Regels en routines

Nieuwsbrief 1, 6 september 2019
“De kop is eraf”, in de eerste schoolweek hebben leerkrachten en leerlingen met elkaar kennis
gemaakt, regels en routines eigen gemaakt en een start gemaakt met het “gewone” schoolwerk.
In de komende weken ontmoeten we jullie op verschillende manieren:
 Tijdens de schoolkampen van groep 7 en 8 volgende week
 Tijdens de startgesprekken groep 3-7 in de 3de en 4de schoolweek (zie informatie verderop)
 Tijdens de startmiddag op vrijdag 4 oktober. Zie ook verderop.
Vandaag krijgen alle oudste kinderen de Activiteitenkalender 2019-2020 mee naar huis, geprint op dik
papier. Zeer geschikt om op het prikbord te hangen. Alle relevante informatie voor het komende
schooljaar staat er op. De activiteitenkalender staat ook op de website, evenals de Schoolgids 20192020.
Het schoolteam wenst jullie een mooi en gezond schooljaar 2019-2020 toe!

Welkom op Wereldwijs
 In groep 5 zien we Mignon Vughs als nieuwe collega. We kennen juf Mignon nog van vorig
schooljaar en we zijn blij dat we haar weer op Wereldwijs mogen begroeten.
We zijn blij dat we weer studenten mogen begeleiden die de opleiding “leraar basisonderwijs” volgen:
 In groep 3: Laura van Overbeek, 4de jaars student, aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.
 In groep 4: Mayra Linneman
 In groep 5: Esther Meijer
 In groep 8: Dennis Bloemheuvel, student mbo-onderwijsassistent, aanwezig op woensdag,
donderdag en vrijdag.
 Vakleerkrachten gymnastiek: Rianne van Nunen op de woensdag voor de groepen 3-6 en Debbie
Everink op de donderdag voor de groepen 7-8.
We wensen de studenten en vakdocenten een mooie tijd toe op Wereldwijs.
Vakantie werkzaamheden
In de zomervakantie is de school aan de buitenzijde geschilderd. In alle lokalen en gangen is
Ledverlichting aangebracht en in de kleutergymruimte is een geheel nieuwe vloer gelegd. Prachtig en
duurzaam. Neem gerust een kijkje in de kleutergymruimte.

(Start)gesprekken groep 3 - 7
Op donderdag 19 en dinsdag 24 september vinden de startgesprekken plaats voor groep 3 t/m 7.
Doel: kennismaken, wederzijds informatie uitwisselen, samen een goede start maken.
In het gesprek kunnen onderstaande onderwerpen aan de orde komen, u kunt hier vooraf alvast uw
gedachten over laten gaan:
 Wat zijn de talenten van uw kind?
 Welke punten verdienen aandacht?
 Verdere zaken die wij zouden moeten weten.
Het staat jullie vrij je kind wel/niet aanwezig te laten zijn bij het gesprek.
Van de leerkracht ontvangt u via de e-mail de indeling voor deze gesprekken. Onderling ruilen kan, de
ruil graag wel even doorgeven aan de leerkracht.
Groep 8 heeft de adviesgesprekken in de komende periode, u krijgt van de leerkracht bericht
hierover. Alle ouders van groep 2 nodigen we in november uit voor een gesprek. In groep 1 komt de
leerkracht op huisbezoek en is het eerste oudergesprek in februari.
Speciale startmiddag op vrijdag 4 oktober: wees welkom!
We willen jullie graag vertellen wat we komend schooljaar met uw kind(eren) in de groep doen. Dit
schooljaar willen we dat anders dan anders doen: graag nodigen we jullie uit op
 Vrijdag 4 oktober
 Van 13.30 – 14.30 uur
Leerkracht en leerlingen vertellen jullie hoe een schooldag eruitziet, geven een kijkje in de
leermaterialen. Daarnaast willen we een eenvoudige high tea organiseren, natuurlijk met jullie hulp.
Hoe en wat horen jullie nog.
Zet de datum in jullie agenda. De leerlingen stellen jullie komst zeer op prijs.
Privacywetgeving
In verband met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) mag de school niet meer
gegevens vragen dan nodig is en zorgt de school ervoor dat de gegevens niet zomaar inzichtelijk zijn
voor onbevoegden.
Om persoonlijke gegevens te verzamelen heeft u vorig jaar expliciet toestemming gegeven voor het
gebruik van specifieke doeleinden. (nieuwsbrief, website, social media en schoolgids.)
Deze toestemming kan altijd ingetrokken worden.
Mocht u het formulier persoonsgegevens leerlingen niet ingeleverd of ontvangen hebben, staan alle
“privacy voorkeuren toestaan” op NEE.
Mocht u dit willen wijzigen kunt u een formulier ophalen bij de directie.
Op tijd beginnen
Graag jullie medewerking om uw kind(eren) op tijd op school te laten komen. We beginnen met de
lessen op tijd en willen graag met alle kinderen beginnen. Blijven jullie niet voor de lokalen staan, dat
leidt de kinderen onnodig af.
Anglia examen groep 8
In de zomervakantie kregen we bericht dat alle leerlingen van groep 8 (schooljaar 2018-2019),
geslaagd zijn voor hun Anglia examen Engels. Gefeliciteerd. De leerlingen ontvangen binnenkort hun
Anglia certificaat.
Nieuws van de BSO
De zomervakantie is weer voorbij! Een nieuw schooljaar is aangebroken! Ik wens alle kinderen weer
veel plezier dit jaar op school en op de BSO. Onze vakantiethema was “Ter Land, Ter Zee en in de
Lucht”, we hebben allerlei leuke activiteiten gedaan rondom dit thema, we zijn ook een aantal keer op
stap geweest o.a. naar Aquazoo in Leerdam en naar Austerlitz. Volgende week hebben wij het thema
”Proefjes en Onderzoeken”, we gaan allerlei leuke proefjes doen en we gaan naar buiten om te
onderzoeken welke dieren we in de natuur nog kunnen vinden.
Dit nieuwe schooljaar starten we weer met de NSA en dit keer is het BOOTCAMP. Het wordt 3x
gegeven op maandag en de start is maandag 17 september van 15.30 uur tot 16.30 uur. Ook de BSOkinderen die niet op deze dag op de BSO zitten, zijn van harte welkom om mee te doen. De kinderen
die geen gebruik maken van de BSO en toch graag mee willen doen kunnen zich opgeven via;
wereldwijs@kmnkindenco.nl . De kosten voor deze workshop is €12,50
Groetjes Valesca en Suzanne

Agenda 2019-2020
September
2
Eerste schooldag na de zomervakantie
2
Hoofdluiscontrole 13.30 uur
6
Nieuwsbrief 1 verschijnt + Jaarinfo 2019-2020
11-13 Schoolkamp groep 7 in het Boshuis te Driebergen
11-13 Hapskamp groep 8
19
Startgesprekken groep 1-7/adviesgesprekken 8
24
Startgesprekken groep 1-7 adviesgesprekken 8
26
Nieuwsbrief 2 verschijnt
27
Studiedag schoolteam, leerlingen vrijaf
30
Studiedag schoolteam, leerlingen vrijaf
Oktober
2
Kinderboekenweek
4
Startmiddag 13.30 – 14.30 uur
7
Dag van de leraar
9
Studiedag, leerlingen vrijaf
18
Nieuwsbief 3
21-27 Herfstvakantie

Onze nieuwe, prachtige vloer in het
kleutergymnastieklokaal.

