
Mei 2022

WereldWijsNieuws

Agenda

19 mei 12:30 school uit ivm studiemiddag
20 Mei                        wel school!
26+27 mei Hemelvaart: school gesloten
6 juni                             2e Pinksterdag: school gesloten
7 juni Pinksterviering met ouders om 18:45

Van de directie

Vol nieuwe energie zijn we na twee weken meivakantie weer begonnen. De laatste periode
tot de zomervakantie. Een periode met veel afwisseling van vrije dagen en studiedagen, van
kamp voor groep 7/8 , schoolreisjes en nieuwe thema’s. Maar ook van hard werken om de
laatste blokken van de methoden uit te krijgen en de gestelde doelen te halen. We hopen
dat het u lukt om het ritme bij de kinderen erin te houden ook als de avonden langer licht
zijn. Samen hopen we ook veel te genieten van de mooie groene natuur buiten.
Heel voorzichtig durven we uit te spreken dat het maken van het groene plein nu echt gaat
beginnen. Na lang wachten en veel overleg met de gemeente hoopt de hovenier in juni aan
de slag te gaan. We zijn benieuwd en hebben vooral veel zin in het resultaat.

20 Mei wel school!
In tegenstelling tot eerdere planning wordt er op 20 mei gewoon lesgegeven. De
personeelsdag voor de organisatie LEV-WN is wegens omstandigheden verplaatst naar
september en daarom zijn wij gewoon aanwezig. Had u al plannen gemaakt, neem dan even
contact op aub.

Pinksterviering
Dinsdagavond 7 juni willen we een Pinksterviering houden waarbij alle leerlingen,
(groot)ouders en belangstellenden voor worden uitgenodigd. Omdat dit niet in school past
wijken we uit naar het gebouw van de Lichtzijde in Zoetermeer. U ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging.  Zet u het alvast in de agenda!
Deze avond was al eerder aangekondigd voor 31 mei maar ivm de avondvierdaagse hebben
we besloten het een week te verzetten.
We hopen dat iedereen erbij is.



Formatie
Met het team kijken we al voorzichtig vooruit naar volgend schooljaar. Hoe gaat de
groepsverdeling eruit zien na de zomer en hoe ziet het team eruit. Inge gaat na de
zomervakantie met zwangerschapsverlof. Rianne start met een opleiding en zal daardoor 1
dag minder gaan werken. Roeline heeft straks haar stage afgerond en zal bij ons vertrekken.
Al met al hebben we ruimte voor een nieuw teamlid of nieuwe teamleden. Kent u mensen
die hart hebben voor christelijk onderwijs en die je een leuke werkplek als WereldWijs gunt,
laat hen weten dat er ruimte is. We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te
onderzoeken!

Oudercommissie
Jarenlang hebben we ouders gehad die meehielpen bij het organiseren van activiteiten.
Door Corona was er weinig mogelijk maar nu willen we graag weer dingen oppakken.
Christel vraagt uw hulp en inzet voor deze commissie, zie het stukje bij van en door ouders.

Bruiloft Rianne

Vrijdag 13 mei trouwt Rianne met haar Jurjen. Als u het leuk vindt om de kerkdienst bij te
wonen en haar te feliciteren dan bent u welkom, zie gegevens hieronder.

Hebt u thuis nog een peuter die over een poosje naar WereldWijs komt, wilt u deze dan
inschrijven zodat we goed in beeld hebben hoe groot de groepen de komende jaren worden.
Kent u nog gezinnen in uw omgeving die interesse hebben in WereldWijs, nodigt u hen
gerust uit om de Pinksterviering mee te maken of om een gesprek en rondleiding te hebben.
Van harte welkom!

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van onze schoolmaatschappelijk werker, Lucas
Verdoes.

Hartelijke groet,

Ellen Stoel



Uit de bouwen

De dag voor de meivakantie hebben we de Koningsspelen gehouden. Na de gezamenlijke
openingsdans op het plein hebben we heerlijk ontbeten in de klas en daarna was het tijd
voor allerlei spelletjes. Het was een gezellige dag!



