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Focusgesprekken
Studiedag: leerlingen vrij

Van de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het was fijn om een flink aantal ouders te ontmoeten bij de jaaropening op het schoolplein.
Het thema was: verbinding. Met een touw hebben we letterlijk verbinding gemaakt en de
wens uitgesproken dat we graag weer in verbinding willen zijn met elkaar: leerlingen onder
elkaar, leerlingen met leerkrachten maar vooral ook weer ouders met het team en ouders
onderling. We hopen dat er dit jaar weer meer mogelijkheden zijn hiervoor.
Bovenal hebben we de verbinding nodig met God onze Vader en die lijn staat altijd open!
En zo zijn we al in schoolweek 2 beland, het voelt weer heel vertrouwd. Maar er is best veel
veranderd na de zomervakantie. Zo heeft de bovenbouw aan de voorkant van de school een
heerlijke plek gekregen met veel ruimte voor verschillende werkplekken, de piano om te
gebruiken bij de dagopening, de extra instructieruimte die tijdens de lunchpauze voor het
team is bestemd. De moeite waard om, zodra dit weer mogelijk is, even binnen te kijken.
Ook de middenbouw (groep 4/5) heeft een extra ruimte ter beschikking. De oude
teamkamer is omgetoverd tot instructielokaal met fijne werkplekken. De vriend van Marjorie
heeft meegeholpen om werkhuisjes te maken en er is een kleine tribune waar leerlingen op
kunnen zitten.
De onderbouw maakt gebruik van de achterkant van de school zodat ze dichtbij het
schoolplein zijn en ook de hal kunnen gebruiken voor de huishoek. Het lokaal wat we van
Stak mogen gebruiken wordt benut voor reken- en schrijflessen zodat de hoeken in het
lokaal van groep 3 dan alvast gebruikt kunnen worden door groep 1 en 2.
Groep 1-3 vormt nog steeds samen de onderbouw dat is vooral te merken bij de inloop en
het middagprogramma. Na evaluatie van de groepen 1-3 van vorig schooljaar hebben we
gekozen voor gescheiden ochtendprogramma en gezamenlijke middagen. Hierover zult u
vast nog meer horen van de leerkrachten.

Een eerste week is voorbij gevlogen met een fijne en rustige sfeer in de school. Deze week
zijn de startgesprekken, we hopen dat u mooie en open gesprekken zult hebben met de
leerkrachten over uw kind(eren). En dat we samen voor hen de goede dingen kunnen kiezen.

Welkom
We heten de nieuwe leerlingen van harte welkom die vlak voor of na de vakantie zijn
gestart in de verschillende groepen:
Groep 1/2
Reyaansh, Jirre, Jedaiah, Ruhaan, Valencio
Groep 3
Preshaan, David en Bram
Groep 4
Lisanne
Groep 5
Seraja
Groep 6
Jelle, Diya, Lianne
Groep 7
Josia
We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij WereldWijs en dat geldt natuurlijk ook voor
jullie ouders.
We nemen ook afscheid van familie Thielman, in een bericht hieronder vertellen zij het u
zelf. We gaan hen missen als zeer betrokken familie bij onze school. We wensen hen Gods
zegen op hun pad en hopen daar ook over te horen.
Babynieuws
Van de juffen Marlinde en Kirsten kregen we mooi nieuws: allebei zijn ze bevallen van een
gezonde, prachtige dochter. Hierbij een fotootje om kennis te maken:

Luna Houweling

Lauren Fabianne Voogt

Ouderbetrokkenheid
Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders en leraren voortdurend samenwerken om
het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op
school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en
aan de ontplooiing van het kind.
In het kader van het traject om een Ouderbetrokkenheid 3.0 school te worden is een
onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op dit moment. CPS-adviseur Lotte van der
Goot heeft op 1 en 2 juli 2021 online gesprekken gevoerd met de directeur van de school,
ouders, leerlingen en teamleden.
Op 2 juli 2021 is vastgesteld dat basisschool Wereldwijs in Zoetermeer voldoet aan de tien
criteria voor ouderbetrokkenheid zoals beschreven door CPS. Tijdens de audit op
basisschool Wereldwijs zijn de volgende criteria aangetoond:
1. Een heldere visie op ouderbetrokkenheid
2. Iedereen actief bij het schoolbeleid
3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom
4. Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs
5. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich
gelijkwaardig
6. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar
7. Samen bouwen aan het leerlingdossier
8. Openheid en duidelijkheid over klachten
9. Startgesprekken en aanwezig op de afgesproken contactmomenten
10. Iedereen houdt zich aan de wet
We hebben ons certificaat gehaald! Bedankt ouders en leerlingen voor het meewerken aan
het onderzoek. Maar.. hier houdt het niet op. We willen hieraan blijven werken want we zijn
echt van mening dat we het samen het beste kunnen.
Als aandachtspunt hebben we meegenomen dat we ouders meer willen betrekken bij
vernieuwingen in de school, bij onze visie en dat we meer ontmoetingen willen organiseren.
Als u nog aandachtspunten voor ons hebt, staan we hier ook voor open.
Externe vertrouwenspersonen
In de bijlage stellen de externe vertrouwenspersonen van LEV-WN zich aan u voor. Guus
Meulemans is verbonden aan onze school.
Hartelijke groet, Ellen Stoel

Algemeen
Parro - ziekmelding
Is uw kind ziek of heeft u een afspraak onder schooltijd bij de huisarts, tandarts, specialist
oid. U kunt het vanaf nu melden in de Parro app. Voor de leerkrachten heel makkelijk te
checken en voor u als ouder ook fijn als we telefonisch minder goed bereikbaar zijn.

Lied
We leren de leerlingen christelijke liederen. Groep 1-2 leert 1 lied per maand, de anderen
groepen 2. Daarnaast zingen we nog veel liederen die de kinderen zelf mogen kiezen.
Groep 1-8
U Bent Die U Bent (170)
Groep 3-8

Psalm 21:7 Gereformeerd Kerkboek
O Heer, verhef U in uw kracht.
Wij zullen U dan prijzen,
U altijd eer bewijzen.
Bezingen zullen wij uw macht,
U loven levenslang
met psalm en lofgezang.

Van en door ouders

Midden september gaan we samen met
onze 2 zonen emigreren naar Colombia. We
gaan daar een missionariswerk doen en
kijken naar uit wat God gaat doen! We gaan
jullie missen en zijn God dankbaar voor
deze school. We hebben ons altijd thuis
gevoeld en nemen mooie herinneringen
mee. Uit het oog maar niet uit ons hart.
Groetjes familie Thielman
Naldo, Heidy, Nathan & Zion.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders
en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Matteüs 28:19-20

Medezeggenschapsraad
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad over het afgelopen
schooljaar 2020/2021. Als laatste actie tijdens zijn lid van de MR heeft Wilmar Volmer dit
nog opgesteld en samen met Astrid ingebracht. Het doet pijn om met dit document weer te
beseffen dat hij plotseling is overleden.
Een nieuwe ouder heeft zich aangemeld om deel te nemen in de MR: Bert Verbrugge. Als er
zaken zijn die u als ouders met ouders of school wilt delen kan dit via de MR. Naast Bert is
Astrid Menninga, Marjorie Rote en Inge van Egmond lid.

Kinderopvang

