Regels en routines

Nieuwsbrief 2, 26 september 2019
De startgesprekken groep 3-7 zijn achter de rug, evenals de adviesgesprekken groep 8.
Zoals gewoonlijk staat een lang weekend op jullie te wachten. Het schoolteam gaat op school aan de
slag met 2 interessante studiedagen. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer. Ook op woensdag
9 oktober is er een speciale studiedag (zie ook verderop).
We hopen jullie allemaal te ontmoeten op vrijdagmiddag 4 oktober vanaf 13.30 uur in de groep
van jullie kind. Zie de mail die jullie hebben ontvangen op maandag 23 september.
In het nieuws
Het is jullie vast niet ontgaan: het lerarentekort. Er is veel werk, maar er
zijn te weinig leerkrachten. De invalpool is niet leeg, maar bijna iedereen
is aan het werk. Op Wereldwijs ontspringen we tot op heden de dans,
maar we vrezen de griepgolf. Gezond proberen te blijven en vooral met
veel plezier werken, dat zijn de ingrediënten die we hanteren om het
lerarentekort op gepaste afstand te houden.
En wat als…? Met inzet van allen die op school werken, inclusief onze
studenten, proberen we zo goed mogelijk ons onderwijs te (blijven) geven.
Schoolfotograaf niet, maar ….
We hebben dit jaar geen schoolfotograaf uitgenodigd waar jullie foto’s
kunnen bestellen. De afgelopen jaren zien we dat het aantal bestellingen
terugloopt. Met de komst van de mobiele telefoon die prachtige foto’s
maakt, is de noodzaak niet direct meer aanwezig. Ouders maken zelf
keuzes om afdrukken te bestellen via de vakfotograaf of online.
Om toch een update portretfoto voor de rapporten te hebben komt er een
professionele fotograaf en wel op:
 Woensdag 2 oktober voor de groepen
 Donderdag 3 oktober voor de groepen
 Vrijdag 4 oktober is een reserve dag
We laten de fotograaf ook groepsfoto’s maken, die later in het schooljaar
beschikbaar komen.
Kort nieuws
Paasdonderdag onduidelijk: een ouder die onze agenda overnam in haar agenda, vroeg zich af hoe
de paasdonderdag was geregeld. Op donderdag 9 april 2020 hebben we tot 12.00 uur school. Daarna
begint het paasweekeinde.
Contactouders: de afgelopen jaren werkten we met een contactouder per groep. We merken dat niet
elke leerkracht de inzet van de contactouder nodig heeft. Veel zaken regelen ze zelf. We willen samen
met de ouders in de medezeggenschapsraad in overleg hoe we hier mee omgaan en wellicht voor
een andere manier van werken gaan. We houden jullie op de hoogte.
Kleuters vrij op 1 november: op vrijdag 1 november hebben de kleuters vrijaf in verband met een
scholing van 3 leerkrachten.
Schoolkampen: groep 7 ging onlangs op kamp naar Driebergen. Voor het eerst niet naar Austerlitz.
Samen met meester Wim Pieter hadden ze een bijzonder gezellig kamp. Groep 8 ging natuurlijk op
HAPS kamp in de bossen bij Apeldoorn. Een geweldige ervaring zo’n prehistorisch kamp die je nooit
meer vergeet.
Leerkracht Willemien van Dijk naar Suriname: op zaterdag 12 oktober vertrekt juf Willemien naar
Suriname voor haar Edukans World Teacher reis. Ze heeft er als kind een aantal jaren gewoond, dus
helemaal onbekend is het niet. Ze gaat aan het werk op een 2-tal scholen. We zien haar ervaringen
met spanning tegemoet. Ze is de 5de leerkracht van Wereldwijs die op reis gaat als World Teacher.
Eerder gingen meester Wim Pieter, juf Kaylee, juf Trige en meester René haar voor. Volg haar via
https://willemien-van-dijk.inactievooredukans.nl

