Nieuwsbrief 12, 29 mei 2020
Opnieuw gaat de Wereldwijsvlag uit: na de pinkstervakantie gaan alle basisscholen “gewoon”
helemaal open. We hebben gisteravond het nieuwste protocol gekregen van de PO-raad en de
vakbonden. Een update van de nieuwste richtlijnen staat in deze nieuwsbrief.
We wensen jullie een fijne pinkstervakantie en we zien alle kinderen graag terug op maandag 8 juni.
In deze nieuwsbrief brengen we jullie zo veel als mogelijk is op de hoogte van enerzijds de nieuwste
regels, anderzijds de schoolse zaken die door gaan.
Laten we beginnen met een leuke schoolse zaak:
Aangepaste avondvierdaagse
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Avondvierdaagse kan dit jaar, in aangepaste vorm, wel
doorgaan
Er kan worden ingeschreven via
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Via een app worden de routes beschikbaar gesteld en er wordt gestart vanuit huis.
De verdiende medaille wordt door de vrijwilligers van de plaatselijke organisatie thuis
gebracht.
Meer informatie vinden jullie in de bijlage.
We wensen jullie allemaal veel loopplezier!
Organisatie Avond4Daagse Wereldwijs
Welke regels gelden er vanaf 8 juni?
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de
scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de
dag aan de hand van dit protocol.
Protocol lezen: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/
We herhalen voor de zekerheid de routines uit nieuwsbrief 10
Ophalen, brengen, zelf naar school
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, mogen ouders de school niet in.
Wij vragen jullie oudere kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.
Van de leerlingen van groep 1 t/m 4 staat de leerkracht op het plein om kinderen naar binnen te
begeleiden. Zij lopen van een afstand naar de eigen leerkracht. Daarnaast is de school om 8.10 open
zodat er meer ruimte is voor gedoseerde inloop. In de middag komen de leerlingen vlot, maar
gedoseerd naar buiten. We verzoeken jullie verspreid te wachten en direct naar huis te gaan.

4 ingangen
Groep 1 / 2, 3 mag via de kleuterbouw ingang naar binnen, zoals altijd.
Groep 6 en 8 via de rechter zij ingang naast het lokaal van groep 8.
Groep 5 via de linker zij ingang naast het lokaal van groep 5.
Groep 7 en 4 gaan via de hoofdingang naar binnen, groep 7 loopt door de keuken.
We plakken de nummers van de groepen bij de deur, zodat duidelijk is waar kinderen naar binnen
mogen.
Inrichting en hygiëne
Zoals uit de informatie van het RIVM blijkt, hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden. We passen wel enigszins onze inrichting aan, om de veiligheid optimaal
te laten zijn voor iedereen in de school. Er is bijvoorbeeld gedacht aan extra hygiënemaatregelen:
zoals tussendoor schoonmaken van het meubilair en wc.
Ook maken we afspraken over handen wassen met de leerlingen.
Buitenspelen
Leerlingen mogen buiten spelen. Groepen spelen op wisselende tijden buiten. De hogere
groepen spelen verspreid op het plein, het voetbalveld en de groene gedeelte naast de
school. Een klas/groep speelt apart (qua tijd) of gescheiden van een andere groep (qua plek)

op het plein of speelplek.
Toch thuisblijven
Thuisblijven bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38ºC.
Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. 24 uur klachtenvrij = weer
naar school. Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. We willen de veiligheid van anderen op
school waarborgen. Zie ook informatie: Voorzorgsmaatregelen wel/niet naar school
Wat in de eerste regels beschreven staat, is ook van toepassing op de leerkracht. In dat geval
proberen wij zo goed mogelijk vervanging te regelen of thuisonderwijs te organiseren.
Nieuws rondom groepsindeling en formatie (afscheid van collega’s)
Team en directie zijn al enkele maanden bezig, veelal digitaal, met de groepsindeling voor het
schooljaar 2020-2021. Altijd weer een ingewikkelde klus. We nemen de MR-oudergeleding mee in ons
proces (ook digitaal natuurlijk). Op dit moment kunnen we nog niet meedelen hoe de nieuwe verdeling
eruit gaat zien. Zodra er meer bekend is, delen we dit met jullie.
Wat wel bekend is, een aantal collega’s gaan ons verlaten:
 Marijke Algra gaat per 1 augustus met pensioen. Een aderlating voor de school, we zullen
haar muzikale inbreng erg missen.
 Anneke van der Veer gaat ook per 1 augustus met pensioen. Anneke heeft al een beetje
afscheid genomen eind vorig schooljaar, maar ze begeleidde onze studenten en heeft daar
veel in betekend. Ook Anneke zullen we missen.
 Sophia Praagman, onze intern begeleider, gaat per 1 januari 2021 met pensioen. Wat een
ervaring zal onze school verlaten. Sophia heeft een groot netwerk en groot hart voor alle
kinderen. Gelukkig hebben we tijd om te zorgen voor een goede vervanger en overdracht.
 René Tips gaat per 1 maart 2021 stoppen als directeur van Wereldwijs. Hij is dan 66 jaar en 4
maanden, pensioen- en AOW-gerechtigd. René houdt van zijn werk, maar ook van zijn 5
kleindochters en heeft genoeg hobby’s om samen met zijn vrouw zinvol de tijd te vullen.
Afscheid nemen van Wereldwijs doet hem “pijn”, maar Stichting Fluenta zal, na de
zomervakantie, de sollicitatieprocedure opstarten en zorgen voor een goede opvolger.
Rapporten in de corona tijd
De rapporten delen de leerkrachten dit jaar uit op vrijdag 3 juli in plaats van 26 juni. We kiezen dit
jaar voor een andere vorm van een rapport. Voor groep 1 t/m 8 maken we een werkverslag. Dit om
recht te doen aan de informatie die we hebben vanuit het thuisonderwijs en de observaties en
gegevens bij terugkomst op school.

