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23 april Koningsspelen
26 april t/m 7 mei Meivakantie

Van de directie

U heeft het vast gemist; onze
Paasviering! Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om een Pinksterviering te
houden. We hopen dat we iets later in
het jaar meer samen kunnen vieren.
De WIOS (Werkgroep Identiteit op
School) heeft aan alle leerlingen en
teamleden een mooie boodschap
gegeven (zie foto).
Te weten dat Jezus leeft en voor ons
pleit bij God de Vader, wat mag dat
rust geven ook in deze tijd van onrust
en spanning.
In de groepen hebben we wel een
Paasviering gehouden; het
Paasverhaal verteld en mooie liederen
gezongen. Het blijft bijzonder dit te
mogen delen met elkaar op school.

Af en toe heeft onze school te maken met de gevolgen van het Corona virus. Een leerkracht
of leerling wordt positief getest of moet in quarantaine. Tot nu toe valt het mee met het
aantal en de zwaarte van ziek zijn maar inmiddels weten we allemaal dat dit zomaar om kan
slaan. We houden ons zo goed mogelijk aan de regels en vragen u dit ook te doen. Het
geven van ons onderwijs op de manier die we willen wordt helaas wel beperkt door de
regels. Met elkaar zoeken we naar de beste oplossingen hierin.



Groen licht voor een groen plein
WereldWijs mag meedoen aan een pilot. In samenwerking met de gemeente gaan we ons
plein vergroenen. We hebben subsidie aangevraagd bij diverse stichtingen en we hebben
nog steeds het geld van de sponsorloop op de rekening staan. De gemeente vult dit aan
waardoor we een mooi bedrag hebben om het plein groener, speelser en uitdagender te
maken. Binnenkort komt een tuinarchitect naar school om met de leerlingenraad een
ontwerp te maken en het plan is dat het plein in 2021 is gerealiseerd.

Flyers
We zijn trots op onze school en dat willen we delen met nieuwe ouders en leerlingen. We
hebben een nieuwe flyer gemaakt en plaatsen af en toe een advertentie in de krant omdat
we meer leerlingen kunnen gebruiken. Helpt u mee om ouders attent te maken op
WereldWijs? Kent u mensen die voor hun kinderen onderwijs willen met de bijbel als basis,
vertel ze dan over WereldWijs of geef ze een folder. Wilt u een aantal folders om op een
plek te leggen waar christelijke ouders komen of wilt u de folder digitaal ontvangen, laat het
even weten!
Zodra het weer mogelijk is, willen we ook de open ochtenden weer houden zodat ouders de
school kunnen ervaren terwijl hun peuter speelt in het kleuterlokaal.

Stichting Chris
Afgelopen dinsdag heeft groep 8 een gave en volle dag gehad! De hele dag kregen de
kinderen een workshop van stichting Chris! Wat een uiteenlopende onderwerpen kwamen
aan bod. Van wie ben ik, welke keuzes maak ik, hoe ga je om met social media tot aan hoe
kunnen we een goede groep zijn en wat verandert er allemaal in de puberteit?! Kortom een
leerzame en interessante dag waar veel is gepraat, spelletjes zijn gedaan en ook gewoon is
gelachen!

Meldcode Kindermishandeling
In de afgelopen en komende periode volgen we als team een training mbt de meldcode. Als
leerkracht zie je de kinderen een groot deel van de dag/week en ervaar je soms dat het niet
lekker gaat met kinderen. Als dit onderwijs aangaat, weten we meestal wel hoe we het
moeten aanpakken of we zoeken hierbij externe hulp. Als er problemen thuis zijn in een
gezin kan dit impact hebben op de kinderen en ook dan wil je als leerkracht kunnen helpen.
De meldcode geeft hier handvatten voor die kunnen helpen om het gesprek aan te gaan met
de kinderen en/of ouders en samen te zoeken naar het beste voor de kinderen.
Tegelijk is de meldcode niet vrijblijvend. Als we zorgwekkende zaken signaleren is het onze
taak om het gesprek met ouders aan te gaan en als zorgen blijven of te groot worden is het
onze plicht om die zorgen te melden bij Veilig Thuis. Bij dit alles blijven onze kernwaarden
van groot belang: we doen dit in Liefde voor elkaar en in Vertrouwen dat we allemaal het
beste willen. Wilt u hier meer over weten of  ons hierover spreken, we horen het graag!

Koningsspelen
Op 23 april zijn er weer Koningsspelen. Net als vorig jaar willen we hier wel aandacht aan
besteden maar op een bescheiden manier. We mogen helaas de hulp van ouders niet
inschakelen en ook het ontbijt doen we niet op school. Wel organiseren we leuke
activiteiten voor de kinderen. Dit jaar gebruiken we de Koningsspelen Medley van de
afgelopen jaren voor de start van de dag.

Vriendelijke groet, Ellen Stoel



Algemeen

Heeft u behoefte aan extra financiële ondersteuning bij de aanschaf van leermiddelen of
andere zaken dan kunt u via deze site mogelijkheden onderzoeken voor hulp. Namens de
gemeente Zoetermeer delen we deze link:

https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/

Eerst dit   voor kids

Bijbelstudie of bezig te zijn met Gods koninkrijk? Ook voor kinderen zijn hier leuke vormen
voor.  ‘Eerst dit’  was er al voor volwassenen maar is er nu ook voor kinderen.
www.eerstditvoorkids.nl
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