Regels en routines

Nieuwsbrief 5, 20 december 2019
We sluiten 2019 af op Wereldwijs met een goed gevoel. De
kerstwandeling met elkaar was voor ons een hoogtepunt.
Dank voor jullie betrokkenheid en positieve reacties. Wij
hebben er veel plezier aan beleefd.
Na de kerstvakantie zien we de leerlingen graag terug op
maandag 6 januari.
We wensen jullie

“Fijne feestdagen en een gezond 2020”
Kerstwandeling 2019 op Wereldwijs

Ons onderwijs
Na de vakantie werken we met de leerlingen langzaam maar zeker toe naar het eerste rapport. We
weten al veel van onze leerlingen, maar de bekende Citotoetsen nemen we af in januari in de groepen
3 t/m 8 om onze leerlingen te vergelijken met andere leerlingen in Nederland. Indien nodig en zo
mogelijk passen we ons onderwijs verder aan.
De leerkrachten van de groepen 5 – 8 hebben onlangs een workshop gevolgd van een medewerker
van SNAPPET (digitale leermethode). Actuele ontwikkelingen zijn gedeeld om ons onderwijs optimaal
te maken waar de leerlingen van kunnen profiteren.
In de groepen 1-2-3 zijn de leerkrachten bezig om, met begeleiding, het aanbod van de leerstof te
bekijken en zo nodig optimaler te maken. Ook een interessant proces waar we veel met elkaar in
gesprek zijn.
Kort nieuws
 Aanmelden broertjes en zusjes we verzoeken jullie om dit even te checken en zo spoedig
mogelijk dit te doen. We willen graag onze planning voor de volgende schooljaren op orde
hebben. Dank!
 Studie2daagse directies Stichting Fluenta: Op maandag 27 en dinsdag 28 januari zijn alle
directies van de Stichting Fluenta op de jaarlijkse studie2daagse. René en Jorike zijn deze dagen
afwezig.
 Oproep stakingsactie 30-31 januari 2020
Opnieuw hebben de vakbonden alle leerkrachten opgeroepen te staken, op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari. Ondanks een goede CAO die onlangs is afgesloten, zien we de lerarentekorten
oplopen. Ook binnen onze Stichting Fluenta zijn vacatures moeilijk te vervullen. We hebben als
team nog geen besluit genomen, we houden jullie op de hoogte.
 Sinterklaas
Op 5 december bezocht de Sint onze school. Hij werd dit jaar gebracht met de brandweerauto.
Gelukkig maar, want meester René durfde niet meer van het dak. We hebben een heerlijk
Sinterklaasfeest gevierd op school.
 Kerstcadeaus
Alle leerlingen kregen donderdag hun jaarlijkse kerstboek. Een geschenk van de Wereldwijs
Ouder Commissie. Neem eens de tijd om het te lezen in de vakantie. Let op: in het boek zit een
klein geschenk van Wereldwijs: de groepsfoto! Veel plezier ermee!
 Wereldwijsraad 4e bijeenkomst op woensdag 04-12-2019
Fieke is voorzitter.
Nikki is notulist.
Voetbal tijd voor groep 7 en 8 is onduidelijk, Noah en Fieke maken ter plekke een nieuw rooster.
Fieke vraagt: zijn we tevreden? Iedereen is het eens met het besluit.
Leesboek de Grijze Jager dl 1 en 5 op school aanwezig, andere delen ontbreken. Graag
aanvulling. (Juf Sophia regelt dit)
Taran heeft nog niet aan juf Margreet gevraagd voor meer naaiopdrachten, gaat hij doen.
Er is voldoende spelmateriaal in en buiten de klas. Ballen zijn aangevuld, hier is groep 7 erg blij
mee.
Donald Duckjes in de klassen bespreken, wordt als rommeltje ervaren.
Leerplein: gemengde groepjes (jongens en meisjes) werkt goed, kinderen werken
gemotiveerd.(Noah)
Groep 7: graag voetpad naar voetbalveldje vanwege modder/vieze schoenen. Advies van Noah is
om via parkeerterrein te lopen.
Groep 8: Als groep terugkomt van gymles zijn er te weinig plekken voor de fietsen, dikke banden,
sturen in elkaar. Advies: goed aansluiten bij plaatsen van de fietsen.
Volgende vergadering: woensdag 8 januari 2020.

Nieuws van de BSO
Het is bijna Kerst! samen met de kinderen hebben we het lokaal
versierd en allerlei creatieve activiteiten gedaan, we hebben ook
heerlijke kookactiviteiten gedaan; kerstboom gemaakt van
komkommer en kerstkoekjes gebakken. In de kerstvakantie gaan we
weer naar de vakantie BSO en hebben we weer een leuk thema en
verschillende uitstapjes, we gaan naar het spoorwegmuseum en een
keer naar het Speelklok. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020!
Groetjes, Valesca en Suzanne
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