Regels en routines

Nieuwsbrief 4, 28 november 2019
Heerlijk avondje is aanstaande: wat een gezelligheid op
school en vast ook thuis. Heeft u ons nieuwe kleuterhuis
al gezien op het leerplein van groep 1-2-3? Dankzij een
aantal ouders staat het geheel zelf vervaardigd en
geschilderd, top, onze dank is groot. Het huis straalt
iedere keer een ander thema uit en natuurlijk is dat deze
week: Sinterklaas. Het is geweldig om te zien hoe de
leerlingen er spelen en genieten!
De Sint bezoekt Wereldwijs
Op donderdag 5 december komt Sint langs op
Wereldwijs. In de onderbouw hangt een zak met
cadeautjes aan het plafond en daaronder staat een
ladder met brief. Het dak van de school speelt een grote
rol….
Graag jullie medewerking:
 8.30 in de klas.
 8.45 staan we allemaal buiten langs het fietspad.
 Geen 10 uur eten mee, wel een lege beker!
Op dinsdagmiddag organiseren onze studenten een
“Creamiddag”.
Vrijdag 6 december mogen de leerlingen een uurtje
later naar school komen. Inloop vanaf 8.30 uur, de
school begint om 9.30 uur.
Kerstfeest 2019 op Wereldwijs
Zondag 1 december is het eerste adventszondag. De advent is in het christendom de benaming voor
de aanloopperiode naar kerst. Op school bereiden we ons ook op de geboorte van Christus voor. We
werken met elkaar toe aan een hele mooie kerstviering met elkaar:
Woensdag 18 december vieren we met
elkaar het kerstfeest. We doen dit in de
avond, om 19.00 uur hopen we u
allemaal op het schoolplein te zien.
Vanaf daar gaat u, samen met uw
gezin, op reis. Een wandeling naar
Jozef en Maria in de kerststal, die bij de
kinderboerderij van Houten te vinden is.
Tijdens de wandeling kunt u luisteren
naar een speciaal hiervoor gemaakte
audiotour. Misschien komt u onderweg
nog wel delen van het verhaal tegen...
De wandeling duurt ongeveer 15
minuten en wordt afgesloten met een
lekker warm drankje bij de
kinderboerderij. Vanaf daar kunt u op
eigen gelegenheid weer richting huis, uiterlijk rond een uurtje of 8. Het hele gezin is welkom
en blijft tijdens de wandeling ook bij elkaar. Fietsen en stepjes e.d. zijn niet toegestaan,
wandelwagens natuurlijk wel.

Begin december sturen we jullie via de mail het ingesproken kerstverhaal toe. Jullie dienen zelf de
audiobestanden op je telefoon of een ander apparaat te zetten om de audiotour te kunnen volgen. In
de mail leggen we dit verder uit.
We hopen op een mooie kerstviering!
Kom gezellig helpen om sfeer op Wereldwijs te maken
Kerst krijgt altijd extra sfeer met mooie bomen en lichtjes
overal. Vrijdag 6 december van 13.30 tot 15.30 is er
versiermiddag op school. We nodigen u graag uit te helpen de
school in kerstsfeer te brengen!
Vrijdagochtend 20 december is het (helaas) ook weer tijd om alles
op te ruimen. Kunt u helpen versieren en/of helpen opruimen? U
kunt zich aanmelden bij juf Daniëlle.
Vragenlijsten ouders – leerlingen – personeel Wereldwijs 2019
In de maanden april en mei zijn op alle scholen van Stichting Fluenta vragenlijsten afgenomen. Doel is
om de mening van alle betrokkenen van de scholen te peilen.
Op Wereldwijs hebben we de uitkomst van de vragenlijsten besproken met het personeel en de
medezeggenschapsraad. Ook in de Wereldwijsraad hebben we de uitkomst van de leerling vragenlijst
besproken.
De 8 leerlingen in de raad (groep 5-8) geven de school een cijfer van 8 – 10. Ze hebben het fijn op
school, vinden het niet leuk als er ruzie is op het voetbalveld.
René en Jorike hebben alle data in een vergelijkende lijst geplaatst met de afnamejaren 2015 – 2017
– 2019. We zien dat vrijwel alle scores van 2019 hoger zijn dan de jaren ervoor. De ouders in de MR
verwoordden dit met “Jullie mogen trots zijn op jullie school”.
Waar zijn we trots op?
 Ouders en leerlingen voelen zich serieus genomen
 Ouders vinden leraren bekwaam en gemotiveerd.
 Leerkrachten en directie nemen ouders serieus
 Leerlingen voelen zich veilig op school
 Leerkrachten en directie werken met heel veel plezier op Wereldwijs
 We leren veel van en met elkaar
Zijn er ontwikkelpunten? Ja:
 Leerlingen willen meer meedenken over wat ze willen leren
 Voor ouders is het onduidelijk wat de school wil verbeteren
 Ouders geven aan weinig zicht te hebben over wat er gebeurt op het schoolplein en in de
klassen
 Een paar ouders zouden onze identiteit meer in de school zichtbaar zien
De respons op de vragenlijsten was goed: 56% ouders, 95% leerlingen en 95% personeel.
Op Wereldwijs zitten alle leerkrachten en onze 3de en 4de jaars studenten in een leerteam. Leerteams
onderzoeken een bepaald thema en zijn gericht op onze schoolontwikkeling. De volgende teams zijn
actief: Engels /Wereldburgerschap/BLINK, Toptalent, Werkkaart en werkkist, ICT/ SNAPPET,
aansluiting groep 1-2-3, schrijven, leerpleinen.
Tot slot: dank aan allen die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Als jullie nog
vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, kom langs bij Jorike en/of René.
Kort nieuws
Opa- en oma middag:
Maandagmiddag 18 november was het supergezellig op school. Veel opa’s en oma’s kwamen kijken
in de groep van hun kleinkind.
KANVAS = kanjer volg- en adviessysteem
Wereldwijs is een kanjerschool: met elkaar omgaan op basis van wederzijds respect. We willen een
fijne en veilige school zijn. Twee keer per jaar nemen we in de groepen 5 – 8 een vragenlijst af om te
weten te komen hoe onze leerlingen zich “voelen”. In de afgelopen weken hebben we de eerste
“meting” gedaan. Juf Myrthe analyseert samen met leerkrachten de uitkomsten en bespreekt deze.
Ook in ons teamoverleg kijken we met elkaar naar de uitkomsten.

Afscheid MR
Onlangs hebben we in de MR-afscheid genomen van Willemien van Dijk als lid van de MR. Ruim 10
jaar heeft ze deelgenomen aan de MR. We bedanken haar voor haar inzet. Juf Jasmijn Alflen is haar
opvolger.
Nieuws van de BSO
Maandag 18 november waren alle opa’s en oma’s van harte
welkom op Wereldwijs.Na schooltijd waren de opa’s en oma’s
welkom op de BSO om te zien waar kun kleinkind(eren)
spelen na schooltijd. Het was een gezellige middag, bedankt
voor jullie aanwezigheid! De Sint is in het land met al zijn
Pieten! Een gezellige maar drukke tijd voor de kinderen. Op de
BSO hebben we allerlei activiteiten omtrent de Sint. We
hebben o.a. een wedstrijdje pepernoten sjoelen gedaan. De
kinderen vonden dat superleuk om te doen. Ook hebben de
kinderen mooie mijters gemaakt op een plankje hout.
Groetjes, Valesca en Suzanne
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