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Agenda

24 december kerstontbijt en leerlingen om 12:30 vrij
25 dec - 9 jan kerstvakantie

Van de directie

Licht in de wereld
Jezus, het licht van de wereld, kwam voor ons op
aarde. Wat een wonder en wat een feest. Ik wens u
fijne kerstdagen met uitzicht op dat licht.

Kerstfeest
Na de drukte van Sinterklaas volgt het Kerstfeest.
Het feest van Het Licht dat schijnt in de donkere
wereld. Vooral in deze tijd hebben we licht maar
zeker ook Het Licht hard nodig. Allerlei plannen
kunnen we helaas niet door laten gaan. De
kerstviering, die we graag met iedereen samen
gevierd hadden, wordt nu beperkt tot een viering in
de eigen klas. De leerkrachten zullen proberen het u
via Parro mee te laten beleven. Ook de maaltijd die
gepland stond kan niet doorgaan. Maar we zorgen
wel voor een gezellig en lekker ontbijt op
vrijdagochtend 24 december. Via Parro zult u hier
meer over horen.

Afscheid en welkom
Helaas is 24 december 2021 de laatste werkdag van Jessica Hagen op WereldWijs. Jessica
heeft een nieuwe baan gevonden op de LEV-WN school in Spijkenisse. Het dagelijks op en
neer reizen van Spijkenisse naar Zoetermeer breekt haar op vandaar dat ze ervoor gekozen
heeft om in haar woonplaats te gaan werken. Gelukkig blijft ze binnen LEV actief als juf. We
vinden het heel jammer dat we afscheid moeten nemen maar wensen haar veel plezier en
succes toe op haar nieuwe school.



Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken over de vacature die ontstaat met het
vertrek van Jessica. We hebben al een nieuwe collega gevonden, namelijk Rianne de Gelder.
Zij start gelijk na de kerstvakantie in groep 1/2. Rianne werkt al een aantal jaren op de
LEV-WN school in Spijkenisse en we kregen een goede referentie over haar. We zijn blij dat
ze bij ons wil komen werken. Vrijdag komt ze een dagje meedraaien in de groep om kennis
te maken. In een volgende nieuwsbrief stelt Rianne zich aan u voor.

Nog voor de kerstvakantie zullen we een afscheid nemen van Jessica en Marlinde. We
verwachten dat ouders hier niet bij aanwezig mogen zijn maar houden u op de hoogte.

Na de kerstvakantie start Roeline met haar Lio stage in groep 4/5. Roeline werkt nu al op
dinsdag en vrijdagochtend in deze groep maar straks zal ze maandag, dinsdag en woensdag
het aanspreekpunt zijn.
Na de kerstvakantie komt ook Kirsten weer terug, elke vrijdag is zij aanwezig in groep 1/2.
Extra fijn is dit omdat deze groep in de komende maanden richting de 30 leerlingen groeit.
Met meer juffen kan de groep soms worden gesplitst om in kleine groepjes instructie te
krijgen.  Welkom terug!

Maatregelen
Bijna wekelijks zijn er wijzigingen in de maatregelen rondom corona. De belangrijkste blijven
en kent u: afstand houden, gezondheidscheck, hygiëne en zo min mogelijk ouders in de
school. De laatste wijziging lichten we graag even toe.
Leerlingen en teamleden met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, kunnen
met een negatieve zelftest naar school. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten
na advies van het OMT. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.
Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te
doen. Als klachten verergeren of als je last hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je
bij de GGD te laten testen.
Leerlingen en team die in quarantaine zitten omdat ze in contact zijn geweest met een
positief getest persoon, laten zich na vijf dagen testen bij de GGD. Een zelftest is daarvoor
niet geschikt. Bij een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar school.

Hier nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:

- Zorg op het plein dat er geen opstoppingen zijn. Dit kan door het plein op te komen
en daar zoveel mogelijk te verspreiden om afstand te kunnen houden.

- Voor kinderen vanaf groep 6 is het dringende advies; draag een mondkapje tijdens
het verplaatsen door de school.

- Kinderen blijven thuis bij klachten. Zij mogen weer naar school bij een negatieve
(zelf)test en milde klachten. Dit geldt niet wanneer u op aanwijzing van de GGD in
quarantaine zit met het gezin.

- Vieringen vinden zoveel mogelijk in de groep plaats, zonder aanwezigheid van
ouders.

