
Juni 2022

WereldWijsNieuws

Agenda

17 juni                             Koffietafel gaat helaas NIET DOOR
23 juni 19:00 - 21:00 schoonmaakavond alle ouders en team
24 juni studiedag: leerlingen vrij
27 juni studiedag: leerlingen vrij
30 juni                             schoolreisje
1 juli juffendag met om 14:45 high tea voor ouders en vrijwilligers
5 juli                                afscheidsavond groep 8
6 juli                                trouwdag juf Marjorie
8 juli  12:30                    start zomervakantie

Van de directie

Plannen maken
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken en zoals elk jaar zeggen we: ‘wat
vliegt zo’n jaar voorbij!’ Leerlingen zijn druk met het maken van de eindcito’s, thema’s
worden langzamerhand afgerond. Groep 8 hoor je regelmatig oefenen en zingen voor de
musical.  Afronding en tegelijk vooruitkijken naar volgend jaar.

Als team hopen we volgende week duidelijk te krijgen hoe de vacature van het
zwangerschapsverlof van Inge gaat worden ingevuld. Dat is laat en dan ook best spannend.
Graag hadden we u eerder verteld welke juf/meester uw kind volgend jaar heeft. Wat we
wel al kunnen delen is de groepsindeling.
Volgend jaar starten we weer met 5 groepen. Groep 1/2 en groep 3 vormen samen de
onderbouw. Aparte groepen maar wel met veel samenwerking door bijvoorbeeld hetzelfde
thema te gebruiken en momenten te hebben dat er groepsdoorbrekend wordt gespeeld en
gewerkt. Na de kerstvakantie zal de kleutergroep langzaam groeien en zullen een aantal
leerlingen uit groep 2 bij groep 3 in de groep komen. Tegen die tijd zullen we hier uitgebreid
over vertellen.
Groep 4/5 vormt de middenbouw en blijft in hetzelfde lokaal waarbij ook het extra
middenbouwlokaal weer zal worden gebruikt voor extra instructie, zelfstandig werken of
samenwerken in groepjes.
Groep 6-8 wordt verdeeld over 2 stamgroepen 6-8 en is samen de bovenbouw. De
leerlingen in groep 6-8 hebben geleerd te werken volgens hun planning en weten precies



wanneer ze welke les hebben. Bij de basisvakken als taal, spelling en rekenen zijn ze
meestal in hun eigen groep 6 of 7 of 8. Bij een vak als wereldoriëntatie werken ze samen in
de hele bouw. Specifieke groeps zaken zoals bijvoorbeeld bezoeken van volkstuinen in
groep 6, verkeersexamen in groep 7 of de musical in groep 8 doen ze uiteraard in hun
eigen jaargroep. De leerkrachten werken samen in de voorbereiding van lessen en het
geven van instructies  en kennen alle kinderen goed uit de bovenbouw.
Zodra we duidelijk hebben welke leerkracht voor welke groep staat volgend jaar, krijgt u
hiervan een overzicht.

Door de drukte in deze periode kan helaas de koffiemorgen op vrijdag 17 juni niet doorgaan.
We hopen hier volgend jaar wel weer invulling aan te geven.

BSO
We zijn met BSO de Koeienwei in gesprek om zo snel mogelijk te starten in onze school.
Deze BSO vindt het belangrijk om veel activiteiten te ondernemen met de kinderen en gaat
ook graag naar buiten: een passende naam lijkt dan te worden BuitenWijs.
De afstemming met en toestemming van de gemeente Zoetermeer vindt binnenkort plaats,
daarna zullen zij zich voorstellen en verdere informatie geven.

Ouderbijdragen
We hebben gemerkt dat nog niet alle ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar hebben
betaald. Wellicht is het u ontschoten, kwam het niet uit of gaat het u niet lukken om te
betalen.  Wilt u ons aub op de hoogte houden als dit het geval is.
De ouderbijdrage is vrijwillig, we zullen leerlingen niet weigeren bij activiteiten als de
ouderbijdrage niet is betaald. In verband met de planning van activiteiten is het wel
belangrijk om te weten of hier middelen voor zijn. . Dit geldt voor excursies, schoolreis en
kamp maar met name de TSO waarbij de vrijwilligers een vergoeding krijgen.
In overleg met de medezeggenschapsraad is de ouderbijdrage voor volgend schooljaar
hetzelfde gebleven. Na de zomervakantie in september/oktober zullen we hier informatie
over geven voordat de facturen worden verstuurd.

Youtube
Met het team en een paar ouders hebben we gesproken over de invulling van vrije tijd die
leerlingen soms hebben. Als een leerling in de bovenbouw snel klaar is of een paar
minuutjes over heeft, mag hij/zij soms een filmpje kijken op Youtube. Als school maken we
gebruik van een filter zodat de getoonde informatie verantwoord is maar we hebben
gehoord en gemerkt dat dit toch niet altijd het geval is. Sommige beelden kunnen voor de
leerlingen niet prettig zijn, schokkend of niet passend bij de leeftijd.
We hebben met elkaar afgesproken dat liedjes alleen zonder filmpjes mogen worden
beluisterd, dus alleen de lyrics. De leerkrachten houden overzicht over het gebruik van
internet en hebben hier ook aandacht aan gegeven bij de leerlingen.

