oktober 2019

WereldWijsNieuws
Agenda
21-25 oktober Herfstvakantie
5 en 7 oktober Voortgangsgesprekken op inschrijving
18 november

WereldWijsNieuws November

Van de directie
Indianen
Er is weer veel geleerd in de afgelopen periode. Er is gewerkt aan vertrouwen, omgaan met
elkaar, kanjers zijn, rekenproblemen, taaluitdagingen, indianentooien en ga zo maar door..
Een kleine presentatie hiervan hebt u kunnen zien in de viering vanmiddag.
En nu bijna tijd voor vakantie. Ik gun u rustige dagen met mooie herfstkleuren en zon en
hoop

u

na

de

vakantie

weer

te

zien!

Team
Al een poosje missen we juf Inge op school. Wegens psychische moeiten heeft ze een
poosje ergens anders gewoond maar gelukkig is ze nu weer thuis. We zijn blij dat het de
goede kant op gaat en hopen en bidden voor volledig herstel van energie en krachten.
Gelukkig hebben we juf Natanja, juf Elly en juf Francien die haar werk kunnen overnemen. In
een tijd van schaarste van leerkrachten is dat een zegen.
Onderaan vindt u een stukje waarin Elly Boiten zich voorstelt aan u. Elly volgt de opleiding
Pabo en is stagiaire bij ons op school op de woensdag en soms op andere dagen. Ook werkt
ze in groep 5 op woensdag.

Ouderavond
We kijken terug op een prettige en zinvolle ouderavond. In de middag hebben wij als team
een opfristraining gehad van de Kanjertraining en ‘s avonds was het de beurt aan de ouders
om te horen hoe de Kanjertraining werkt en waarom we deze gebruiken. Fijn als u erbij was
en ook prettig dat diverse ouders die niet in de gelegenheid waren, de moeite namen om af
te melden. In het voorjaar zal er gelegenheid zijn voor de ouders om een kanjerles bij te
wonen in de groep van uw kind. U hoort hier later meer over.
Vertrouwenspersoon
Het heeft een tijd geduurd maar we hebben de vacature voor vertrouwenspersoon voor
LEV-WN vervuld. We zijn daar erg blij mee. Guus Meuleman heeft aangegeven deze functie
voor ons te willen doen.
Dhr. G.J. Meuleman (Guus)
T 06-40700071

@ g.meulemanvp@levwn.nl

Leerlingenaantal
100 leerlingen op de teller op 1 oktober! En daar zijn we blij mee. Elk jaar is 1 oktober de
teldatum van het aantal leerlingen. Op basis van dit aantal wordt de bekostiging bepaald.
We zijn blij dat het leerlingenaantal weer is gestegen. Voor de prognose en planning is het
fijn als u toekomstige leerlingen, broertjes/zusjes, inschrijft. Een formulier kunt u krijgen bij
Annet Goossens van de administratie. Kent u gezinnen in uw omgeving die mogelijk
interesse hebben in onze school, nodig ze van harte uit voor een kennismakingsgesprek of
rondleiding.
Rapporten

retour

Wilt u eraan denken om de rapporten weer mee terug te geven naar school. Anders dan bij
het oude rapport, bewaren we de rapporten op school.
Ouderbijdrage
In de afgelopen weken hebt u de factuur/facturen ontvangen voor de ouderbijdrage van
2019-2020. Er waren een aantal administratieve hobbels maar uiteindelijk is alles
verstuurd. Het prettigst is als u per Ideal betaalt. Lukt dit niet om wat voor reden dan ook,
dan kunt u zelf het bedrag overmaken. Let er goed op dat u uw debiteurnummer en
factuurnummer goed vermeldt. Liever iets teveel
informatie dan te weinig. De administratie zorgt er voor
dat uw bijschrijving wordt verwerkt in Wiscollect.
Zijn er vragen of problemen, wilt u dan contact opnemen
met Annet. a.goossens@levwn.nl
Annet is er op maandag en donderdag.

