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WereldWijsNieuws

Agenda

17 en 24 maart schooltandarts
21-15 maart week van de Lentekriebels/ Wonderlijk gemaakt
29 maart MR vergadering

Van de directie

Biddag
In een week met zoveel zon en een blauwe lucht is het duidelijk dat het voorjaar is
aangebroken. De voorjaarsbloemen zie je tevoorschijn komen en de dagen worden langer.
Een tijd ook om te bidden. Afgelopen woensdag of op een ander moment in deze week
hebben veel mensen biddag voor gewas en arbeid gehouden.
Bidden lijkt urgenter dan ooit in een wereld die op zijn kop staat. Laten we niet alleen
bidden voor brood en water en vrede maar laten we ook zaaien: elk korreltje wat we aan
elkaar geven in de vorm van een vriendelijk woord of behulpzame daad, wil God zegenen.
Laten we al zaaiend door het leven gaan en dit ook leren aan onze kinderen.
De bovenbouw heeft een gebedsketting gemaakt en in de kring hun gebeden bij God
gebracht. Mooi dat we dit dit samen mogen doen.
In de bijlage vindt u een aanbieding van een musical van Ruth. De kinderen van Joyce spelen
hier in en het belooft een mooie voorstelling te worden. De kinderen krijgen hiervoor ook
een flyer mee naar huis. Misschien leuk voor een gezinsuitje?

Ouderavond
Het was fijn om zoveel ouders te zien tijdens de online ouderavond met als onderwerp
seksuele en relationele vorming en de methode Wonderlijk gemaakt. Over twee weken is de
week van de lentekriebels en zullen we dit onderwerp uitgebreid bespreken in de groepen.
Van de leerkrachten krijgen jullie bericht waarover gesproken wordt.

Shirts
Fijn dat we groeien als school maar hierdoor hadden we ook te weinig schoolshirts: de
shirts die we gebruiken bij uitjes enzo. En omdat de groepen groter zijn, merkten we ook dat
we een tekort hadden aan grote en kleine maten. Gelukkig hebben de sponsors Kneppers
Autobedrijf van de familie Kneppers en Holland Kaascentrum van familie van der Laan een
aanvulling van shirts geregeld. Heel hartelijk bedankt!



Corona
Hoewel het afstand houden voorbij is en we geen mondkapjes
meer op hoeven, kwam deze week toch corona nog even voorbij.
Helaas werd Inge erdoor geveld. We hopen dat ze er weer snel
bovenop is. Ze viert vandaag ook nog haar verjaardag dus extra
balen als je dan thuis moet blijven! Ook Annelies was in de
afgelopen periode jarig, de leerlingen hebben iets moois voor haar
gemaakt.

Blijft u nog letten op klachten aub. Testen zijn nog steeds
verkrijgbaar op school.

Schoolmaatschappelijk werk
Verderop in de nieuwsbrief stelt onze nieuwe schoolmaatschappelijk werker zich aan u voor.

TSO
Verderop in de nieuwsbrief ook een oproep voor versterking van de TSO!!

Hartelijke groet,
Ellen Stoel

Uit de bouwen

Klusklas

Leerlingraad
Vlak voor de vakantie is de leerlingraad bij elkaar gekomen en hebben we besproken over
hoe het gaat op school. De leerlingen gaven aan dat ze hun medeleerlingen graag laten
meedenken en daarom hebben ze posters gemaakt en in de groepen verteld hoe iedereen
kan meedenken. In de bovenbouw is op deze manier het idee van een schoolband ontstaan.
Over twee weken gaan we hier verder mee.



Algemeen

Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 met Schoolformaat werkzaam in
Zoetermeer. Hiervoor ben ik 19 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdhulpverlening in
regio den Haag. Ik werk op verschillende scholen binnen het PO in Zoetermeer en heb
vanaf februari het stokje  overgenomen op  Wereldwijs van mijn collega Ronnie Goorman.

