Juni 2021

WereldWijsNieuws
Agenda
15 juni
23 juni
25 juni
2 + 5 juli
16 juli

Schoolreis groep 4-8
Webinar LEV
Schoolreis groep 1-3
Studiedagen: leerlingen vrij
12:00 start zomervakantie

Van de directie
Wat kan de natuur toch wonderlijk mooi zijn. Maanden was het koud, grijs en regenachtig
en dan opeens lijkt het of we in de zomer zijn beland. De bomen om de school zijn weer vol
intens groene bladeren en overal bloeien bloemen. De leerlingen komen weer op slippers
en in korte broeken en met elkaar genieten we ervan.
Toch is de zomer(vakantie) nog lang niet aangebroken. In de school wordt veel geleerd en
hard gewerkt. De leerlingen van groep 1-3 in de onderbouwunit hebben hun draai
gevonden en weten inmiddels prima bij welke juf ze moeten zijn voor welk moment. Mooie
thema’s komen langs waarbij de leerlingen typische Hollandse zaken leren (her)kennen.
In de middenbouw duiken de leerlingen de komende tijd in verschillende tijden; van
prehistorie tot 20e eeuw. We zijn blij dat juf Hanne op woensdag in deze groep werkt zodat
juf Kirsten kan herstellen van Corona. De groep wordt af en toe gesplitst waarbij juf Guusje
met leerlingen uit groep 4 een circuit doet of extra oefent met moeilijke leerstof.
De bovenbouw zit nog in de nieuwste tijd, zij weten inmiddels veel over de tweede
Wereldoorlog en werken aan allerlei verwerkingsvormen om het geleerde te presenteren.
Uiteraard is groep 8 ook druk met de voorbereiding van de afscheidsavond.
Kortom, de school bruist van de activiteiten!
We zijn God dankbaar dat we hiervoor de gezondheid krijgen en de energie. Elke
maandagmorgen starten we als team met gebed voor de werkweek en het is fijn dat er veel
is om voor te danken. Ook blijven we bidden voor de juffen die nog herstellend zijn van
Corona en voor de gezinnen waar zorg is rond allerlei zaken.
Blij zijn we dat we dit bij God mogen brengen: HIJ zorgt voor ons, altijd.
Hartelijke groet, Ellen Stoel

Deze keer een lange nieuwsbrief met onderaan nog allerlei informatie over:
- Ouderbetrokkenheid 3.0
- LEV webinar
- Voetbaltoernooi door gemeente Zoetermeer
En als bijlage informatie over de Avondvierdaagse Zoetermeer 2021
Schoolreis
We zijn blij dat we dit jaar wel op schoolreis kunnen gaan. Omdat we vorig jaar niet konden
gaan vanwege het Corona virus, hebben we dit jaar een groter schoolreis: met de bus gaat
groep 4-8 gaat naar Duinrell en groep 1-3 naar Plaswijkpark. We hebben er veel zin in. Van
de leerkrachten ontvangt u binnenkort meer informatie.
Formatie 2021/2022
Met het team en de MR hebben we overlegd over de formatie van volgend schooljaar. Na de
zomervakantie zijn Marlinde en Kirsten met zwangerschapsverlof. Na de kerstvakantie
zullen zij hun werk weer oppakken. Denise en Joyce zullen hen vervangen. Roeline komt na
de zomervakantie 1 dag in de week in groep ⅘ en zal na de kerstvakantie haar LIO stage in
deze groep doen. Hieronder stellen Denise en Roeline zich alvast voor, Joyce zal dit later
doen.
Elke groep heeft een dag in de week dubbele bezetting zodat leerkrachten meer tijd hebben
om met elkaar te overleggen, samen te werken en de leerlingen nog meer onderwijs op
maat te geven.
Naast de leerkrachten hebben we nog de ondersteunende teamleden waarbij Maartje
vooral verbonden is aan de bovenbouw en Guusje aan de midden/onderbouw. Annet Mau
ondersteunt de leerlingen en leerkrachten dmv de peergroup. Francien zal naast de
woensdag in groep ⅘ zorgdragen voor de ondersteuning van het team met name in de extra
ondersteuning.
We zijn blij dat we in deze tijd van lerarentekort enthousiaste juffen hebben gevonden die
onze leerlingen lesgeven.

