Oktober 2021

WereldWijsNieuws
Agenda
11 oktober
12 oktober
18-22 oktober
26 oktober en 4 november
29 oktober

Schoolfotograaf
Ouderavond 19:00 1-3 / 19:30 4-5 / 20:00 6-8
Herfstvakantie
Jeugdtandarts
Start tevredenheidsonderzoek ouders

Van de directie
Koffietafel
Vanmiddag was de eerste koffietafel sinds lange tijd. Ouders in de school! Fijn dat dit weer
kan en fijn om elkaar te ontmoeten. De volgende koffietafel is op 18 februari en 17 juni.
Tussendoor kunt u andere ouders ontmoeten tijdens vieringen in de groepen waarvoor u
wordt uitgenodigd of tijdens de ouderavonden op 12 oktober en 8 februari. Op vrijdag is er
inloopochtend in groep 1-3 en voor en na schooltijd kunnen we elkaar ontmoeten op het
plein. Spreek elkaar vooral aan om met elkaar in verbinding te komen, kijk naar elkaar om!
Dag van de leerkracht
5 oktober was de dag van de leerkracht. Tegenwoordig is bijna overal een dag voor maar
tja.. ik grijp toch maar de gelegenheid om te noemen wat een topteam hier werkt in
Zoetermeer met veel liefde voor de kinderen en passie voor het onderwijs. Blij hier te mogen
werken!
Ouderavond
Dinsdagavond is er ouderavond. Voor het Corona-tijdperk was deze avond altijd in de
tweede schoolweek en werd er informatie gegeven over het komend schooljaar in de groep
van uw kind(eren). Dit jaar heeft u al veel informatie gekregen via Parro of het
informatieboekje en heeft u al kennisgemaakt met de leerkrachten tijdens de
focusgesprekken.
Dinsdag zal daarom vooral gaan over kennismaken met andere ouders, elkaar ontmoeten en
zien hoe en op welke plekken er in de school geleerd wordt. Niet vanaf foto’s maar in het
echt. Om 19:00 groep 1-3 (onderbouw), om 19.30 groep 4/5 (middenbouw) en om 20.00
groep 6-8 (bovenbouw). Van harte welkom!

Nieuws uit de bouwen
De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op. We noemen dit de Gouden Weken
omdat we veel aandacht besteden aan een goede start van elke leerling en van de groep in
zijn geheel. Veel aandacht voor het vertrouwen van elkaar, groepsregels bespreken en
elkaar ook (beter) leren kennen.
In Parro krijgt u over uw kind en zijn/haar groep regelmatig informatie. Maar om u ook iets
mee te geven van de overige groepen, vindt u hieronder een kleine samenvatting.
Onderbouw

Het thema politie staat centraal: elke dag wordt er
wel een boef gevangen, gestolen spullen aangegeven
op het politiebureau en in de politieauto gereden.
Tijdens de gym hebben de leerlingen een
politietraining. Groep 3 maakt reuzestappen in het
leren lezen en past dit toe in de hoeken waarin nog
volop mag worden
gespeeld.

In de middenbouw ‘leven ze in Egypte.
Allerlei dingen worden gemaakt die met het thema te maken
hebben. En omdat Egypte voor een deel bestaat uit woestijn,
worden de hoofdletters geoefend in het zand. Een buitenles op
woensdag van juf Francien laat zien dat de kinderen niet bang zijn
om hun handen uit de mouwen te steken of prikkelbosjes te
verwijderen. Voor volgende week zijn de ouders van ⅘ uitgenodigd

om al het moois te
bewonderen.

Bovenbouw
Samenwerken in groep 6-8 wordt steeds makkelijker
en vanzelfsprekender. De verschillende plekken om
te leren worden volop gebruikt voor instructie of
zelfstandig werken. Egypte staat ook hier centraal. Hiërogliefen worden gelezen maar ook
de au/ou woorden worden geleerd en op het schoolplein verwerkt. Bij de schooltuinen
wordt van alles geleerd over meeldraden en stampers en dan is er ook nog les in Engels en
soms zelfs Frans. Kortom; een goede werksfeer!