Wat bieden wij?
Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van leerlingen waarbij de ontwikkeling
stagneert of dreigt te stagneren. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het
zorgteam op school en  biedt  tijdens de zorgoverleggen advies en consultatie.
Op het moment dat de ontwikkeling stagneert kan de schoolmaatschappelijk werker
samen met ouders en waar dit passend is met de leerling kijken wat ingezet kan worden
om te 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 hiervoor
het mandaat gegeven om door te verwijzen naar preventieve hulp, jeugdhulp of de
geïndiceerde jeugdzorg, aansluitend bij de hulpvraag.

Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet.

Werkwijze voor ouders en leerlingen
Leerlingen worden via school aangemeld en de hulp is kortdurend en kan
bestaan uit:

● Consultatie en advies op afspraak met ouders
● Kortdurende Individuele begeleiding van de leerling circa 5

gesprekken
● Doorverwijzen naar Jeugdhulp en geïndiceerde jeugdzorg

Contactgegevens

Lucas Verdoes Gsm 0611625641 l.verdoes@schoolformaat.nl

Lied van de maand

We leren de leerlingen allerlei christelijke liederen uit psalmboek en liedbundels.  Daarnaast
zingen we nog veel liederen die de kinderen zelf mogen kiezen.

Groep 1/2 heeft een eigen liedlijst die ze telkens aanvullen met nieuwe liederen.



https://wereldwijsgroep12.yurls.net/nl/page/1148028

Groep 3 heeft in de afgelopen week bij de bijbelverhalen van Mozes, het lied: De 10
geboden aangeleerd https://www.youtube.com/watch?v=5LAmrk1bmxE

In groep 4/5 is het lied over Daniël in de leeuwenkuil gezongen en ‘Mijn God is zo g.o.e.d’
https://www.youtube.com/watch?v=IYz5PjwzXE4
https://www.youtube.com/watch?v=9_So42MW73M

De bovenbouw kent het lied ‘Wereldvreemd’ inmiddels uit het hoofd
https://www.youtube.com/watch?v=p08pX_8HePk

Van en door ouders

OPROEP TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Beste ouders en verzorgers,

Elke dag spelen de kinderen in de middagpauze buiten onder begeleiding van TSO-ers
terwijl de leerkrachten van hun pauze kunnen genieten.

Deze TSO (Tussenschoolse Opvang) wordt verzorgd door een vaste groep (groot)ouders/
verzorgers die wekelijks of tweewekelijks een keer oppassen.

Komt u ons helpen? We hebben u nodig!

Voor meer informatie of om u op te geven, spreek ons aan of stuur even een mail. (zie
onder)

TSO in het kort:

-  aanwezig van 12.05u - 13.15u

-  onderbouw en bovenbouw gesplitst

-  altijd 3 of 4 TSO-ers op het plein (je staat er dus zeker niet alleen voor!)

-  duidelijke pleinregels

-  gezellig & vast team per dag

-  liefst wekelijks of tweewekelijks (1x per maand is ook mogelijk)

-  geen ervaring vereist, je wordt ingewerkt

-  vrijwilligersvergoeding

-  jaarlijkse cursus/ training

-  je bouwt een band op met de kinderen

-  je bent meer betrokken bij de school

-  door onze hulp kunnen de leerkrachten ook even pauze houden

https://wereldwijsgroep12.yurls.net/nl/page/1148028
https://www.youtube.com/watch?v=5LAmrk1bmxE
https://www.youtube.com/watch?v=IYz5PjwzXE4
https://www.youtube.com/watch?v=9_So42MW73M
https://www.youtube.com/watch?v=p08pX_8HePk


We horen heel graag van jullie!

Met vriendelijke groet,

Ellen Stoel (e.stoel@levwn.nl)

en namens de TSO:

Astrid Menninga (moeder van Kyra groep 7 en Laura groep 3)

(tsowereldwijs@gmail.com)

Medezeggenschapsraad

Volgende vergadering staat gepland op 29 maart 2022.

Kinderopvang