Schoolschoonmaakavond
Elke dag komt een schoonmaakster op school die het algemene schoonmaakwerk doet.
Door Corona zijn de schoonmaakavonden met ouders al een poos niet doorgegaan. En het is
wel nodig! Al het speelgoed en de meubels dat het hele jaar is aangeraakt door de vele
kindervingers kunnen wel een sopje gebruiken.
We vragen u vriendelijk maar ook dringend om hierbij te helpen.



Op donderdagavond 23 juni hopen we dat u ons als team komt helpen tussen 19:00 en
21:00. Met elkaar soppen en tegelijk elkaar weer eens spreken.  Bent u erbij?

High tea
Voor de C-tijd hadden we de gewoonte dat we elkaar aan het eind van het jaar nog een keer
zagen en spraken onder het genot van koffie/thee en lekkere dingen: de high tea.
Het was altijd lastig om alle ouders en vrijwilligers te bedanken en hierbij niemand te
vergeten en daarom werd de high tea hiervoor bedacht.
Ook dit jaar bent u weer van harte welkom tijdens onze HIGH TEA. Op vrijdag 1 juli vanaf
14:45 staat de koffie/thee klaar en hopen we u te zien.

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.

Hartelijke groet, Ellen Stoel

Uit de bouwen

We kijken terug op een mooie Pinksterviering.
De zaal van de Lichtzijde was prachtig versierd door knutsels. (Juf en ouder) Hanne heeft
hier met de leerlingen hard aan gewerkt en gezorgd dat het opgehangen werd. Ook andere
ouders hebben een actieve bijdrage gehad aan het organiseren van deze avond en zelfs het
bakken van heerlijke koek. Fijn om dit samen te doen.
Met oa dans, muziek van instrumenten, zingen en gedichten konden we vieren dat de
Heilige Geest is gekomen en in ons mag werken. Door de kracht van de Heilige Geest
ruimte voor feest!



Algemeen

Extra informatie in de bijlagen of hieronder:

- Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk juni ’22. Thema: loslaten van je kind,  hoe doe je
dat?
- Informatie Jeugdtandverzorging
- Vakantiemaatje van wijkzorgnetwerk
- Seniorweb

Wijkzorgnetwerk Zoetermeer:

Dit jaar bieden we opnieuw het project Vakantiemaatjes aan. In het project Vakantiemaatjes
onderneemt een vrijwilliger (minimaal drie weken van de zomervakantieperiode) leuke
activiteiten met het kind of de jongere.

Met het project Vakantiemaatjes geven we kinderen in kwetsbare gezinnen de kans om een
mooie zomervakantie te beleven.Het zorgt voor individuele aandacht voor het kind en
ontlast tegelijkertijd de ouders in een kwetsbare periode.De vrijwilliger spreekt 1 á 2 keer
per week af, ca. 3 uur. Het project Vakantiemaatjes richt zich met name op kinderen in de
leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Aanmelden
Zowel ouders als verwijzers kunnen een kind of jongere aanmelden. Aanmelden kan via
https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes en kan tot 1 juli 2022. Francien Pronk kan
hierin meedenken of helpen als u dit wilt.

Zodra we de aanmelding ontvangen hebben, nemen we contact op om de aanvraag te
bespreken. Vervolgens gaan we op zoek naar een geschikt vakantiemaatje.
Er is ruimte voor maximaal 45 vakantiemaatjes. We kunnen ongeveer 15 kinderen per
werkgebied (Zoetermeer, Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp) een vakantiemaatje
aanbieden.

Criteria voor aanmelden
-Kind of jongere is woonachtig in Zoetermeer, Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp
-De kinderen uit het gezin zijn niet in de gelegenheid om op vakantie te gaan door het
ontbreken van financiële middelen en/of de gezinssituatie (kwetsbare gezinnen,
overbelasting ouders).
-Het kind is begeleidbaar en te koppelen aan een vrijwilliger (geen ingewikkelde
gedragsproblematiek).

Informatie
Twijfel je of vakantiemaatje passend is of wil je meer informatie? Neem gerust contact met

https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes


ons op door te mailen of te bellen: info@jongperspectief.nl / 079-7502233 . Doorsturen
naar collega’s GRAAG!

Hartelijke groet,
Het team van Jong Perspectief

Stichting SeniorWeb Zoetermeer verzorgt lessen op digitaal gebied,
speciaal voor de wat oudere mensen. Misschien een tip om uw ouders
hiervan op de hoogte te stellen? Deze lessen worden verzorgd op uw eigen
school “Wereldwijs”.

Wat kunt u van SeniorWeb Zoetermeer verwachten?
-Veel ouderen vinden het moeilijk om optimaal gebruik te maken van
bijvoorbeeld smartphone en tablet. Daar hebben wij korte
cursussen/workshops voor ontworpen.
-Fotoboek maken? Wij verzorgen een cursus van 3 lessen waarin heel veel
mogelijkheden aan de orde worden gesteld. Na deze cursus kunt u zonder
problemen aan de slag.
-Windows cursussen voor beginners en gevorderden, zowel Windows 10 als
Windows 11.
-Nog een voorbeeld: Wandelen en fietsen met de smartphone, een cursus
van 2 lessen.

