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9 november Studiedag: leerlingen vrij

Van de directie

Dankdag
10.000 redenen tot dankbaarheid
Als je de tijd neemt om stil te staan bij wat God
je geeft en hoe hij je omringt met zijn
liefdevolle zorg, zijn er veel redenen tot
dankbaarheid te noemen. Laten we ze
uitspreken en delen met elkaar ook in tijden als
het niet zo makkelijk gaat.
God zorgt.

Actie Bible League
Hebt u al een kinderbijbel gesponsord?
In Nederland hebben we vaak een aantal bijbels in de kast
staan: verschillende vertalingen, verschillende talen,
kinderbijbels voor peuters, kleuters en jongeren. In
Colombia is dit niet het geval. We gunnen ook de kinderen
daar een mooie kinderbijbel zodat ze bekend kunnen
worden met de verhalen over God en Jezus.
Voor Euro 6.- kunnen we er al 1 sturen. Helpt u mee om
zoveel mogelijk bijbels in Colombia te krijgen?

Welkom
Familie Rockson is na de herfstvakantie bij ons op school
gekomen met hun 3 kinderen. Hartelijk welkom en we
hopen dat jullie je snel thuis voelen bij WereldWijs.
In groep 1 is Eva gestart. Fijn om je erbij te hebben!



Voortgang Corona-maatregelen
Bij WereldWijs hebben we de afgelopen tijd weinig te maken gehad met leerlingen,
teamleden  of familieleden van leerlingen die positief getest zijn op Corona.
Als dit gebeurde kreeg de school hiervan een melding via de GGD. Op dit moment gebeurt
dat niet meer standaard. De reden is dat het scholenteam van de GGD nodig is in de
zorginstellingen.
We vragen u om bij Corona-gerelateerde klachten uw kind(eren) te laten testen. Is de
uitslag positief, wilt u dit aan ons doorgeven? Ook bij positief geteste familieleden horen we
het graag zodat we de leerling kunnen begeleiden die hiervoor in quarantaine moet.
Mocht er een grotere uitbraak zijn binnen een groep dan zoeken we contact met de GGD en
volgen hun advies.
1.5 meter afstand: Vooralsnog wijzigen we de regels niet rond het toelaten van ouders in de
school. Wilt u wel proberen om genoeg afstand te houden van elkaar als u de school
binnengaat en buiten op het plein.
Als we onze maatregelen moeten wijzigen, hoort u dit van ons.

Lerarentekort
Een landelijk groeiend probleem voor de scholen is het lerarentekort. Ook binnen LEV-WN
zijn er scholen die de bezetting niet rond krijgen. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om
toch onderwijs te geven; bijvoorbeeld inzet van externen voor vakken als cultuur of sport of
overgaan naar een 4-daagse werkweek.
Bij WereldWijs zijn we dankbaar dat de groepen allen zijn voorzien van vaste leerkracht(en).
Bij ziekte krijgen we de vervanging meestal geregeld door de inzet van collega’s die extra
werken en door flexibele inzet van collega’s. Toch kan ook hier de nood zomaar toeslaan en
kan het gebeuren dat er geen vervanging te vinden is.
Als team maken we een noodplan zodat voor iedereen helder is wat er gebeurt bij uitval
van een leerkracht. We zullen u hier binnenkort over informeren.
U kunt ervan uitgaan dat we onze uiterste best doen om de kinderen op school les te geven.

Tevredenheidsonderzoek
Als het goed is, heeft u een mail ontvangen van Onderzoek & Innovatie Groep met het
verzoek een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het kan in de spam terecht gekomen zijn.
Tot nu toe hebben maar enkele ouders het onderzoek ingevuld. We hopen dat u hier tijd
voor wilt maken zodat we in beeld krijgen wat goed loopt en waar we in kunnen
ontwikkelen.

Gezocht
LEV-WN zoekt een nieuw lid/aankomend voorzitter raad van toezicht.
U kunt reageren, u mag de link ook doorsturen naar iemand die u geschikt acht.