Oudercommissie
Wat

zouden

we

zijn

zonder

de

oudercommissie..

Het is heel prettig als organisatie van schoolreis, sinterklaasfeest, schoonmaakavond en nog
een aantal van zulke zaken uit handen wordt genomen van het team. Een aantal ouders doet
dit al jaren en zij vormen samen de oudercommissie. Maar in deze commissie is dringend
behoefte aan nieuwe gezichten. Heeft u zin en tijd om af en toe te helpen in de organisatie,
laat het dan weten bij de leerkracht of bij mij.
6

november

Waarschijnlijk heeft u gehoord dat er op 6 november een staking plaatsvindt in Nederlands
onderwijsland. Wij doen er dit keer niet aan mij. Uw kind kan dus gewoon naar school.
Ik wens u een fijne herfstvakantie toe!
Ellen Stoel
Even voorstellen
Hallo allemaal,
ik wil mijzelf even voorstellen omdat ik nieuw ben op Wereldwijs. Ik ben Elly
Boiten en ik ben getrouwd met Maarten Boiten. Wij hebben samen 4
kinderen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Ik geloof dat Jezus ons wil helpen
om steeds meer op hem te gaan lijken als we Hem zoeken. Dat Hij ons wil
leiden op de weg die wij gaan.
Sinds 2012 ben ik onderwijsassistent op basisschool de Akker in Rijswijk.
Hier begeleid ik individuele kinderen, kleine groepjes, grotere groepen en hele klassen.
Omdat ik dit werk erg leuk vind maar ook merk dat ik het heel leuk vind om voor de klas te
staan ben ik dit jaar begonnen op de pabo. Ik ben nu dus een pabo 1 student. Dit jaar zal ik
mijn stage lopen op Wereldwijs. Ik moet mijn stage in onder, midden en bovenbouw lopen.
Dit kan dus betekenen dat u me tegen gaat komen binnen de school.
Op dit moment ben ik iedere woensdagochtend te vinden in groep 5. Een aantal keer per
jaar zal ik er een hele week zijn. Zo maak ik ook het hele weekprogramma mee.
Mijn droom is dat ik ieder kind zie en hen zo kan begeleiden dat het kind verder kan komen
in zijn of haar ontwikkeling. Ik wens hen toe dat ze een fijne tijd hebben op de basisschool
en zich lekker in hun vel voelen. Ik ben dankbaar als ik daarin een schakeltje mag zijn.
Mijn hobby’s zijn lekker wandelen, gezellig eten en quality time met gezin en vrienden.
Mocht u nog wat willen weten, kom gerust eens langs.
Hartelijke groet,
Elly Boiten

Algemeen
Buitenschoolse gymactiviteit WereldWijs
Zoals afgesproken wordt er door de gemeente Zoetermeer na de herfstvakantie een
activiteit georganiseerd na schooltijd voor Wereldwijs.
Het gaat om een buitenschoolse gymactiviteit waarvoor niet betaald hoeft te worden maar
het is wel belangrijk dat de kinderen zich opgeven. In principe is de activiteit voor kinderen
van groep 4 tot en met 8. Stuur hiervoor een bericht aan e.stoel@levwn.nl of schrijf in op de
lijst in de hal van de school.
De activiteit zal plaatsvinden in de gymzaal aan het Kerkenbos.
De activiteit begint op maandag 28 oktober om 15.30u – tot 16.30u
Beste ouders,
Tussen 5 en 9 november zullen alle kinderen van groep 5-8 meedoen met de
Beverwedstrijd. Hieronder kunt u lezen wat dat is. Op de internet is informatie te vinden
over

de

beverwedstrijd

en

https://www.beverwedstrijd.nl
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De beverwedstrijd
De Beverwedstrijd is een gratis informatica wedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 &
8 van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs.
De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica.
Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben!
Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen,
structuren, informatieverwerking,
logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis nodig.
De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen.
De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt...