Oproep groencommissie
We zijn op weg naar een nieuw schoolplein! Deze week komt eindelijk de offerte op tafel bij
het plaatje dat al is geschetst. Aangezien de gemeente ook subsidie wil geven voor het
plein aangezien ons schoolplein ook voor de kinderen in de buurt is, duurt het iets langer
voor alle neuzen dezelfde kant op staan. We hopen in de winterperiode het plein te gaan
aanleggen. Bij een groen schoolplein komt meer onderhoud kijken. Het zou fijn zijn als
ouders hierover willen meedenken. Hebt u groene vingers en/of wilt u meedenken over ons
groene plein? Dan zijn we naar u op zoek! Opgeven voor de groencommissie kan bij Ellen:
e.stoel@levwn.nl of via Parro.

Hartelijke groet, Ellen Stoel

Algemeen
Prikken zonder afspraak op stadhuis Zoetermeer
De GGD start in Zoetermeer in het Stadhuis-Forum een mobiele vaccinatie locatie. Vanaf
woensdag 29 september kunnen mensen terecht voor hun vaccinatie. Ze zijn open op
woensdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. U vindt de locatie via de ingang van het stadhuis
aan het perron van de RandstadRail.
Voorlopig is de locatie open op 29 september, 6, 13 en 20 oktober. Zoek de actuele
informatie over locaties en tijden op via de QR code.
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 andere
groepen 2 of 3. Daarnaast zingen we nog veel liederen die de kinderen zelf mogen kiezen.
Groep 1-8

Uw woord is een lamp voor mijn voet

Groep 3-4

Machtig God, Sterke Rots

Groep 5-8

heer u bent mijn leven de grond waarop ik sta + subs

Uw schoolmaatschappelijk werker:

Mijn naam is Ronnie Goorman en ik ben sinds 2009 werkzaam in de jeugdhulpverlening. De
afgelopen 3 jaar heb ik gewerkt als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west. Daarvoor heb ik 10
jaar gewerkt bij Horizon; Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs. Ik ben per 30 augustus 2021
werkzaam als schoolmaatschappelijk werker. Ik ben 38 jaar, samenwonend met mijn vriendin en twee
kinderen, jongen van 4 en meisje van 3. Ik ben elke donderdag aanwezig op de Wereldwijs.
Wat bieden wij?
Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW). Ons doel is
kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, passend bij de
hulpvraag. Samen met school, de leerling en de ouders kijken we welke vorm van hulp het best past.
Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet.
Werkwijze
Op het moment dat de ontwikkeling stagneert kan de schoolmaatschappelijk werker samen met
ouders en waar nodig de leerling kijken wat er passend is om de ontwikkeling weer goed te laten
verlopen. Dit kan kortdurende ondersteuning van de Schoolmaatschappelijk werker zelf zijn of we
gaan op zoek naar de juiste ondersteuning of hulpvorm. Om dit te faciliteren heeft de gemeente
Zoetermeer schoolformaat het mandaat gegeven om door te verwijzen naar preventieve hulp,
jeugdhulp of de geïndiceerde jeugdzorg, aansluitend bij de hulpvraag.
Contactgegevens
Ronnie Goorman
06-21152489
r.goorman@schoolformaat.nl
www.schoolformaat.nl

Van en door ouders

Medezeggenschapsraad
Vorige week heeft de MR haar eerste vergadering gehad. Bert Verbrugge sloot voor het
eerst aan als ouder. Met elkaar hebben we een planning gemaakt voor de komende periode.
Onderwerpen waarin ouders en teamleden een adviserende rol of toestemmende rol
hebben. Zo hebben we gesproken over het leerlingaantal per 1 oktober, de jaardoelen van
de school/het team en financiën.
Hebt u vragen aan de Medezeggenschapsraad dan kunt u hen aanspreken of een bericht
sturen:
(ouder) Astrid Menninga awienia@awienia.nl
(ouder) Bert Verbrugge
BergDaan@hotmail.com
(team) Marjorie Rote
m.rote@levwn.nl
(team) Inge van Egmond i.olde@levwn.nl

Kinderopvang

