Nieuwsbrief 14, 16 juli 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Een bijzonder schooljaar 2019-2020 is voorbijgevlogen.

De klassen leeg, de scholen dicht
De juf verschijnt met haar gezicht
Thuis op je scherm, de les is digitaal
Het Nieuwe Normaal
Arie de Bruin “Het nieuwe normaal”

Ook voor jullie was en is het een bijzondere tijd. Samen met jullie lukte het goed om “erdoor heen te
komen”. We bedanken jullie voor elke wijze van steun die we dit jaar van jullie hebben gehad.
Gelukkig hebben we de afscheidsavond van groep 8 kunnen vieren, coronaproof. Het was een feestje
dat de leerlingen nooit zullen vergeten en wij ook niet.
We wensen jullie allen een fijne zomervakantie. We zien jullie en de kinderen graag terug op maandag
31 augustus, de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2020-2021.

Groep 8 vertrekt
Afgelopen maandag hebben we een geweldige afscheidsavond gehad met alle ouders/verzorgers van
de leerlingen van groep 8. De kinderen voerden de musical “De feest planeet” op. Wat een talenten
stonden er op het podium. Sommige ouders/verzorgers ziet we terug volgend schooljaar, andere
hebben voorgoed de school verlaten. We bedanken alle ouders/verzorgers voor hun vertrouwen en
wensen hen en hun kind het allerbeste voor de toekomst.
De leerlingen van groep 8 vertrekken naar: Oosterlicht College Nieuwegein, College De Heemlanden
Houten, De Passie in Utrecht, Houtens in Houten, X11 Utrecht, Marnix College Ede, Cals College
Nieuwegein, Kon. Wilhelmina College Culemborg en Wellantcollege Houten.
Wereldwijs kreeg een prachtig afscheidscadeau: een groep 8 afscheidstegel die vlakbij de
hoofdingang is geplaatst. De trend voor de toekomst is gezet! Dank jullie wel.

Schooljaar 2020-2021 staat in de steigers
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangen jullie de brief met de praktische zaken voor het schooljaar
2020-2021. Graag jullie aandacht hiervoor. Op vrijdag 4 september, tegelijk met nieuwsbrief 1,
ontvangen jullie de jaarlijkse “Activiteitenkalender Wereldwijs 2020-2021” met alle data voor het
gehele schooljaar en overige belangrijke informatie.
De nieuwe schoolgids 2020-2021
De nieuwe schoolgids staat online op www.wereldwijshouten.nl
Overige nieuws
 Adjunct-directeur Jorike Mocking is geslaagd voor het tweede en laatste deel van de opleiding
“Directeur Primair Onderwijs”. Na een jaar hard studeren, smaken de druiven zoet: van harte
gefeliciteerd!
 Ook geslaagd: Laura Overbeek, onze 4de jaars student die haar diploma “Leraar primair
onderwijs” heeft behaald. Laura: gefeliciteerd, dank voor jouw inzet! Je hebt een baan
gevonden in Vianen, ook daarvoor een felicitatie.
 Ook geslaagd: Dennis Bloemheuvel, student mbo-onderwijs assistent. Hij liep het gehele jaar
stage in groep 8, maar bleek ook breed inzetbaar. Gefeliciteerd met je diploma en ook jij
bedankt voor je inzet.
 Een alerte moeder maakte ons erop attent dat in de vorige nieuwsbrief iedereen werd
bedankt, behalve onze schoonmaakster, Sharyka. Bij deze maken we dat graag goed. Zij
heeft met een geweldige inzet onze school goed schoon weten te houden.
Agenda 2019-2020
Juli
16
Nieuwsbrief 14 verschijnt
17
Laatste schooldag vrijaf
20-30/8 Zomervakantie
Agenda 2020-2021
Augustus
31
Eerste schooldag na de zomervakantie
31
Hoofdluiscontrole 13.30 uur
September
4
Nieuwsbrief 1 verschijnt + Jaarinfo 2020-2021
14-16 Hapskamp groep 8
17
Startgesprekken groep 1-7, indien mogelijk
22
Startgesprekken groep 1-7, indien mogelijk
26
Nieuwsbrief 2 verschijnt
27
Studiedag schoolteam, leerlingen vrijaf
30
Studiedag schoolteam, leerlingen vrijaf

Oogst van onze
eigen moestuin en ze smaken heerlijk!