Onderbouw 1-3

Titia
Denise

maandag, dinsdag, donderdag
donderdag, vrijdag

Onderbouw 1-3

Annelies
Jessica

maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag

Middenbouw 4/5

Marjorie
Roeline
Francien

maandag,dinsdag, donderdag,vrijdag
dinsdag
woensdag

Bovenbouw 6/7

Joanne
Joyce

maandag,dinsdag, woensdag, donderdag
donderdag, vrijdag

Bovenbouw ⅞

Inge

maandag - vrijdag

Bewegingsonderwijs

Menno

donderdag

Mijn naam is Denise en ik zal volgend schooljaar lesgeven in groep 1/2/3. Ik ben moeder van
3 kinderen, in de leeftijd van 9, 7 en 4 jaar. Ik woon in Den Haag, heb een christelijk
achtergrond en ga naar de gemeente Geloof, Hoop en Liefde
te Zoetermeer. In mijn vrije tijd ga ik vaak wandelen met mijn
gezin, lees ik boeken en kijk ik graag naar films. De keuze
voor Wereldwijs heb ik snel gemaakt, omdat ik onderwijs
met Bijbelse normen en waarden als basis ontzettend
belangrijk vind. Ik heb er veel zin in om les te geven aan
groep 1/2/3. De gesprekken met jonge kinderen vind ik altijd
heel bijzonder. Tot aan de zomervakantie ben ik elke
maandag te vinden op school. In het nieuwe schooljaar ben ik
elke donderdag en vrijdag aanwezig.
Lang geleden heb ik Communicatie Management gestudeerd,
maar pas na mijn studie ontdekte ik, dat ik graag met
kinderen wilde werken. Het idee om de Pabo te volgen, wilde
ik al heel lang, maar vanwege allerlei redenen is daar nooit
iets terecht van gekomen. Uiteindelijk heb ik de knoop
doorgehakt en mag ik nu voor de klas staan. De komende tijd hoop ik alle ouders te mogen
leren kennen.

Ik ben Roeline Bijl, ik ben 20 jaar en ik woon in Leiden.
Ik zal na de zomervakantie op Wereldwijs één dag per
week in groep 4/5 zijn, naast Marjorie. Vanaf januari zal
ik in deze groep mijn lio-stage, mijn laatste stage doen,
waarbij ik maandag tot woensdag voor de groep sta.
Misschien kent u mij nog, want in mijn eerste jaar van
mijn opleiding (2018/2019) heb ik al stage gelopen op
Wereldwijs en ik vind het heel leuk om weer terug te
mogen komen!Ik houd ervan om muziek te maken in
mijn vrije tijd en ook vind ik het leuk om op andere
manieren creatief bezig te zijn.

Ouders
Ouderbetrokkenheid 3.0
Een aantal jaar geleden hebben we tijdens een ouderavond met ouders gesproken over de
samenwerking tussen school en ouders. Wat ging goed en wat kon verbeterd worden. Met
twee ouders en twee teamleden hebben we een werkgroep gevormd en hebben we
gewerkt aan de verschillende actiepunten die uit de ouderavond kwamen.
Hoewel het onderwerp ouderbetrokkenheid 3.0 is, gaat het om de betrokkenheid op elkaar
dus van ouders én van team.
Dit zijn de onderwerpen waar het over gaat:
1. Heldere visie op samenwerking

2. Hoe worden ouders betrokken bij schoolbeleid
3. Welkom zijn op school
4. Samenwerken om leren en ontwikkelen van leerlingen te ondersteunen
5. Gelijkwaardigheid
6. Verantwoordelijkheid voor elkaar
7. Leerlingdossier
8. Openstaan voor verbetersuggesties en behandelen van klachten
9. Regelmatig contactmomenten
10. Heldere schoolregels
Op 1 juli krijgen we bezoek van een expert op dit gebied die met ouders, teamleden en
leerlingen in gesprek gaat om te kijken wat er goed gaat en wat er alsnog verbeterd kan
worden. Voor deze audit hebben we ouders nodig die dit gesprek willen voeren.
Vraag: wilt u als ouder tijd maken om een half uur in gesprek te gaan met deze expert?
Laat het weten aub via e.stoel@levwn.nl of via de leerkrachten.

Algemeen

Kinderopvang

