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WereldWijsNieuws

Agenda

Week 1 Kledinginzameling
31 augustus 14.45 Jaaropening op het schoolplein, ouders welkom
6-10 september Focusgesprekken

Van de directie

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Onze zomervakantie begon met het verdrietige bericht dat Wilmar Volmer is overleden. Hij
mag al bij zijn hemelse Vader zijn. Wat een pijn voor Francisca, Ruben, Thijs en Lindy en hun
familie en vrienden. Blijft u bidden of God hen wil omringen met zijn liefde en zorg?

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U

Intens verdrietig zijn we door het plotseling overlijden van de vader van onze
leerlingen Ruben, Thijs en Lindy, man van Francisca

Wilmar Volmer

Wilmar was actief betrokken bij onze school in de medezeggenschapsraad.

We bidden de Heer om troost en Zijn nabijheid voor Francisca en de
kinderen.

Leerlingen, ouders en team van basisschool WereldWijs in Zoetermeer
Directie en bestuur LEV Scholengroep West-Nederland, Alphen aan den Rijn



Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Vol nieuwe energie hebben we als team de
afgelopen week gewerkt om de school weer
klaar te maken om de leerlingen te
ontvangen.
De startvergadering zijn we gestart met de
bijbel open en we hebben met elkaar gepraat
over onze verbinding met God.
God heeft ons bedacht en gewild en Hij zoekt
ons steeds weer op. Hoe ben je met Hem
verbonden en voel je dat ook?
Mooie gesprekken waarin duidelijk naar
voren komt wat een zegen het is om als team
van deze school het schooljaar met God te mogen beginnen en te weten dat Hij er is bij
alles wat er gebeurt. In gebed hebben we onze dankpunten en zorgen bij Hem gebracht en
een mooi lied gezongen van Sela:

YouTube https://youtu.be/f4RgXZAEiQg

Verbinding is onmisbaar in het onderwijs. Na een periode van minimale omgang, isolement
en noodgedwongen maatregelen hopen we dit jaar weer verbinding te kunnen maken.
Contact wordt steeds meer mogelijk en we kijken er naar uit. Laten we dit schooljaar die
verbinding samen vieren en verder vormgeven.

Hartelijke groet,

Ellen Stoel

Algemeen

Het nieuwe schooljaar gaat beginnen! We kijken er naar uit de leerlingen en u te zien. We
hopen dat iedereen nieuwe energie heeft opgedaan en uitgerust het jaar mag starten.
Maandag gaat de deur om 8.45 uur open en beginnen we met de les om 8.55 uur.

In deze brief ontvangt u algemene informatie over zaken die alle groepen betreffen; van de
leerkracht(en) van de groep van uw kind(eren) krijgt u informatie met specifieke afspraken of
aandachtspunten voor de groep.

Indeling klaslokalen en binnenkomen
De verdeling van de groepen in de school is gewijzigd. De bovenbouw zit in het begin van
het gebouw en de onderbouw aan het einde. Groep 1 en 2 mag bij de achterdeur worden
gebracht, dus aan de kant van het grote schoolplein. De juf zal hen opvangen en de weg
wijzen. Groep 3 en groep 4/5 mogen naar binnen via de buitendeur van hun lokaal. Groep
6-8 gebruikt de vooringang.

https://youtu.be/f4RgXZAEiQg


Infogids
Volgende week ontvangt u de digitale gids met allerlei praktische informatie over de school.

Parro
Als het goed is bent u gekoppeld aan de nieuwe groep(en) van uw kind(eren). We gebruiken
Parro voor vrijwel alle communicatie naar ouders. Alleen in het geval van officiële brieven of
persoonlijke informatie van de leerkracht over uw kind(eren) gebruiken we de mail. Het is
belangrijk om Parro goed in de gaten te houden. U kunt daarvoor de app gebruiken maar
inloggen via de website op de computer kan ook. U kunt ook bij de instellingen aangeven
dat u een mail wilt ontvangen over berichten zodat u niet steeds hoeft in te loggen.

We gebruiken de agenda in Parro voor schoolbrede en groepsbrede activiteiten.
Mededelingen aan de leerkracht, teamleider of directeur kunnen via de chatfunctie worden
gedaan. Het is niet mogelijk om met andere ouders een gesprek te starten.