- Oudergesprekken worden voornamelijk online gevoerd.
- De overheid verschaft zelftesten voor leerlingen vanaf groep 6 zodat deze leerlingen

twee keer per week preventief kunnen testen. Zodra we de testen ontvangen mogen
de leerlingen een aantal meenemen. Testen is uiteraard altijd op vrijwillige basis.



Wellicht ten overvloede: wij volgen altijd het protocol wat voor het primair onderwijs wordt
opgesteld en te lezen is op: www.lesopafstand.nl.
De beslisboom geeft u informatie over wat te doen in welke situatie:
https://www.boink.info/beslisboom

Afwezigheid melden
Wilt u er aan denken om op tijd te melden bij de leerkracht of school als uw kind ziek is of
afwezig vanwege quarantaine of bezoek aan een arts oid. We maken ons ongerust als
leerlingen niet komen opdagen maar het is lastig om hier achteraan te bellen terwijl je voor
de klas staat. Alvast bedankt.

Hartelijke groet, Ellen Stoel

Uit de bouwen

Sinterklaasfeest

Het sinterklaasfeest 2021 zullen we niet snel meer vergeten. Sinterklaas was er niet bij
maar hij had wel groep 8-pieten gestuurd die met veel plezier hun rol vervulden en het
feest startten op het plein met een dans. Ongeveer 40% van de leerlingen kon er niet bij zijn
vanwege Corona, ziekte of quarantaine. Online was er in de midden- en bovenbouw
gelukkig nog verbinding mogelijk zodat er genoten kon worden van alle prachtige surprises
en gedichten. Het dorp van groep 1-3 was ook een succes. Dank aan alle ouders en juffen
die ervoor hebben gezorgd dat er voor elk kind een eigen huis was met uiteraard een
cadeau. Al met al was het weer een prachtig feest.

http://www.lesopafstand.nl
https://www.boink.info/beslisboom




Algemeen

Beste allemaal,

Toen ik vlak voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof ging had ik niet kunnen
bedenken dat ik na mijn verlof niet meer aan de slag zou gaan op WereldWijs.
En toch is dat nu hoe het is! Ik ga in Berkel en Rodenrijs (mijn woonplaats) aan de slag op
basisschool de Parel. Deze school hoort ook bij LEV en is de school waar onze oudste zoon
Herman vanaf maart naartoe gaat. Dit is ook meteen de reden dat ik de overstap ga maken!
Door in Berkel te gaan werken kan ik dichterbij onze kinderen zijn en Herman iedere dag
lekker zelf naar school brengen! Deze kans kwam onlangs op mijn pad en toen is het ineens
heel snel gegaan!
Met heel veel plezier en liefde heb ik de afgelopen jaren op de Schanskorf/WereldWijs
gewerkt en ik vind het dan ook moeilijk om nu afscheid te nemen. De collega's, de kinderen
maar zeker ook de ouders ga ik ongelofelijk missen! Vanaf hier dan ook alvast bedankt voor
het vertrouwen dat jullie gegeven hebben als ik uw kind(eren) les mocht geven en voor het
fijne contact. Uiteraard kom ik nog wel afscheid nemen op school dus hopelijk tot ziens!

Hartelijke groet en heel veel liefs, Marlinde

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 Groep 5-8

(Elly en Rikkert)
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind

(Sela)
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning



Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad.
Al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Groep 3 en 4 Groep 5-8

(Ger. Kerkboek 193:5/ oude Liedboek Gz
146:5)
U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't Eng'lenheir van Bethlehem.

(Ger. Kerkboek 189:2)
Waarom verliet die Koning
zijn troon in heerlijkheid,
koos Hij bij ons zijn woning:
een mens in dienstbaarheid?
De Vader zag bewogen
de wereld in haar nood:
zijn Zoon kwam uit de hoge
tot redding van de dood.

Van en door ouders

Werkgroep Identiteit op School (WIOS)

De werkgroep identiteit op school (WIOS) ondersteunt het WereldWijs-team om handen en
voeten te geven aan de christelijke identiteit van de school. De werkgroep bestaat uit Hanne
Vosselman, Mirjam Biewenga, Marion Stenneke en Ellen Stoel. In dit bericht willen we u
kort introduceren met de WIOS en stellen de leden zich aan u voor.

WereldWijs hecht eraan ouders te betrekken bij het identiteitsonderwijs. De leerkrachten
verzorgen godsdienstonderwijs (Levend Water), dagopeningen en proberen de kinderen in
de dagelijkse omgang op school bekend te maken met de liefde van God. Maar we kunnen
op meer manieren als school, leerkrachten en ouders aan onze kinderen laten zien waar we
voor staan.

