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13 oktober Afscheid juf Jaco-
bien 

16 t/m 20       

oktober 

Herfstvakantie 

27 oktober Luizencontrole 

1 november Dankdag 

Agenda Nieuws  

Welkom   

Weer twee nieuwe gezichten in de school:  Femque is 4 jaar 

geworden en mocht starten in groep 1, Estelle is begonnen in 

groep 7 en mocht meteen mee op kamp waardoor het wennen 

wel heel makkelijk gaat! Allebei van harte welkom, ook voor 

jullie families. 

 

Studie   

Vanmiddag gaan we als team op bezoek bij een school waar thematisch gewerkt 

wordt. Als team oriënteren we ons op de manier waarop we willen lesgeven bij met 

name de zaakvakken: wereldoriëntatie. Blijven we hiervoor methodes gebruiken of 

gaan we meer onze eigen lessen ontwerpen. Gaan we de verschillende vakken meer 

integreren of houden we ze gescheiden. Allerlei boeiende zaken om over na te den-

ken en om te kijken hoe ze dit op andere scholen aanpakken. Onderwijs Advies on-

dersteunt dit proces met hun expertise.  

 

Afscheid   

Morgen neemt juf Jacobien afscheid omdat ze gaat werken op een andere school van 

GPO-WN. We zullen haar missen! We wensen haar veel plezier in Ridderkerk en Gods 

zegen voor haar en haar gezin. Morgenmiddag om 14:15 bent u van harte welkom 

bij de viering en om de juf gedag te zeggen. 

 

Vakantie   

En dan is het vakantie…  het eerste blok van 8 

weken is voorbijgevlogen. Tijd om uit te rusten 

en op te laden. Ik wens u een fijne herfstvakantie 

met rust, tijd voor elkaar en hopelijk mooi weer! 

 

Hartelijke groet, 

Team van Wereldwijs 



 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is weer tijd voor de schoolschoonmaak! 

We hebben 3 schoonmaakavonden verdeeld op achternaam: 

 schoonmaakavond 1: achternaam A t/m G   op donderdag 16 november 2017  

 schoonmaakavond 2: achternaam H t/m M   op woensdag  14 maart 2018 

 schoonmaakavond 3: achternaam N t/m Z    op woensdag 20 juni 2018 

Eén avond in het hele schooljaar stelt niet zo veel voor, dus we rekenen op u allemaal.  

Vele handen… 

Neem je zelf een emmer, schoonmaakmiddel, doekjes, mee, dan zorgen wij voor koffie, thee 

en een koekje. 

We hopen dat jullie twee uren aaneengesloten aanwezig kunt zijn tussen 19.00 en 22.00 

uur. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de OC, Marjolein Goossensen 

Schoonmaakavonden 2017/2018 


