdag 23 juni: openingsfeest. 14 uur: officieel gedeelte, groep 8 slaapt op school 

Maandag 26 juni: juf Francien vrij, juf Anne voor de groep, musical leren 

Dinsdag 27 juni: musical leren 

Woensdag 28 juni: musical leren 

Donderdag 29 juni: musical leren 

Vrijdag 30 juni: musical leren 

Maandag 3 juli musical leren 

Dinsdag 4 juli: AFSCHEIDSAVOND 

Woensdag 5 juli: groep 8 ruimt de boel op, daarna vrij 

Donderdag 6 juli 

Vrijdag 7 juli: Laatste schooldag en VAKANTIE!!! 

De MR heeft dit jaar een roerig jaar achter de rug. Ga er maar aan staan: verhuizen als school, aanpassing van 

schooltijden, afscheid van Martijn Brouwer als voorzitter en de zoektocht naar nieuwe leden. 

De MR heeft als doel om het schoolbestuur van advies te voorzien over allerhande thema’s die met het onderwijs 

en de organisatie ervan te maken hebben. Voor sommige onderwerpen beperkt de zeggenschap zich tot advies, 

op andere thema’s heeft de MR ook instemmingsrecht. 

De MR heeft elk jaar een aantal vaste items die in de vergaderingen besproken worden. Denk aan het school-

jaarplan, de schoolgids, vakantieroosters, formatieplan etc. Over deze thema’s is binnen de MR gesproken, en 

uiteindelijk de goedkeuring gekomen op de documenten die dit jaar naar de ouders zijn verspreid. 

Een thema wat niet vaak met de MR gedeeld wordt is het aanpassen van de schooltijden. De MR heeft geadvi-

seerd om het voorstel voor de wijziging van de schooltijden aan de ouders voor te leggen. Via het Schanskorf-

nieuws en de mail is gevraagd om input op het voorstel. Uiteindelijk heeft de feedback er mede voor gezorgd dat 

het schoolbestuur een besluit kon nemen om de schooltijden aan te passen. Met een waardevolle toevoeging: 

ook de ouders zijn in deze besluitvorming betrokken. De meerderheid van de ouders steunden het voorstel. 

De meest recente vergaderingen is er gesproken over ondersteunende digitale leermiddelen. Er is veel leuke 

(vaak gratis) software waarmee ook binnen het onderwijs gewerkt kan worden. Een voorbeeld wat tijdens de 

vergadering is ingebracht is Kahoot! De MR-leden vanuit de docentengeleding waren hier erg enthousiast over. 

Inmiddels zijn de eerste Kahoot!’s al gedaan in de school! 

Dit jaar heeft Martijn Brouwer zijn rol als voorzitter van de MR neergelegd. Hij heeft niet alleen zijn termijn van 3 

jaar uitgediend, maar er bovendien nog een jaar aan vastgeplakt toen bleek dat er geen opvolging was. Martijn 

bedankt! 

Het komend jaar wil de MR zich blijven inspannen om op een constructieve manier mee te denken in de besluit-
vorming rondom het onderwijs. Lijkt het u leuk om hieraan een bijdrage te leveren? We zoeken een ouder die 

zich hiervoor in wil zetten! Wat verwachten we van u? 4x/5x meedenken  
tijdens de vergaderingen en de bereidheid om de ingekomen stukken vooraf  
te bestuderen. Wat brengt het u? De kans om mee te denken in belangrijke  
onderwerpen voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Voor  
informatie bel of mail even: 06-23126256 of emilvanhoffen@hotmail.com 
Op naar een nieuw schooljaar in ons nieuwe gebouw! 

Namens de MR, Emil van Hoffen. 

Voorzitter MR 

MR 
 

mailto:emilvanhoffen@hotmail.com