Cito LOVS
De Cito toetsen die we elk jaar aan het eind van het schooljaar afnemen, verplaatsen we naar
september. Dit om de komende periode te besteden aan het geven van onderwijs om de leerlingen zo
goed mogelijk te laten starten in het volgende schooljaar. We bespreken de uitslagen met jullie begin
oktober in een (verlaat) startgesprek.
Oudergesprekken
De oudergesprekken naar aanleiding van de rapportage voeren we telefonisch in de twee weken na 3
juli. De gesprekken zijn facultatief, u kunt zich hiervoor inschrijven. Rond die periode volgt informatie
van de leerkracht over de organisatie hiervan.
Vliegende start Wereldwijs-moestuin
Al twee maanden lagen de bakken en de zakken te wachten in de schuur. Maar op maandag 18 en
dinsdag 19 mei was het dan zo ver: de 22 kinderen van groep 6 zetten de hele Wereldwijs-Moestuin
op! Eerst vulden ze de moestuin-bakken met speciale moestuingrond, met wormen en al. Onder een
stralende zon gingen daarna de eerste groenten erin.
Per vierkante meter is een team van 2 kinderen verantwoordelijk voor de aardappels, de pompoenen,
de radijsjes en de tomaten. En er komt nog meer in. Ze krijgen werkende weg les in wat planten doen,
hoe groenten en fruit groeien, waar vieze beestjes goed voor zijn. En dat niet elk zoemend beest een
wesp is. Maar ook dat je eerst op de kalender moet kijken voor je gaat zaaien of poten. Want anders
zijn je worteltjes rijp als je al lang op vakantie bent.
Door de corona-crisis ging de moestuin wat later van start, maar gelukkig niet té laat. In de komende
weken gaat groep 6 nog zaaien (snijbiet, aardbei, rucola, pluksla en basilicum, slabonen en meer
pompoensoorten) en poten (nog meer aardappel) en wieden, water geven en wroeten. Nog voor de
zomervakantie hopen we de eerste oogst binnen te halen: pluksla, rucola en aardappels.
Over zomer gesproken: hulp is welkom. Want als het weer zo’n hete, droge, lange zomer wordt, dan is
water geven heel belangrijk. Als er dus ouders zijn die een gieter (5 liter, max 10) over hebben,
zouden we die graag gebruiken. Geef ‘m mee! En lange bamboestokken zijn ook welkom! Daarmee
ondersteunen we straks de tomatenplanten. Leg die stokken bij de moestuin (achter het schuurtje bij
de kleuters) en - ook zonder stokken - kom sowieso eens een keer kijken!

Vakantierooster en studiedagen
Na positief advies van onze MR, wordt het rooster voor het schooljaar 2020-2021:
Herfstvakantie

maandag 19 oktober 2020

t/m

vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020

t/m

vrijdag 1 januari 2021

Paasvakantie

vrijdag 2 april 2021

t/m

maandag 5 april 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari 2021

t/m

vrijdag 26 februari 2021

Meivakantie

maandag 26 april 2021

t/m

vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei 2021

t/m

vrijdag 14 mei 2021

Pinkstervakantie

maandag 24 mei 2021

t/m

Zomervakantie

maandag 19 juli 2021

t/m

Totaal vakantie
Studiedag 1

vrijdag 25 september 2020

Studiedag 2

maandag 28 september 2020

Studiedag 3

vrijdag 19 februari 2021

Studiedag 4

vrijdag 4 juni 2021

Studiedag 5

dinsdag 6 april 2021 (na Pasen)

Vrijaf 4 december (middag)

vrijdag 4 december 2020

Vrijaf voor Kerst (middag)

vrijdag 18 december 2020

Vrijaf voor Pasen

donderdag 1 april 2021

Vrijaf voor zomervakantie

vrijdag 16 juli 2021

Agenda
Mei
29
Nieuwsbrief 12 verschijnt
Juni
1 t/m 5 juni Pinkstervakantie, kinderen vrij
16
Studiedag gaat niet door, we geven gewoon les
18
Anglia examen groep 8 gaat dit jaar niet door
22
Voorlichting groep 7 “Van basis naar brug” gaat niet
door
26
Nieuwsbrief 13 verschijnt
Juli
3
Rapport 2 verschijnt (aangepast)
9
Wisselmoment
10-13 Afscheid groep 8
16
Nieuwsbrief 14 verschijnt
17
Laatste schooldag vrijaf
20-30/8 Zomervakantie

vrijdag 27 augustus 2021

