Nieuwsbrief 2, 24 september 2020
Nieuwsbrief 3, 30 oktober 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Na de herfstvakantie zijn we “gewoon” weer lekker aan het werk op school…….. We proberen dat in
ieder geval zo veel mogelijk. Voor de vakantie hebben we extra veel gelezen vanwege de
Kinderboekenweek (zie foto hieronder). Het belang van veel lezen en het plezier in lezen,
benadrukken we in deze nieuwsbrief. Hier kunnen school en thuis samen optrekken, daar floreren de
kinderen bij.

Ridder René en Jonkvrouw Marijke klaar voor de opening van de Kinderboekenweek 2020!
Lezen, lezen, lezen. Meters maken en vooral ook met plezier lezen. De Kinderboekenweek 2020
grepen we aan om extra te lezen, te verbeelden, voor te lezen. Er zijn zoveel prachtige boeken voor
de kinderen, laat je kind lezen, lees je kind voor, beleef een boek, geniet ervan, met elkaar.
Veilig Verkeer Wereldwijs
Onze school ligt in een woonwijk. Breng je kind zo veel mogelijk met fiets of lopend. Kom je met de
auto, rijd langzaam, parkeer veilig.
Corona regels blijven van kracht:
 Geen ouders in de school bij brengen en halen. Houd het bezoek aan de school kort, kort gedag
zwaaien en kom niet op het schoolplein als dat niet echt nodig is. Houd afstand tot elkaar.
 De controle hoofdluis na elke vakantie vervalt voorlopig. We verzoeken jullie zelf regelmatig jullie
kind te controleren.

Zieke docenten: wat doen we?
Als er een docent klachten heeft of ziek is, hebben we met elkaar afgesproken dat we proberen:
1.Eerst te kijken of leerkrachten onderling kunnen ruilen of extra werken.
2.Vervolgens wordt PIO-invalpool ingezet
3.Vervolgens worden collega’s gevraagd om les te geven of digitaal onderwijs op school te
begeleiden voor groep 6 t/m 8.
4.Tot slot kan het zijn dat kinderen thuis moet blijven. We vangen kinderen op van ouders die
echt geen opvang kunnen regelen.
Meerbegaafden Onderwijs op Wereldwijs
Leerlingen die extra en/of verdiepende leerstof aankunnen, krijgen dat op Wereldwijs in de EUREKAuren. Daarnaast hebben we vanaf groep 5 leerlingen die 1 dag per week naar Day a Week School
gaan. Onze 2 toptalent coaches, juf Willemien en juf Jorike, zijn verantwoordelijk voor het
meerbegaafden onderwijs op Wereldwijs. Juf Willemien coacht en ondersteunt leerkrachten. Ook
observeert zij de leerlingen in de eigen groep en denkt mee wat betreft het aan te bieden
lesprogramma voor deze leerlingen. De EUREKA-groep wordt dit jaar begeleid door meester Wim
Pieter.
Kort nieuws
 Cito-toetsen: vrijdag krijgen de leerlingen van groep 3-7 een
enveloppe mee naar huis met de grafiekjes van de Cito-toetsen met
begeleidend schijven.
 Sinterklaas: geen intocht op school, geen gekke wijze van
binnenhalen. Maar, de Sint bezoekt, zeker weten, Wereldwijs.
 Schoolkamp groep 7: helaas af moeten zeggen. Juf Willemien gaat
een leuk alternatief bedenken met de leerlingen.
 Schoolschaken: helaas afgelast.
 Hercertificering: Wereldwijs is een gecertificeerde opleidingsschool
van de Marnix Academie. We begeleiden studenten op onze school
om goede leraren basisonderwijs te worden. Het wettelijk kader
daarvoor “Opleiden in de school” zorgt voor borging van kwaliteit.
Om de 6 jaar moeten we opnieuw ge-audit worden. Onlangs hebben
we opnieuw het certificaat behaald om de volgende 6 jaar onze
studenten op te leiden tot leraar basisonderwijs. We zijn daar trots
op!
 Diploma Vakbekwaam Schoolleider: Juf Jorike geslaagd voor
deze opleiding. Begin oktober ontving ze haar diploma. Het diploma
Basisbekwaam Schoolleider had ze 2 jaar geleden behaald. Ze is nu
allround afgestudeerd schoolleider. We zijn trots op Jorike!
Nieuws van de BSO
Onze BSO groeit! We hebben een tijdje geleden een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen op
onze BSO: Ruud, Tim, Benthe, Marrit, Madhé en Vincent, wij wensen hun een fijne tijd op onze BSO!
Het is afgelopen weken heerlijk weer geweest om lekker buiten te kunnen spelen. Maar ook binnen is
het gezellig! We hebben activiteiten gedaan rondom de Herfst. De komende periode zullen we
lampionnen gaan maken en maken we ons op voor de leukste tijd van het jaar!
Groetjes Valesca en Suzanne
Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland en ook in Houten, kunnen om financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld Houten wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan allerlei
activiteiten. Activiteiten die voor hun ontwikkeling zo belangrijk zijn. Leergeld biedt hen hiermee een
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde
krijgen.
Ook dit jaar heeft Stichting Leergeld Houten een decemberactie en kunnen ouders, die in een lastige
financiële situatie verkeren, voor hun kinderen een cadeaubon van 20 euro aanvragen.
Gezinnen die al bij Leergeld Houten bekend zijn krijgen de cadeaubon automatisch thuisgestuurd.

Nieuwe gezinnen, die nog niet bij Leergeld Houten bekend zijn kunnen een aanvraag doen
via www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
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We hebben een geweldige MR. Op 5 oktober “De dag van de leraar” hingen er slingers in de
teamruimte en stond er voor alle teamleden een presentje klaar. Super bedankt!