De cursussen workshops worden gegeven door meestal oudere docenten,
die gewend zijn om met ouderen om te gaan, dus geduld en begrip staan
vooraan!

Op onze eigen website vindt u nog veel meer. In september beginnen wij
weer met nieuwe cursussen en workshops

De kosten? Stichting SeniorWeb werkt uitsluitend met vrijwilligers, dus de
kosten zijn laag! Een les van 2 uur kost €8,- U hoeft geen lid te zijn van
SeniorWeb.

Wilt u meer informatie?
Kijk eens op onze website: www.seniorwebzoetermeer.nl
Of stel uw vraag: info@seniorwebzoetermeer.nl
Of bel ons: 06 44 546 365

U kunt ook altijd terecht op ons inloopspreekuur in de hoofdbibliotheek;
iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, of iedere vrijdag van 13.30 tot
16.00 uur in de bibliotheek Rokkeveen, Nathaliegang 79. Ook is er het
tabletcafé in de hoofdbibliotheek, iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

http://www.seniorwebzoetermeer.nl/
mailto:info@seniorwebzoetermeer.nl


Lied van de maand

Tijdens de Pinksterviering hebben we deze liederen gezongen:

Sela - Juicht / Hij is verheerlijkt (CD/DVD Live in Utrecht)

Heer, we kijken omhoog (Hemelvaart) | Sela

Door de kracht van de Heilige GeestDoor de kracht

#41 Ik moet weggaan   Pinksteren

We zullen opstaan - Elly & Rikkert

Van en door ouders

TSO

Na de zomervakantie is er weer ruimte voor nieuwe ouders die de tussenschoolse opvang
willen doen. We hebben een aantal vaste vrijwilligers maar niet genoeg voor de hele week.
Bent u in de gelegenheid om 1 keer per maand/ 1 keer per twee weken te komen, dan is dat
ook helpend om het rooster vol te krijgen. De vaste vrijwilligers werken u in en met elkaar
zorgen we voor een prettige pauze voor de leerlingen en teamleden.

Voor meer informatie, neem contact op met TSO coördinator Astrid Menninga
(awienia@awienia.nl)

Medezeggenschapsraad

Jaarverslag MR 2021-2022

Het afgelopen jaar is er weer van alles gebeurd binnen de MR. Bert Verbrugge (vader van
Ian uit groep 7) is de MR komen versterken. Samen met Ellen en betrokken leerkrachten bij
de MR (Inge van Egmond en Marjorie Rote) hebben goede gesprekken plaatsgevonden over
diverse onderwerpen.

Op school hebben we door het coronavirus te maken gehad met ziekte bij leerkrachten en
leerlingen, wat gelukkig kon worden opgevangen binnen het team. Ook zijn er wisselingen
geweest in het team; er zijn leerkrachten weggegaan en er zijn nieuwe leerkrachten
bijgekomen. We zijn heel blij dat alle vacatures vervuld zijn en hopen dat het voor volgend
schooljaar ook zo zal zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=yeVb_KMQ_ic&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ
https://www.youtube.com/watch?v=kfoBc8Z9RDA
https://www.youtube.com/watch?v=nzmNeG02umU
https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8


Daarnaast hebben de ouders en leerkrachten weer te maken gehad met een korte periode
van thuisonderwijs/schoolsluiting voor de kerstvakantie als onderdeel van de
corona-maatregelen.

Gelukkig werden de maatregelen weer versoepeld, zodat de leerlingen weer naar school
konden gaan. Ouders en verzorgers mochten de school ook weer in. Daardoor hebben we
een zeer geslaagde actiedag voor Oekraïne kunnen houden waarbij er in de hele school en
zelfs op het plein van alles te beleven was. Het was fijn om weer zoveel enthousiasme en
verbinding te mogen ervaren.

De MR heeft als doel om het schoolbestuur van advies te voorzien over allerhande thema’s
die met het onderwijs en de organisatie ervan te maken hebben. Voor sommige
onderwerpen beperkt de zeggenschap zich tot advies, op andere thema’s heeft de MR ook
instemmingsrecht.

De MR heeft elk jaar een aantal vaste items die in de vergaderingen besproken worden.
Denk aan het schooljaarplan, de schoolgids, ouderbijdragen, vakantieroosters, formatieplan
etc. Over deze thema’s is binnen de MR gesproken en uiteindelijk de goedkeuring gekomen
op de documenten, die dit jaar naar de ouders zijn verspreid. Verder is er dit schooljaar o.a.
gesproken over de keuze van een nieuwe methode voor Engels en over (de vertraging van)
van het toekomstige groene schoolplein.

Op naar een nieuw schooljaar!

Namens de MR,

Bert Verbrugge en Astrid Menninga (ouders)

Inge van Egmond en Marjorie Rote (team)

Kinderopvang

Binnenkort komt hier informatie over de nieuwe organisatie die de BSO gaat verzorgen.


