Nieuwsbrief 5, 18 december 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
De laatste nieuwsbrief van 2020, een wel heel bijzonder jaar. Onverwacht toch een grote lockdown,
inclusief de basisscholen. We hebben het “Onderwijs op afstand” zo goed mogelijk opnieuw in de
steigers gezet. Eerst kerstvakantie en vanaf 4 januari 2021 starten we het onderwijs weer op.
Op alle media zal er op het jaar 2020 teruggekeken worden met een coronabril op de neus. In maart
begonnen, scholen dicht, digitaal lesgeven, scholen open en ouders op gepaste afstand, scholen
opnieuw dicht. Dank voor jullie medewerking!!!
We zijn onlangs met de MR-ouders aan het nadenken gegaan over de tijd na corona. Wat hebben we
als school geleerd? Wat hebben de leerlingen geleerd? Geen ouders iedere ochtend binnen, rust in
de school, leertijd effectief, maar hoe onderhouden we de band met onze ouders. We hebben nog wel
enkele maanden voordat het leven weer echt normaal is. Wordt vervolgd.
Tijd voor Kerstmis, klein, eenvoudig, eigenlijk zoals het meer dan 2000 jaar geleden in de stal ook
was. We wensen jullie goede kerstdagen toe en natuurlijk een goed einde van het jaar en

Sinterklaas: geen intocht op school, geen gekke wijze van binnenhalen. Sint had op school geslapen
met 1 Piet. We vierden per groep het feest in de kleutergymruimte. In de groepen 5-8 hadden de
leerlingen lootjes getrokken en de surprises waren nog mooier dan vorig jaar, de nodige huisvlijt was
er aan vooraf gegaan. De surprises stonden vanaf dinsdag tentoongesteld, dus dat was genieten met
elkaar.
Sinterklaas wist dat René Tips op 1 maart 2021 met
pensioen gaat en vroeg wie de nieuwe directeur ging
worden. We hebben Jorike Mocking voorgesteld aan de Sint
en hij gaf zijn goedkeuring, hoopt dat Jorike hem volgend
jaar weer gewoon binnenhaalt met alle leerlingen en ouders
buiten op het plein. Hij wenste René nog een goed pensioen
toe.

Afscheid en welkom van leerkrachten Wereldwijs
● Dinsdag hebben we afscheid genomen van Anneke Molenwijk. Zij heeft vanaf het begin van
het schooljaar tot de kerstvakantie 2 dagen van de week, groep 6 begeleid. Ze verving juf
Trige Postma die al geruime tijd ziek is. Dank aan juf Anneke!
● Dank aan juf Suzanne Coene. Zij heeft in de afgelopen weken op de vrijdag gewerkt op
Wereldwijs ter ondersteuning van juf Daniëlle die met ziekteverlof was. Suzanne werkt op de
BSO van Wereldwijs, we kennen haar.
● Dinsdag hebben we, coronaproof, afscheid
genomen van Sophia Praagman, onze geweldige
intern begeleidster, Zij gaat per 1 januari 2021
gebruik maken van vervroegd pensioen. Juf Sophia,
geboren en getogen in Friesland, woont al jaren in
Houten en werkt sinds 1987 op de scholen waar
Wereldwijs uit ontstond: De Vlaswiek en De
Wegwijzer. Ze heeft jaren voor de groep gestaan,
maar we kennen haar natuurlijk vooral als intern
begeleider. In die rol heeft ze ontzettend veel
betekend voor de leerlingen die zorg nodig hadden
en ook hun ouders. Ook de leerkrachten konden bij
Sophia altijd terecht met hun vragen. Ze had een
spilfunctie in onze school en een groot hart voor de
leerlingen die extra zorg nodig hadden. We wensen
Sophia en Jan nog veel goede en gezonde jaren
toe. Haar opvolger is bekend: juf Jeanette van
Osch, huidig leerkracht groep 6, gaat de taken
overnemen van Sophia.
● Afscheidswoord van Sophia: Deze week heb ik
afscheid genomen van Wereldwijs. Ondanks alle
hectiek van de Lock-down hebben collega's en
kinderen mij dinsdag een fantastisch afscheid
gegeven. Alle klassen hadden 2 bladzijden gemaakt
voor een afscheidsboek. Een prentenboek met een
mooi avontuur van Sophia op Ameland, het eiland
waar ik vanaf mijn jeugd al naar toe ga. Tijdens een
ronde langs de klassen vulde het boek zich
bladzijde na bladzijde.
Daarna hadden de collega's nog een heel
persoonlijk en mooi afscheid voor mij
georganiseerd, hier heb ik van genoten. Bijna 40
jaar heb ik met ontzettend veel plezier in het
onderwijs gewerkt, waarvan 30 jaar op de Vlaswiek/Wegwijzer en Wereldwijs. Die periode is
deze week afgesloten. Ik ga met pensioen.
Bedankt voor alle plezierige contacten in al die jaren.
Ik wens jullie allemaal hele fijne Kerstdagen en een gezond 2021.
● Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Jeanette van Osch-Sanders.
Ik ben getrouwd, heb een volwassen zoon en woon in Leerdam. Sinds
1989 sta ik voor de klas; inmiddels heb ik in alle groepen van de
basisschool les mogen geven. Vanaf 1993 geef ik les in Houten. Met het
lesgeven ga ik stoppen. Per 1 januari 2021 mag ik de nieuwe Intern
Begeleider op Wereldwijs zijn. Mijn studie hiervoor is gestart, mijn
ervaring zit in mijn "rugzak", mijn liefde voor de kinderen neem ik mee. Ik
heb zin in deze nieuwe uitdaging!
● Welkom juf Claudia Schopman in groep 6. Juf Claudia start na de
kerstvakantie en de overdracht van de groep heeft plaats gevonden.

Kerstfeest 2020 op Wereldwijs
Helaas hebben we dit jaar geen kerstfeest met elkaar gevierd. Natuurlijk hebben we wel de adventstijd
gebruikt om het kerstfeest voor te bereiden. We hopen dat jullie samen met jullie gezin toch op een
mooie manier Kerst zult vieren en het kerstverhaal opnieuw beleven.

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
Wereldwijsraad: Vlak voor het sluiten van de schooldeuren is de Wereldwijsraad weer bij
elkaar gekomen. We hebben het gehad over hoe de leerlingen naar de sluiting kijken. Veel kinderen
vinden het erg jammer dat ze niet meer naar school kunnen, hoewel de voordelen van het
thuisonderwijs ook worden gezien.
We hebben een document op het prikbord met elkaar geopend waarin we ideeën kunnen verzamelen
om de thuiswerk periode goed door te komen. In januari zal dit met de leerlingen van de groepen 5 t/m
8 gedeeld worden. Hopelijk is er zo naast het werken thuis ook ruimte voor ontspanning en
vermaak. Namens de Wereldwijsraad eerst een hele fijne kerstvakantie gewenst.
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