Vacature LID/AANKOMEND VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Hartelijke groet, Ellen Stoel

https://www.pandionleiderschap.nl/vacatures/vacature-lid-aankomend-voorzitter-raad-van-toezicht-431263-11.html


Uit de bouwen

In de verschillende bouwen wordt met veel plezier en hard geleerd. Een kleine indruk:

In de onderbouw wordt gewerkt rond het thema De Bakker. Het paard Knol van boer Boris
is 14 jaar geworden en Bakkertje Bas gaat een taart voor hem bezorgen met 14 kaarsjes.
Door allerlei taal- en rekenspelletjes te doen, worden kaarsjes verdiend die op de taart
komen die de kinderen zelf hebben gemaakt. Het wordt vast groot feest als de taart vol is.
In de hoeken wordt ook al volop gespeeld als bakker en bakkerswinkel.
Groep 3 kent al heel veel letters en het lezen gaat steeds vlotter. Ook informatieve boeken
worden graag bekeken. Door ook hier veelal spelenderwijs te werken, wordt aangesloten bij
het niveau van de leerlingen.

Leeskilometers in de middenbouw: lezen is heel belangrijk om allerlei vakken goed te
kunnen leren.. Wie leest, leert de wereld! , aldus de bibliotheek. En daarom zorgen Marjorie
en Roeline ervoor dat lezen leuk is: samen lezen, op leuke plekjes lezen, leuke teksten lezen.



Welke beroepen zijn er eigenlijk allemaal en wat zou ik willen worden. Deze week krijgt het
onderwerp van de kinderboekenweek 2021 aandacht in de bovenbouw.

Er zijn ook toetsen die meer meten dan wat je geleerd hebt
en die een breder beeld geven van de kinderen. De uitslag
van de toetsen leggen we naast de Cito scores om zo de
leerling van alle kanten in beeld te krijgen.
Samen zorgen voor de buurt: elke maand gaat een groep
aan de slag om de buurt een beetje schoner te maken.



Algemeen

Creatief voor kinderen in de Ambachtenwerkplaats,
Waar:Teldersrode 25
Tijd: 13.30-15.30 uur

Herfstprogramma

10-11 Thema: huisdieren, we geven een knuffel aan een dier en maken een eigen
knuffelbeestje.
17-11 Surprise maken
24-11 Surprise maken
1-12 pepernoten bakken
8-12 Krans voor de kersttijd maken
15-12 Kersthangers maken en kerstkoekjes

Met vriendelijke groet,

Wendy Moerman
Projectcoördinator Onderwijs en Opvoeding
06-80055583
wendy@stichtingpiezo.nl

www.stichtingpiezo.nl

Lied van de maand

We leren de leerlingen christelijke liederen uit psalmboek en liedbundels. Groep 1-2 leert 1
lied per maand, de andere groepen 2. Daarnaast zingen we nog veel liederen die de
kinderen zelf mogen kiezen.

Groep 1 ™ 4 (tot 12 november) Groep 5 ™ 8 (tot 12 november)

GK 197:1
1. Ik ben de goede herder die zijn eigen

schapen kent.
Ik roep ze bij hun naam en zie, ze
komen aangerend

GK 197:1,2
2. Zoals de Vader Mij vertrouwt en Ik

vertrouw op Hem,
zo hou Ik van mijn schapen en zij
horen naar Mijn stem.

Groep 3 ™ 8 (tot 26 november)

DNP 105:3
God, die ons als zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.

http://www.stichtingpiezo.nl/


Voor altijd blijft zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

Van en door ouders

Medezeggenschapsraad

16 november vergadert de Medezeggenschapsraad. Hebt u onderwerpen die u zou willen
inbrengen dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.
Namens het team: Inge i.olde@levwn.nl en Marjorie m.rote@levwn.nl
Namens de ouders: Astrid Menninga awienia@awienia.nl en Bert Verbrugge
bertdaan@hotmail.com

Kinderopvang
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