Januari 2022

WereldWijsNieuws
Agenda
25 januari
8 februari
9 februari
9 februari

vergadering Medezeggenschapsraad
studiemiddag: leerlingen vrij vanaf 12:30
studiedag: leerlingen vrij
ouderavond over Wonderlijk gemaakt

Van de directie
Wat prettig om het schooljaar te starten met de leerlingen op school. Uitgerust en met
plezier zijn de lessen weer opgepakt en thema’s gestart. De quarantaine voor leerlingen en
leerkrachten is vast nog niet voorbij maar de basis is er weer.
Rianne is de nieuwe juf in groep ½. Hieronder stelt ze zich aan u voor. In groep 1 zijn 2
nieuwe leerlingen gestart: Jaziah Helena en Ralph Scheffer zijn allebei 4 jaar geworden en
komen er bij. Met hen erbij hebben we nu 27 leerlingen in groep 1/2. Gelukkig kunnen we
de groep regelmatig splitsen en in een kleinere groep aan de slag. Kirsten is na haar
zwangerschapsverlof weer begonnen met werken en komt op donderdag en vrijdag in de
onderbouw. Daarnaast hebben we nog onderwijsassistenten hebben die deze groep goed
kennen. Zo kunnen we alle leerlingen voldoende aandacht geven.
Schooljudo
We starten weer met schooljudo. Groep 1-8 krijgt van een echte judoka les waarbij de
combinatie van sporten hand in hand gaat met elkaar vertrouwen, respecteren,
samenwerken, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. 4 weken op maandag zullen
de lessen worden gegeven. U zult er vast meer van zien en horen via Parro.
Ouderavond
Op 9 februari bent u van harte welkom tijdens de ouderavond. We hopen dat deze kan
plaatsvinden in school en anders proberen we het online te doen. We houden u hiervan op
de hoogte. Tijdens deze avond willen we u meer vertellen over de methode die wij
gebruiken op school mbt seksuele vorming. De methode die wij hiervoor gebruiken
“Wonderlijk gemaakt” wordt toegelicht en er is ruimte om met elkaar te spreken.
Hartelijke groet, Ellen Stoel

Uit de bouwen
TOETSWEEK
Komende week nemen we de toetsen van het CITO volgsysteem af. Wilt u in
deze weken geen afspraken met dokter/ tandarts e.d. plannen? Als een kind
ziek is of in quarantaine zit wordt de toets later ingehaald. Maak het niet
spannend, dat is niet nodig. Goed je best doen is genoeg.

De CITO toetsen worden op veel basisscholen in Nederland gemaakt. De
normering is landelijk vastgesteld.De score is als volgt:
A goed, B boven gemiddeld, C onder gemiddeld, D-E onvoldoende
We gebruiken de uitslag om de kinderen inzicht te geven in hun resultaten. Met
de kinderen van groep 4-8 worden leerling gesprekken gehouden. Kinderen
weten waar hun focus op moet liggen en welk huiswerk extra belangrijk is. We
gebruiken de toetsen ook om de kwaliteit van ons onderwijs te controleren.
Op vrijdag 28 januari krijgen de leerlingen hun rapport mee. Vanwege de
wintersignalering die door de lockdown iets later wordt afgenomen, ontvangen
de leerlingen van groep 3 hun rapport op 14 februari. Bij de rapporten zit vanaf
groep 3 ook een uitdraai van de toetsresultaten. Vanaf 31 januari zijn de
resultaten ook digitaal in te zien in het ouderportaal van ParnasSys. Als u geen
inlogcode heeft kunt u een mail sturen naar a.goossens@levwn.nl
De week na de rapporten staan de rapportgesprekken gepland met de ouders.
We verwachten alle ouders te spreken. Via Parro kunt u zich inschrijven via de
uitnodiging die de leerkracht zal sturen.
Hartelijke groeten, Francien Pronk-Intern Begeleider
Even voorstellen
Beste ouders en verzorgers,
Ik ben afgelopen maandag begonnen op Wereldwijs, in dit stukje stel ik
me even aan u voor. Ik ben Rianne. Ik ben 24 jaar. Ik hoop in mei te
trouwen met mijn vriend Jurjen. De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam
geweest op een LEVWN-school in Spijkenisse. Nu ben ik in Zoetermeer
gestart, omdat dit dichter bij huis is en omdat ik Wereldwijs een hele
leuke school vind om te werken. 5 jaar geleden heb ik hier ook een jaar
stage gelopen bij Titia en Marjorie.
Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. Het is fantastisch om te
zien dat kinderen zich ontwikkelen en zelf ontdekken dat ze iets nieuws
kunnen. Komend half jaar hoop ik de kinderen in groep 0,1,2 te leren
kennen en een stap verder te brengen in hun eigen ontwikkeling. Dat zal
best een puzzel zijn met zoveel kinderen in de klas. Dus die uitdaging ga
ik het komende half jaar met veel plezier aan!
Ik hoop u allemaal een keer te zien en spreken, als we elkaar weer in de school mogen
ontvangen. Tot ziens!
Rianne

