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Agenda

13 en 14 mei Hemelvaartsvakantie
18 en 20 mei Schooltandarts voor aangemelde leerlingen
24 mei Pinkstervakantie

Van de directie

Twee weken meivakantie; een lange periode om op te laden voor de laatste loodjes van dit
schooljaar. Ik hoop dat u heeft genoten van rust en van de natuur die weer prachtig
uitloopt. God heeft zijn schepping zo prachtig gemaakt!

WereldWijs staat in een wijk met veel flatgebouwen en ook heel veel groen. De gemeente
heeft besloten dat ze dat groen nog mooier willen maken en daarom doen we mee in een
project voor een groen schoolplein. Met subsidie van de gemeente en subsidie die we zelf
hebben aangevraagd hopen we nog in 2021 een groener en uitdagender speelplein te
creëren. Het ontwerp is in de maak mede dankzij de inbreng van onze leerlingenraad. In
onderstaand artikel leest u er meer over.

https://zoetermeersdagblad.nl/lokaal/zoetermeer-krijgt-er-twee-groene-schoolpleinen-bij

https://zoetermeersdagblad.nl/lokaal/zoetermeer-krijgt-er-twee-groene-schoolpleinen-bij


Welkom
hartelijk welkom voor de nieuwe leerlingen die zijn gestart of binnenkort starten: Sara en
Jonathan in groep 1, Leticha in groep 6 en haar broertje Valencio in groep 1, Jess in groep 1
en broer Sven in groep 4, Ryan in groep 1 en zus Aaliyah in groep 2. Ook Lois en Hanna zijn
aan het wennen in groep 1 en komen er binnenkort bij. We wensen jullie en jullie familie
een mooie start en een gezellige leertijd bij WereldWijs.
Juf Marlinde en Kirsten verwachten in de zomer allebei een baby en zullen dan met
zwangerschapsverlof gaan. We zijn bezig om het verlof in te vullen en zijn blij dat juf Denise
in groep 1/2/3 zal werken als vervanging voor Kirsten. In een volgende nieuwsbrief zal zij
zich aan u voorstellen. Tot de zomer draait ze alvast een dag mee zodat de overgang soepel
verloopt.

Corona is nog niet voorbij en dat hebben juf Francien en Kirsten ondervonden. Francien is
gelukkig weer fit maar Kirsten moet nog rustig opbouwen om weer in conditie te komen.
We doen onze uiterste best om elke keer vervanging te regelen en zullen u op de hoogte
houden van wie er werkt.

Onderbouw 1-2-3
Vanaf deze week werkt de onderbouw als unit 1-3. Vanwege Corona mochten we niet
eerder beginnen maar het verschil in groepsgrootte was niet meer verantwoord om goed
les te geven dus zijn we in overleg met de MR gestart. De leerlingen hebben hun eigen
stamgroep en weten via het planbord precies bij welke juf ze instructie krijgen of mogen
spelen. Op maandag is juf Denise als derde juf aanwezig en op dinsdag juf Jessica.
Het verwerken van leerdoelen gebeurt veel meer spelenderwijs en dat is precies wat past
bij de ontwikkeling van leerlingen van 4-7 jaar. Wilt u meer horen, kijk dan het filmpje van
de ouderavond.
https://youtu.be/FsvOPgiPEZA

Middenbouw
Tot de zomer zal juf Guusje extra komen op dinsdag. Guusje werkt op maandag en
donderdag als onderwijsassistent naast juf Marjorie vooral in groep ⅘ en begeleidt
individuele leerlingen of kleine groepjes. Nu ze ook op dinsdagochtend komt, kan de groep
af en toe worden gesplitst en is er ruimte voor extra aandacht.

Bovenbouw 6-8
Ook in de bovenbouw wordt weer het onderwijs gegeven wat we willen. De cohorten
(bubbels) waarin de leerlingen moeten werken belemmeren regelmatig het onderwijs op
maat. Juist die extra instructie of begeleiding in een ander klein groepje dan de bubbel
maakt dat de leerlingen op hun eigen niveau kunnen groeien. De belemmering van inzet van
teamleden zorgde ervoor dat we het gevoel hadden de leerlingen tekort te doen. In overleg
met de MR hebben we besloten dat de cohorten worden losgelaten. Uiteraard lopen we
hier een risico dat meer leerlingen bij besmetting naar huis moeten maar die keuze maken
we bewust. We hopen dat de daling van besmettingen snel doorzet. Naast de gewone
juffen hebben we nog de stagiaires Jonathan en Marilene die 1 of 2 dagen per week
meedraaien.

Na deze korte week wens ik u een mooie Hemelvaartsdag en vrijdag.

Vriendelijke groet, Ellen Stoel

https://youtu.be/FsvOPgiPEZA


Algemeen

Van de MR
Tijdens de vergadering van de MR, vlak voor de meivakantie, hebben we o.a. over de
begroting en de ouderbijdragen gesproken. Vorig schooljaar zijn er vanwege corona minder
activiteiten geweest en is de ouderbijdrage niet volledig besteed. Terugbetalen is echter
administratief niet haalbaar. Evenals andere jaren zal het overschot uit de ouderbijdragen in
het schoolfonds gestort worden. Hieruit worden bijvoorbeeld grotere en duurdere zaken als
schooljudo, sportactiviteiten en duurdere schoolreisjes betaald. Dit schooljaar zijn er wel
schoolreisjes voor de onder- en bovenbouw gepland. In plaats van om de 3 jaar kiezen we
dit jaar al voor een duurder schoolreis met busvervoer.
Daarnaast hebben we in de MR ook de enquête over de schooltijden en kinderopvang
besproken. Een uitnodiging hiervoor heeft u, als ouders/verzorgers, inmiddels ontvangen via
Parro. We hopen op een grote respons. In een volgende nieuwsbrief zullen we u informeren
over de resultaten. Heeft u de enquête nog niet ingevuld dan is hier alsnog de link:
https://forms.gle/F6icN691vAXccqew5

Hartelijke groet van de Medezeggenschapsraad:
Ouders:  Astrid Menninga en Wilmar Volmer
Teamleden:  Marjorie Rote en Inge Olde

Jeugdtandverzorging Zoetermeer komt op 18 en 20 mei weer leerlingen halen.
Wilt u uw kind ook aanmelden voor de schooltandarts neem dan contact op via
079-3422877 (tussen 9.00 en 12.00)

Indigo ouderavond

In de bijlage vindt u informatie over ondersteuning aan groep 8 leerlingen bij hun overstap
naar de middelbare school.

https://forms.gle/F6icN691vAXccqew5