Algemeen

Wijziging schooltijden

Na de zomervakantie wijzigen onze schooltijden; we starten op alle dagen een half uur
eerder, dus om 8:30. De deur gaat nog steeds 10 minuten van tevoren open (om 8:20) zodat
de leerlingen rustig naar binnen kunnen gaan en ontspannen kunnen beginnen.
In de middag is de school om 14:45 uit, behalve op woensdag dan blijft het 12:30.

Creatieve vrijdagmiddag in Meerzicht voor kinderen en ouders

Aan het eind van de week ben je even klaar met school en wil je weleens wat anders doen.
Ben je tussen de 4 en 8 jaar? Kom dan naar inZet Meerzicht en neem je ouder(s) mee.
Samen gaan jullie aan de slag met allerlei creatieve activiteiten; elke week weer wat
nieuws. Een leuk begin van je weekend en ook leuk om andere kinderen en hun ouders te
ontmoeten. Natuurlijk zorgen we tijdens de activiteit ook voor fruit en wat te drinken.
Voor wie? Kinderen van 4 tot en met 8 jaar en natuurlijk hun ouders.
Waar? Uiterwaard 21 in Meerzicht
Wanneer? Vanaf 13 mei elke vrijdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur.
Meld je aan bij Sabina Geusebroek door te mailen naar sabina@stichtingpiezo.nl of te bellen
naar  079-3229453.

Piezo

Lied van de maand

Tijdens de maandviering van mei zingen we de volgende liederen:

Sela
Geef ons vrede | Sela

Elly en Rikkert
Door de kracht

Opwekking 343
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Trinity
Ik Wens Jou

Van en door ouders

Oudercommissie

https://www.youtube.com/watch?v=6TLLQGqaPKI
https://www.youtube.com/watch?v=yeVb_KMQ_ic
https://www.youtube.com/watch?v=R7dXFSqjDUE
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM


Beste ouders,

Afgelopen twee jaar was een rare periode van lock-downs en maatregelen. Ook in en rond school was
dat erg merkbaar. Veel activiteiten waren door de omstandigheden anders of zelfs geschrapt. Wij, als
ouders, konden weinig tot niet participeren in de activiteiten rondom school. Gelukkig hebben de
juffen met veel energie en creativiteit zoveel mogelijk door laten gaan.

Na deze periode mag nu eindelijk weer meer! Ouders mogen de school in en activiteiten kunnen
weer doorgaan, zoals de geslaagde Oekraïne-actie.

Nu er weer activiteiten gepland worden, is hulp van ouders weer heel erg

gewenst en zelfs nodig om alles goed te blijven organiseren!

Denk hierbij aan (kerst)vieringen, koningsdag, sportdagen, kleedjesmarkt, schoolreis, afscheidsavond
van groep 8, koffie voor ouders schenken op info-dagen of versiering aanbrengen rondom de
feestdagen.

Voor de covid-periode hadden we een actieve oudercommissie die intensief samenwerkte met het
leerkrachten-team. Maar doordat oudere kinderen van school gaan, is na de afgelopen twee jaar niet
meer veel van de oudercommissie over.

WIE oh WIE komt mij helpen om de
oudercommissie weer wat leven in te blazen?
De hoeveelheid ‘werk’ bepaal je zelf. Maar naast ‘werk’ zitten er ook veel leuke en gezellige kanten
aan. Zo zie je van dichtbij de ontwikkeling in school, blijf je betrokken bij de kinderen en leerkrachten,
leer je andere ouders kennen en je doet mee aan de activiteiten en de voorbereidingen daarvan!

Ik hoop op veel respons! Want een goede, gezellige en actieve

oudercommissie draagt bij aan een leuke schoolperiode voor uw

kind(eren)! Hoe meer leden, hoe makkelijker en minder moeite het kost om iets te

organiseren! Ik hoop ook op reacties vanuit de lagere klassen, wees welkom!

Dus mocht je interesse hebben: spreek de leerkracht of mij even aan! Ik zie de
reacties graag tegemoet!

Hartelijke groeten Christel Fleurke (moeder van Fynn uit groep 7a)

Gebedsgroep

Elke maandagochtend komen ouders bij elkaar om te bidden voor de school. Direct aan het
begin van de dag gebeurt dit. Wilt u meebidden, laat het weten aub!



Medezeggenschapsraad

De volgende vergadering van de medezeggenschapsraad staat gepland op dinsdag 16:30.

Kinderopvang