De privacy instellingen kunt u zelf beheren. U geeft wel/niet toestemming voor
beeldmateriaal van uw kind(eren) op Parro maar ook voor de nieuwsbrief, social media en
website. U kunt dit altijd aanpassen; vult u niets in dan zullen we geen beeldmateriaal
gebruiken. We vinden het fijn wanneer u hier aan het begin van het schooljaar even naar
wilt kijken.

Corona-maatregelen
We zijn dankbaar dat er weer meer mogelijk is en de maatregelen zijn versoepeld. In de
school gelden nog steeds de algemene regels zoals afstand houden tussen volwassenen en
de hygiëne regels.

Voor wat betreft ouders in de school betekent dat dit toegestaan is wanneer afstand
gehouden kan worden. Concreet is het mogelijk om oudergesprekken in school te voeren en
TSO en hulpouders zijn ook welkom. Samenkomsten kunnen we op dit moment niet
beleggen en ook de inloop is nog niet mogelijk. We rekenen op uw begrip hiervoor en
hopen van harte dat we binnenkort meer ruimte krijgen.

Wanneer u in school komt, vragen we u de gezondheidscheck te doen en niet in school te
komen met klachten. Kinderen met neusverkoudheid mogen naar school, behalve als ze
hoesten, koorts hebben of benauwd zijn. Wanneer uw kind klachten heeft passend bij
corona, vragen we om te testen. Ook leerkrachten moeten dit ook nog steeds doen.
Wanneer een kind of leerkracht corona heeft, volgen we de instructies van de GGD op voor
wat betreft de maatregelen. Dat kan dus nog steeds betekenen dat er sprake is van
thuisonderwijs en/of quarantaine.

Wij gebruiken steeds het protocol van de website www.lesopafstand.nl dat bij
veranderingen wordt aangepast. Bovenstaande is gebaseerd op het meest recente protocol.

Aanwezigheid directeur
Ellen is in principe op dinsdag en vrijdag op school vanwege waarneming als directeur op
de Lichtwijzer in Oegstgeest. Daarom zal ze niet altijd bereikbaar zijn. Een mail of Parro
bericht is uiteraard wel mogelijk.
Francien is aanspreekpunt als zij er niet is; bij haar kan u met vragen terecht. Francien is er

http://www.lesopafstand.nl


op dinsdag of donderdag en woensdag. Daarnaast kunt u in noodgevallen Marjorie
aanspreken.

Jaaropening
Helaas is het door de maatregelen tegen Corona nog niet mogelijk om samenkomsten te
organiseren met ouders. Dat betekent dat de geplande jaaropening in de kerk niet doorgaat.
We willen het jaar toch gezamenlijk openen en doen dit dinsdag 31 augustus vanaf 14.45
op het schoolplein. U bent hierbij van harte welkom.

Focusgesprekken
In de tweede week staan de focusgesprekken gepland. We hebben deze data geruild met
de informatieavonden en hopen dat we deze in de vierde week kunnen houden, we wachten
hierbij op de nieuwe regels rond Corona.
We hopen op mooie gesprekken waarin we kennis willen maken met u en wederzijdse
verwachtingen uitspreken over het nieuwe schooljaar. In de komende week ontvangt u een
planner waarin u een tijd kunt reserveren voor het gesprek.

Inzamelactie kleding
De eerste week van het schooljaar doen we mee aan een inzamelactie voor de Kledingbank.
Hebt u overtollige kinderkleding, breng dit dan komende week naar de entree van de
school, bij de bibliotheek. Op vrijdag 3 september wordt alles opgehaald. Zie folder
hieronder. Let op: er is specifiek behoefte aan (winter)jassen, (sport)schoenen en
(gym)kleding. Van kinderen voor kinderen!
De leerlingen krijgen maandag een folder mee.



Lesvrije (mid)dagen  2021/2022

Donderdag 29 september
Dinsdag 9 november
Vrijdagmiddag 3 december     vanaf 12:30 na Sinterklaasviering
Vrijdagmiddag 24 december vanaf 12:30 kerstvakantie
Dinsdagmiddag 8 februari vanaf 12:30 studiemiddag
Woensdag 9 februari
Donderdagmiddag 19 mei vanaf 12:30 studiemiddag
Vrijdag 20 mei
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Vrijdagmiddag 8  juli vanaf 12:30 zomervakantie

Medezeggenschapsraad

Kinderopvang