Studiedagen Wereldwijs
Morgen (vrijdag 27 september) en maandag 30 september hebben we als compleet schoolteam 2
studiedagen die we als volgt invullen:
 Vrijdagochtend:
o Bespreken van de vragenlijsten die ouders, leerlingen en personeel hebben ingevuld
in april en mei.
o Alle leerkrachten maken deel uit van een leerteam dat een onderwerp of thema
verdiept. Zo blijven we als school in ontwikkeling. We hebben 6 leerteams:
1. ICT-middelen in de 21ste eeuw + SNAPPET, (Wetenschap en techniek),
2. TopTalent,
3. Werkkaart en werkkist koppelen aan breinonderwijs, vergroten eigenaarschap
leerlingen
4. Leerpleinen (Wereldplein)
5. Aansluiting groep 1-2-3
6. Schrijfonderwijs
Op de studiedag maken we een start en daarna gaat elk team gedurende het schooljaar zelf
aan de slag. In februari delen we onze kennis met elkaar op de volgende studiedag.
 Vrijdagmiddag: onder leiding van een deskundige gaan we heerlijk aan de slag met “Every
day English” om zo ons Engels weer op te frissen.
 Maandagochtend: praktisch aan de slag over allerlei zaken die we aan het begin van het jaar
in orde willen hebben: SNAPPET op het rapport, update van handelingsplannen, diverse
toetsen, rapport kleuters, Schatkist (kleutermethode).
 Maandagmiddag: een deskundige schoolt ons verdiepend in gedragsaspecten van leerlingen
in het kader van passend onderwijs.
Speciale studiedag op woensdag 9 oktober
Leerkrachten groep 6-7-8, intern begeleiders, remedial teachers, gaan op bezoek bij de 3 scholen
voor voortgezet onderwijs in Houten. College de Heemlanden, Wellant College en het Houtens heten
ons welkom. We bezoeken lessen en gaan in gesprek met de docenten van het voortgezet onderwijs.
Een jarenlange wens gaat in vervulling. Leren van en met elkaar is het doel van deze bijzondere dag.
De leerkrachten groep 1 t/m 5 zijn ook welkom, maar een aantal gaat op bezoek op een collega
basisschool om ervaringen uit te wisselen.
Welkom op Wereldwijs
De komende maanden hebben we 2 buitenlandse studenten elke donderdag op bezoek. Het zijn
Lucia Ramos uit Spanje en Melanie Kiss uit Oostenrijk. Naast hun verplichte opdrachten, willen we ze
inzetten in diverse groepen in het geven van Engels, Spaans en wellicht een beetje Duits. Ook komen
er 3 eerste jaars studenten van de Marnix Academie naar Wereldwijs: groep 1/2A Milou Voogt, groep
1/2B Quinty Veraar en in groep 6 Laurens Verheul. Hun stage begint volgende week donderdag 3
oktober.
Blokfluitles op Wereldwijs
Wil je graag een instrument leren bespelen: misschien is de blokfluit wel iets voor jou !
Ben je helemaal weg van de prachtige warme houten klank van de blokfluit en wil je het echt
goed leren bespelen dan kan je binnenkort starten op je eigen school. Er start weer een
nieuwe groep bij voldoende aanmeldingen. Je krijgt les in kleine groepjes van 3 à 4 kinderen.
De dag is woensdagmiddag, de tijd kan in overleg afhankelijk van het groepje.
Ook kun je eventueel alleen les krijgen of duolessen.
Veel mensen denken dat de blokfluit een saai instrument is waar je alleen wat kinderliedjes op
kunt spelen, maar er zijn echt hele grappige en gekke geluiden uit een blokfluit te krijgen en er
bestaan hele kleine blokfluiten, maar ook reuzeblokfluiten die zo groot zijn als een deur! In het
begin krijg je les op de gewone blokfluit en leer je heel veel interessante dingen als ritmes,
blazen, uit je hoofd spelen, notenlezen, verschillende klanken maken en zelfs eigen liedjes
bedenken. Als je net begint kun je met sinterklaas al wat sinterklaasliedjes spelen!
Als je al verder bent kun je overstappen op een grotere blokfluit, de altblokfluit.
Wil je nog meer info over de lesvormen, tijden en prijzen: mail dan met
jbplien@ziggo.nl, Pauline Schenkelaars, docente blokfluit

Nieuws van de BSO
Sinds 1 september jl. bestaat BSO Wereldwijs alweer 5 jaar! En daar
zijn we erg trots op! We hebben al veel kinderen mogen verwelkomen
en hopen dat we de komende jaren nog meer kinderen mogen zien op
onze BSO.
We spelen heerlijk buiten met de kinderen, het weer is nog prachtig!
we zijn aan de slag gegaan met het thema “dit ben ik” een thema over
het verschil tussen plagen en pesten en dat iedereen mag zijn wie
hij/zij is. Ook het thema herfst zal binnenkort van start gaan.
We hebben de afgelopen 2 maandagen de workshop Kickboksen
gedaan. De kinderen vinden het superleuk om te doen!
Groetjes, Valesca en Suzanne
Agenda 2019-2020
September
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
28
Eerste dag na de herfstvakantie, controle hoofdluis

HASP-kamp groep 8

