februari 2020

WereldWijsNieuws
Agenda
28 Januari 12:00
29 Januari
31 Januari
3 en 4 Februari

leerlingen vrij vanwege studiemiddag team
leerlingen vrij vanwege studiedag team
leerlingen krijgen rapport 1 mee naar huis
rapportgesprekken

Van de directie
2020
Met nieuwe energie zijn we na de kerstvakantie weer aan de slag gegaan. We wensen
elkaar Gods zegen en zijn nabijheid in dit nieuwe jaar. . Juf Jessica is weer terug in groep ¾
en juf Marlinde is van haar zwangerschapsverlof terug en aan het werk gegaan in groep 6/8.
In groep 1 zijn 3 nieuwe leerlingen gestart: D’Angely, Aaliyah en Sylvan van harte welkom
en ook jullie ouders/verzorgers. We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij WereldWijs.
Personeel
We zijn blij dat we de vervanging in de afgelopen maanden redelijk goed konden
organiseren maar tegelijk willen we onze zorg hierover benoemen. Het toenemend
lerarentekort zorgt ervoor dat de druk op het onderwijspersoneel toeneemt. Landelijk zullen
er volgende week twee stakingsdagen zijn om structureel meer geld voor het onderwijs te
krijgen. In ons team maakt niemand gebruik van het stakingsrecht en kan uw kind gewoon
naar school.
Rapport (gesprekken)
Volgende week krijgt uw kind rapport 1 mee naar huis. Hierin kunt u lezen hoe het gaat met
zijn/haar ontwikkeling. Naar aanleiding van dit rapport wil de leerkracht met u in gesprek.
Inschrijven is vanaf vandaag mogelijk via Parro. Als u niet inschrijft, zullen wij u indelen. Ik
vraag u vriendelijk om gebruik te maken van de mogelijke tijden en alleen als het echt niet
anders kan, contact op te nemen met de leerkracht. Groep 6 heeft geen rapportgesprekken
vanwege afwezigheid van juf Francien. Als er dringende vragen zijn, kunt u met mij contact
opnemen via Parro of e.stoel@levwn.nl

Studiedagen
Komende dinsdagmiddag en woensdag hebben we als team studiedagen. Op dinsdag gaat
de bovenbouw aan de slag met thematisch werken rond wereldoriëntatie en de onderbouw
met de doorgaande lijn van groep 1-4. Ook zullen we bespreken hoe we extra mensen gaan
inzetten nu de kleutergroep groeit.
Op woensdag komt Ron v.d. Spoel en verdiepen we ons in het vertellen van bijbelverhalen.
De leerlingen zijn uiteraard vrij deze dinsdagmiddag en woensdag.
TSO
We zijn blij dat de TSO (tussenschoolse opvang) zo goed draait. Dagelijks zijn er vrijwilligers
die zorgen dat de leerlingen een veilige en leuke pauze hebben terwijl het team even vrij is.
Vorige week hebben de tso’ers met veel plezier een module gevolgd van de Kanjertraining.
Hierdoor komen tso en team steeds meer op een lijn.
Werkbezoek
In februari zal de inspectie een bezoek brengen aan WereldWijs en kijken naar het
didactisch handelen in de groepen. Het geplande bezoek van het bestuur is verzet naar 18
juni.
Open speelmorgen
Het was leuk om tijdens de open speelmorgen nieuwe ouders te ontmoeten. Ook fijn om te
merken dat ouders ambassadeur zijn van WereldWijs. 13 mei is er nogmaals een open
speelmorgen waar peuters kunnen spelen en ouders kunnen kennismaken met onze school.
Maar een afspraak voor een kennismakingsgesprek met rondleiding mag altijd tussendoor.
Op de website staat het promotiefilmpje van onze school nu meteen in beeld, leuk om te
laten zien aan belangstellenden.
Hartelijke groet,
Ellen

Algemeen

Externe vertrouwenspersoon
Mijn naam is Guus Meuleman. Ik ben 56 jaar, getrouwd, heb 5
kinderen waarvan de jongste twee ook op een lev-wn school
zitten. Ik ben lid van de NGK, woon in Houten en ben
werkzaam in de GGZ. Vanaf het seizoen 2019 / 2020 ben ik
tevens werkzaam als externe vertrouwenspersoon bij
LEV-WN voor een aantal scholen, waaronder WereldWijs.
Als vertrouwenspersoon is het voor mij belangrijk mensen te
ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag.
Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het
ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op om zo snel
mogelijk een eind te maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een
veilige (werk) omgeving. LEV-WN vind het belangrijk dat er voor elke school een
externe vertrouwenspersoon is. Maar wat is dat en waar kunt u mij voor bereiken?
Speelt er iets tussen u en, bijvoorbeeld, de leerkracht van uw kind? Ga dan samen
het gesprek aan, probeer er uit te komen; 9 van 10 keer lukt dit! Een volgende stap
zou heel goed kunnen zijn om met elkaar de directeur van de school te betrekken in

het proces. Lukt het niet om de zaak opgelost te krijgen? Heeft u behoefte aan een
externe partij met wie u kunt sparren of die uw verhaal aan wilt horen? Dan komt de
vertrouwenspersoon in beeld en kunt u mij mailen of bellen. Ik ben er om naar u te
luisteren, om samen te zoeken naar oplossingen, ondersteuning of advies. Ik ga
náást u staan, niet tussen u en school in. Samen kijken we naar wat u wilt en wat u
nodig heeft en daarin zal ik u adviseren en ondersteunen. Wanneer ik (de
vertrouwenspersoon) niet de aangewezen persoon is om u te ondersteunen, kijk ik
samen met u welke andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn. U kunt mij bereiken
door te mailen of te bellen.
g.meulemanvp@levwn.nl  of 06-40700071
Met vriendelijke groet,
Guus Meuleman
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Thuis; de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. Waar je aangemoedigd
wordt, en troost en liefde ontvangt. Zo’n plek verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk)
niet lukt om voor hun kind te zorgen, dan kan wonen in een pleeggezin de oplossing zijn.

Omdat de vraag naar pleegzorg groeit, zijn we op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Wilt u
iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen? Bent u christen en hebt
u ruimte in uw hart en huis? Dan is pleegzorg bij Timon misschien iets voor u en uw gezin!
Ontdek tijdens een informatieavond welke vorm bij u en uw gezin past.
Binnenkort is er een informatieavond bij u in de buurt.
6 februari | Zoetermeer
Ichthuskerk, Parkdreef 258, Zoetermeer
Voor aanmelden, zie onze website https://www.timon.nl/deel-je-thuis/
Kantoor Dordrecht
Korte Parallelweg 221-227
3311 JN Dordrecht
Postadres
Korte Parallelweg 221-227
3311 JN Dordrecht

Algemeen telefoonnummer:
0800-6940070
Mobiel:
06-15280349
c.de.gelder@timon.nl
www.timon.nl

___________________________________________________________________________