In de onderbouw wordt weer heerlijk gespeeld en geleerd. De meeste kinderen waren blij
dat de school weer begon. Juf Rianne is de nieuwe juf maar gelukkig zijn de regels en
liedjes en vriendjes hetzelfde dus zijn we snel gewend. Juf Kirsten is ook terug van verlof.
Voor sommige kinderen een bekend gezicht.
Volgende week start groep 1-3 met een nieuw thema: de ruimte

Toch een beetje nieuw: Roeline is nu echt de juf op maandag -woensdag. Zij doet haar
Lio-stage. Er is weer goed samengewerkt en het nieuwe thema is geïntroduceerd:
Uitvinden! Er zijn al veel proefjes gedaan en allerlei nieuwe dingen ontdekt.

Buurt schoonmaak, elkaar helpen met grote deelsommen, perspectief tekenen,
Colosseum nabouwen met Kapla, leren over het menselijk lichaam, ga zo maar door.. In
de bovenbouw zijn zitten ze er weer helemaal in.
Ook hier een nieuw thema: Grieken en Romeinen. Tijdens een mini olympische spelen
werd het nieuwe thema bekend gemaakt. En een nieuw thema geeft weer veel
gelegenheid om samen te werken.

Leerlingraad
De leerlingraad is ook bij elkaar gekomen. 7 leerlingen uit groep 6-8 hebben met de
directeur bedacht wat er anders zou kunnen in de school of waar aandacht voor mag komen.
Elke maand komen we bij elkaar en gaan we met de onderwerpen aan de slag.

Algemeen

Beste kinderbijbelgever,
Enige tijd geleden deed basisschool Wereldwijs in Zoetermeer mee met de sponsoractie
Struggle4Bibles. Iedere €6 sponsorgeld betekende één kinderbijbel voor een kind in
Colombia. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar ‘het verhaal van uw
kinderbijbel’. Daarom stellen we u graag voor aan de 11-jarige Santiago.
Santiago leeft in Medellín. Met 2,5 miljoen inwoners is dit de tweede stad van Colombia.
Door steeds weer oplaaiende drugsoorlogen stond Medellín ooit bekend als de gevaarlijkste
stad ter wereld. ''Ik leef hier met mijn moeder en grootmoeder. Mijn vader verliet ons toen
hij een andere vrouw ontmoette.'' Dat laatste maakt hem overduidelijk verdrietig. Zijn
moeder vertelt dat haar jongen boos werd op zijn vader en een enorme wrok in zijn hart
koesterde.
''Op een dag was ik in het park met vriendjes aan het spelen. Een mevrouw nodigde ons uit
om zaterdag naar de kinderbijbelstudiegroep te komen. We zijn daar naartoe gegaan en
vonden het heel leuk en interessant. De mevrouw beloofde ons ook een hele mooie
kinderbijbel te geven als we de Bijbelstudie hadden afgerond. Toen we die kregen waren
we er ontzettend blij mee!''
Door zijn kinderbijbel en de Bijbelstudie is Santiago bevrijd van zijn wrok. Tot zijn grote
verdriet vertelde zijn vader hem onlangs dat hij hem niet mist. Toch blijft Santiago hoopvol.
''Ik weet dat elke persoon gered kan worden, dus ook mijn vader. Ik hoop zó dat hij Jezus
leert kennen, net als ik!''
Het verhaal van Santiago getuigt van de enorme impact van één Bijbel. Het is
adembenemend om te bedenken wat de uitwerking zal zijn van alle 465 kinderbijbels in
Colombia… We zien – samen met u – reikhalzend uit naar wat God hierdoorheen nog meer
zal gaan doen!

Met een hartelijke groet namens Bible League,
Mart Blokland

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 1-8
Psalm 133, Psalmproject Daar is het leven goed
Wat is het heerlijk, wat is het goed.
Daar waar de liefde de vrede ontmoet, geeft God zijn zegen.
Goed is het daar samen te leven, één met elkaar.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.
Het is als olie, rijk uitgestort,
waarmee uw dienaar gezalfde wordt.
Zoals de regen bergen bedauwt,
zo heeft uw liefde gemeenschap gebouwd.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.(2x)
Wat is het goed, daar waar de liefde de vrede ontmoet.
Goed is het daar.(2x)
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd. (2x)
Groep 3-8
GK 96:1
Zingt een nieuw lied voor God de HERE.
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.
Zingt voor de HEER met diep ontzag,
boodschapt zijn heil van dag tot dag,
opdat elk volk die lofzang lere.

Bijlage
In de bijlage vindt u een oproep voor een ambtelijk secretaris van de GMR van LEV-WN.
Hebt u interesse of kent u iemand die geschikt is, geef het door!

Van en door ouders

Medezeggenschapsraad
Vergadering staat gepland op 25 januari 2022.

Kinderopvang

