Regels en routines

Nieuwsbrief 6, 31 januari 2020
“Wereldwijs, een school vol talenten”, ons motto. Vanmiddag hebben we een aantal talenten gezien
op ons talentenpodium. De foto hieronder geeft de sfeer weer: geweldig.
Dank voor jullie komst op de spreekavonden. De voorjaarvakantie begint voor jullie morgen. Het
schoolteam heeft een studiedag, die het in het geheel besteedt aan de Kanjertraining. We wensen
jullie een fijne vakantie. We zien de leerlingen graag terug op maandag 2 maart.

Sneak Preview Pasen
In de voorjaarsvakantie valt de eerste dag van de 40 dagen tijd. De tijd dat we toeleven naar Pasen.
Deze 40 dagen tijd is van 26 februari tot Pasen, 12 april.
We zullen met elkaar het Paasfeest vieren op donderdag 9 april, van 11 tot 12 uur in de
Opstandingskerk. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen zijn na deze
viering vrij. Net zoals Goede Vrijdag en tweede Paasdag.
Tijdens de viering zal (juf) Marijke met het te vormen schoolorkest een aantal liederen gaan
begeleiden. Het zou erg fijn zijn als er versterking komt vanuit de ouders. Heeft u zin en tijd om mee te
spelen met dit unieke project orkest? Geeft u zich dan op bij Marijke (marijkealgra@fluenta.nl), zij kan
u meer informatie geven. Marijke zelf is op maandagen en donderdagen (wisselende groepen) op
school; dan kunt u natuurlijk ook bij even haar langs gaan.
Namens het team,
Dieke, Marloes en Jeanette
Voorschoolse opvang
We kregen onlangs een verzoek van ouders of Wereldwijs voorschoolse opvang aanbiedt. Tot nu toe
niet, maar de vraag was er niet. We verzoeken ouders die belangstelling hebben in voorschoolse
opvang op Wereldwijs, dit door te geven aan René of Jorike. Bij voldoende belangstelling, gaan we in
gesprek met KMN Kind&Co om te onderzoeken of voorschoolse opvang mogelijk is.

12 mei – 15 mei Avond 4-daagse 2020
Na de voorjaarsvakantie gaat de A4Daagse commissie beginnen met de jaarlijkse voorbereidingen
voor de Avond4Daagse. De commissie is hard op zoek naar ouders die van de Avond4daagse een
gezellig wandelfeest voor de leerlingen willen maken. Dus heb je een beetje tijd over om:
 Te helpen bij de inschrijving (betalingen)
 Voor de A4daagse inkopen te doen
 Consumptieposten klaar te zetten
 De start te begeleiden (zodat leerlingen weten waar hun klas verzamelt)
 Medailles te verdelen
 Of heb je andere leuke/goede ideeën
Meld je dan aan! Vele handen maken licht werk! We hebben allemaal kinderen die meelopen, dus is
het fijn de organisatie samen te kunnen regelen en te delen.
Wil je helpen, stuur een mailtje naar: a4dwereldwijs@gmail.com
Pasen en vakanties zorgen ervoor dat we weer tijdig moeten beginnen met inschrijvingen.
Enkele belangrijke data:
Maart: nieuwsbrief en brief met informatie over inschrijving avond4daagse
11 maart – 3 april: website inschrijving open
9-16 april: betalen voor inschrijving
12 mei- 15 mei: Avond4Daagse
Jeroen Kops – Remco Zaal – Brenda Kuiper
Project “Wereldwijs op wereldreis”
Na de voorjaarsvakantie gaan we met alle groepen op
wereldreis.
Maandag 2 maart: start project in de eigen groep. Elke
groep heeft een land gekozen: Gr ½ en 3: Nederland
Groep 4: Spanje
Groep 5: Frankrijk
Groep 6: Italië
Groep 7: Peru
Groep 8: Australië
Op dinsdag 3 maart: Theatervoorstelling ‘De
Theaterhelden’ Toen Joost nog geen tak was en de
kleine Baron. Gedurende deze weken werken we, naast
de gewone lessen in het bijzonder aan verdieping in de
gekozen landen. De groepen 1-2 en 3 gaan op schoolreis met echte bussen naar Avonturenpark
Molenwaard op vrijdag 13 maart. Dinsdag 10 maart: Grote Chemie dag, de hele school gaat aan de
slag, onder begeleiding van deskundigen.
Attentie: we sluiten het project af op vrijdag 20 maart. Jullie zijn van harte welkom bij “Wereldwijs
at sunrise”. Vanaf 8.20 uur tot ongeveer 9.00 uur nodigen we jullie uit een kijkje te nemen in de
groepen.
Teddy Bear Hospital
Vorige week zijn de 3 kleutergroepen op bezoek geweest in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis,
omgetoverd in het Teddy Bear Hospital. Actueel thema in de kleuterbouw is “Gezondheid”. Het doel
van Teddy Bear Hospital is om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de
gezondheidszorg, om zo de angst voor dokters en het ziek-zijn enigszins weg te nemen. We denken
dat we daar volop in geslaagd zijn.

Vakantierooster 2020-2021
Hieronder zien jullie het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021. Alles is binnen onze regio
afgestemd. De studiedagen komen een volgende nieuwsbrief.
Herfstvakantie
maandag 19 oktober 2020
t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie

maandag 21 december 2020

t/m

vrijdag 1 januari 2021

Paasvakantie

vrijdag 2 april 2021

t/m

maandag 5 april 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari 2021

t/m

vrijdag 26 februari 2021

Meivakantie

maandag 26 april 2021

t/m

vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei 2021

t/m

vrijdag 14 mei 2021

Pinkstervakantie

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 19 juli 2021

t/m

vrijdag 27 augustus 2021
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