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Nieuwsbrief 4, 27 november 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Jullie hebben allemaal het filmpje van de groep van jullie kind(eren) ontvangen. Hoe leuk was dat om
die te maken. Bijna echt!!! We hopen en wensen dat die echte tijd snel terugkeert.
Sinterklaas: geen intocht op school, geen gekke wijze van binnenhalen. Maar, de Sint bezoekt, zeker
weten, Wereldwijs. Helaas kunnen jullie hier geen deel van uitmaken. We sturen wel foto’s via
PARRO.

In de groepen 1-4 hebben we een dansproject, geweldig!
Personele update
● Sophia Praagman, onze geweldige intern begeleidster, gaat per 1 januari 2021 gebruik maken
van vervroegd pensioen. Dat vinden we ontzettend jammer, maar begrijpen het wel. Jan, haar
man, is al met pensioen en hoe gezellig is het om dit samen te delen. De afgelopen coronatijd
heeft haar besluit tot pensionering versneld. We nemen in december afscheid van Sophia.
● Haar opvolger is bekend: juf Jeanette van Osch, huidig leerkracht groep 6, gaat de taken
overnemen van Sophia. De dames hebben al veel contact en 2 overdrachtsdagen achter de
rug. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingzorg, heel belangrijk op de
basisschool. Juf Jeanette gaat ook de opleiding tot intern begeleider volgen.
● Voor groep 6 hebben we een nieuwe leerkracht gevonden: juf Claudia Schopman. Ze gaat
groep 6 fulltime begeleiden vanaf 1 januari. We zijn erg blij met haar! Binnenkort komt ze
kennis maken met haar nieuwe groep.
● Ook voor de instroomgroep kleuters die start per 1 maart 2021 hebben we een fijne leerkracht
gevonden: Sandra van Rhijn gaat de groep fulltime bemensen. In december zullen we de
ouders van de leerlingen die we in deze groep plaatsen, op de hoogte brengen.

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?
Stichting Fluenta heeft een aantal sneltesten gekocht. Afgelopen week hebben we er al dankbaar
gebruik van gemaakt: 8.00 uur testen, 15 minuten wachten op uitslag, negatief, aan het werk.
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.
Verzoek: houd voor de zekerheid jullie PARRO-app en/of mail in de gaten ’s morgens. Soms is
bij ziekte echt geen invaller beschikbaar.
Kerstfeest 2020 op Wereldwijs
We besteden in deze periode aandacht aan advent, de periode voor kerst. Ook dit jaar werken we
toe naar de kerstviering. We vieren het kerstfeest op donderdag 17 december. Vanwege de situatie
rondom Corona is het helaas niet mogelijk ouders te betrekken bij de viering en willen we heen-enweer reizen beperken. De viering is om die reden dit jaar onder schooltijd, in de eigen klas. Hier staat
het vertellen van het kerstverhaal centraal, we bidden en zingen met elkaar.
Voorafgaand aan de viering starten dit jaar met de kerst-knutsel en knabbelbox. Dit is een voorverpakt
kerstontbijtje (Coronaproof) voor ieder kind in een knutseldoosje. Naast dat het gezellig en speciaal
is op deze manier met elkaar te beginnen, steunen we het goede doel 'Het vergeten kind'. Een mooie
kerstgedachte!
Heeft uw kind een allergie? Op https://www.kerstknabbelbox.nl/#wiewijzijn staan de ingrediënten van
de kerstknabbelbox. U kunt uw kind zelf een ontbijtje meegeven als dat nodig is. Wij zorgen ervoor dat
dit ook in een leuk knutseldoosje terecht komt, net als het ontbijtje van de andere kinderen in de klas.
Instroomgroep kleuters
Onze instroomgroep start vanaf 1 maart. We hebben een fijne leerkracht gevonden voor deze groep:
Juf Sandra van Rhijn, een ervaren kleuterjuf. .
De groep start met minder dan 10 kinderen en eindigt naar verwachting rond de 15 kinderen vlak voor
de zomervakantie.
Deze groep krijgt les in het lokaal dat nu ingericht is als BSO ruimte. Hier zijn al materialen en
voorzieningen voor de kinderen aanwezig, hetgeen ontbreekt wordt aangevuld.
In de maand januari/ begin februari neemt juf Sandra contact op met de ouders van de kinderen die in
deze groep komen om afspraken te maken over wendagen.
Kort nieuws
● Via Day-a-Week-School hebben de kinderen meegedaan aan de slimmer Quiz. Twee leerlingen
uit groep 8 hebben de scholenstrijd gewonnen en zijn bij de landelijke finale 2e geworden.
● Wereldwijsraad: Ook dit jaar zijn we weer begonnen met de Wereldwijsraad. Uit de groepen 5
t/m 8 zijn twee kinderen gekozen die de leerlingen dit jaar vertegenwoordigen. Dit jaar zijn dat:
Saar, Wiebe, Fiene, Robin, Shirin, Joost, Maeve (secretaris) en Abel (voorzitter). Vanuit het
lerarenteam sluit meester Wim Pieter aan. De eerste bijeenkomst was dinsdag jl. We hebben de
tijd genomen om elkaar te leren kennen, het doel van de Wereldwijsraad te bepalen (het krijgen
van input van de leerlingen) en de eerste actiepunten te formuleren. We hebben gekeken waar de
prioriteiten liggen en gaan onderzoeken wat we hiermee kunnen doen. Hoog op het lijstje staan
het vernieuwen van de verf op het schoolplein en de staat van de toiletten.

Eureka: elke dinsdag komen uit de
groepen 4 t/m 8 enkele kinderen bij
elkaar voor de Eureka groep. Hierin
staan wat moeilijkere opdrachten
centraal. Elke bijeenkomst beginnen
we met breinbrekers, om de hersens
op te warmen. Deze afgelopen
periode hebben we veel gesproken
over hoe je leert. Hierover hebben
de kinderen ook een mindmap
gemaakt. Daarnaast hebben we een
spel gespeeld waarbij de kinderen
de code moesten kraken. Als
afsluiting hebben de kinderen uit de
groepen 6 t/m 8 zelf een spel
bedacht die we in de laatste
bijeenkomst hebben gespeeld. Met
de kinderen uit groep 4 en 5 zijn we
gaan kwartetten en hebben we de
verschillende tactieken en
strategieën besproken.
Een groep vol enthousiaste en
betrokken leerlingen die genieten
van extra uitdaging. Na de
kerstvakantie komen we weer bij
elkaar.
Nieuws van de BSO
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land, wat een feest! We hebben de BSO versierd met mooie
slingers en doen allerlei activiteiten rondom dit thema. Ook spelen we nog heerlijk buiten, als het weer
minder wordt mogen de kinderen ook lekker spelen in de speelzaal, bijvoorbeeld voetballen of een hut
bouwen of een potje trefbal. Op donderdag 3 december hopen we dat de Sint ook een cadeautje heeft
meegenomen voor de BSO! Deze middag vieren wij feestelijk met uiteraard pepernoten….Wij wensen
iedereen een fijne pakjesavond!
Groetjes Valesca en Suzanne
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