De leden van de werkgroep horen graag wat voor jullie ouders en verzorgers belangrijk is in
het identiteitsonderwijs van onze school en op welke wijze deze vormgegeven kan worden.



Stuur een mail naar Marion Stenneke (marionstenneke@gmail.com) of spreek een van ons
aan op het schoolplein. We staan open voor ideeën en feedback.

En kent u ouders die een school zoeken voor hun kinderen? Maak hen bekend met
Wereldwijs door een folder van de school te geven, of laat weten dat ze voor een
kennismaking terecht kunnen bij directeur Ellen Stoel. De kinderen krijgen deze week
allemaal een stapeltje folders mee naar huis. Deze mogen door u of door de kinderen
uitgedeeld worden.

Hanne Vosselman, 44 jaar, getrouwd met Elbert. Ik ben mama van 3 jongens: Max, Sepp en
Tygo -  die alle drie op WereldWijs naar school gingen/gaan. Max zit net in de brugklas,
Sepp zit in groep 8 en Tygo in groep 4. 
Heel af en toe val ik een dagje in op WereldWijs als juf, daarnaast blijf ik graag betrokken
bij de school als ouder door te helpen met allerlei kleinere klusjes als het uitzoeken en
bestellen van sinterklaascadeaus voor de onderbouw, het geven van
een lesje handvaardigheid in de midden- en bovenbouw en sinds
vorig jaar ook het meedenken in de Werkgroep Identiteit Op School.
Wat hebben we een onbetaalbaar mooie boodschap door te geven
als school aan alle kinderen! Ik hoop dat we het met elkaar voor
elkaar krijgen om Gods liefde uit te dragen naar de kinderen en
ouders die bij WereldWijs horen. Want iedereen mag weten dat we
bij een warme familiekring horen als kinderen van één Vader. Met alle
verschillen én overeenkomsten als mens, we dienen Hem, Jezus onze
redder. Als u of jij hierin iets kan bijdragen: wees welkom met ideeën, vragen of hulp!
Mijn wens is dat ieder kind dat WereldWijs verlaat een troostvol "extra's" in zich meedraagt
dat tijdens de rest van zijn of haar leven tot steun kan zijn.

Marion Stenneke, 45 jaar, getrouwd met Edwin. We hebben samen drie
kinderen: Tirza (groep 7), David (brugklas) en Izaak (vanaf juni naar
school). We zijn als ouders dankbaar dat we in WereldWijs voor onze
kinderen een school hebben gevonden die de boodschap van Jezus
actief en bewust wil uitdragen. Ik draag daar graag een steentje aan bij
in de werkgroep identiteit op school. Het WereldWijs-team en de
commissieleden staan meer dan open voor jullie reacties.

Mirjam Biewenga , 33 jaar, getrouwd met Matthijs en moeder van 4
kinderen: Jorian (groep 6), Tomas (groep 4), Loïs (groep 1) en Aron (bijna
3). Sinds kort weer voor een aantal uur per week werkzaam als
verpleegkundige in een huisartsenpraktijk. Daarnaast vind ik het leuk
om actief betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Ik denk en
help graag mee. De identiteit van de school is daarbij iets wat ik
belangrijk vind. Mooi om de leerkrachten hierbij te kunnen ondersteunen
zodat de kinderen de mooie boodschap van de liefde van Jezus mee
krijgen in hun leven.



Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft onlangs weer een vergadering gehouden. Het is fijn om
met ouders te bespreken wat er speelt in de school en hun input te krijgen.
We hebben o.a. gesproken over onze oud-leerlingen die nu op de middelbare school zitten.
We hebben mooie berichten teruggekregen van de middelbare school dat de leerlingen hun
plekje hebben gevonden en dat het over het algemeen heel goed met ze gaat. Als team
vinden we het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit bij de middelbare school. In de
komende periode willen we dit onderzoeken vooral het gebied van plannen en huiswerk. U
hoort hier later meer over.
Een aandachtspunt wat we u mee willen geven: na de zomervakantie van 2022 wijzigen
de schooltijden. Wellicht moet u hiervoor iets regelen met kinderopvang of werk. Daarom
brengen we het nogmaals onder uw aandacht.  De tijden na de zomervakantie zijn:
8.30 - 14.45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 - 12.30 op woensdag

Hebt u vragen voor de medezeggenschapsraad, laat het weten!
Namens de ouders:  Astrid Menninga en Bert Verbrugge
Namens het team:    Marjorie Rote en Inge van Egmond

Kinderopvang


