
Maand Jaar

WereldWijsNieuws

Agenda

13-15 september Startgesprekken ouders-leerkracht
14 september Juf Nanne jarig
16 september Studiedag: leerlingen vrij
22 september Juf Rianne jarig
24 september Meester Menno jarig

Van de directie

WereldWijs op reis
Bovenstaand jaarthema hebben we tijdens de jaaropening geïntroduceerd en zal
terugkomen bij de maandelijkse openingen. Elke maand organiseert 1 groep de opening
waarbij alle leerlingen van de school aanwezig zijn. Meestal zal dit in de aula plaatsvinden.
Vanwege ruimtegebrek worden alleen ouders van de organiserende groep uitgenodigd.
Op reis: door middel van verhalen, lessen, excursies, onderzoekjes etc leren we van alles
over de wereld om ons heen. God gaat met ons mee, hier zullen we ook dagelijks om
vragen, bidt u mee?!

Samen in de naam van Jezus
Tijdens de startvergadering van het team hebben we een bijbelstudie gedaan over psalm
139. We hebben verschillen in kerkelijke achtergrond, huidskleur, nationaliteit en
voorkeuren maar hoe verschillend we ook zijn, Gods heeft ons allen wonderlijk gemaakt en
we zijn samen één. Hoe zorgen we voor een open en veilig klimaat waarin collega’s, ouders
en leerlingen zich welkom voelen bij ons op school.
Het was fijn om hier samen over te spreken en vooruit te kijken naar het schooljaar.

Jarigen
Bij de jarige teamleden ziet u ook juf Nanne staan. Nanne is al een paar jaar aan onze school
verbonden als vrijwilliger. Twee keer per week is ze er om met leerlingen uit de jongste
groepen te (voor)lezen.  We zijn heel blij met haar trouwe inzet!

Team
14 september begint voor Inge het zwangerschapsverlof. We hopen en gunnen haar een tijd
om toe te groeien naar de bevalling en daarna te genieten van een gezonde baby. Inge heeft



deze weken gebruikt om de nieuwe juffen in te werken. Laure, Marjorie en Kirsten zullen
haar vervangen.

Parkeren
Van de bewonerscommissie van het Hoevenbos ontvingen we het dringende verzoek om bij
het halen en brengen van de leerlingen op de veiligheid en verkeersregels te letten.
- Wilt u de auto’s in de parkeervakken plaatsen en eventueel iets verder lopen in plaats van
dubbel te parkeren of op de stoep of laadplaats te staan
- Wilt u zich houden aan de maximum snelheid van 30 km/uur.

In het Hoevenbos wonen veel jonge kinderen die op onverwachte momenten tussen de
auto's door de weg op kunnen schieten.Dit geldt ook voor de kinderen die bij ons naar
school gaan.

Contactpersoon
Een contactpersoon is betrokken bij de school en daarom gemakkelijk toegankelijk voor
leerlingen, ouders en schoolpersoneel. Bij WereldWijs is dit Marjorie Rote.

Een contactpersoon is, net als een vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt bij klachten
over ongewenst gedrag op school. U kunt in dit verband denken aan seksuele intimidatie,
agressie, geweld, pesten, discriminatie etc. De klachten kunnen gaan over een leerling of
een leerkracht.

In eerste instantie zult u zaken die niet goed gaan bespreken met de leerkracht of eventueel
de directeur. Als dit niet goed verloopt, kunt u een beroep doen op de contactpersoon. Zij
kan u adviseren in uw hulpvraag.

Doordat een contactpersoon ‘dicht op ‘ de school zit, kunnen er situaties voorkomen waarbij
zij een loyaliteitsconflict voelt, bijvoorbeeld een probleem tussen een leerkracht en een
leerling die zij beiden goed kent.

Daarom is er naast de interne contactpersoon ook een externe vertrouwenspersoon
aangesteld. Voor onze school is dat:
dhr. Guus Meuleman T 06 40 70 00 71         @ g.meulenmanvp@levwn.nl
Hij staat los van de schoolorganisatie. Deze externe vertrouwenspersoon kan in zijn
advisering objectief bemiddelen.

Halverwege september zal Marjorie de klassen rond gaan en vertellen over haar rol als
contactpersoon.

Hartelijke groet,

Ellen Stoel

Uit de bouwen

In de onderbouw, groep 1-3 is het spelen en leren weer in volle gang. De nieuwe zandbak is
in trek maar ook in de groep wordt volop geschilderd en met materialen gespeeld. Met het
mooie weer worden er in groep 3 ook buitenlessen gegeven.

mailto:g.kraaijeveldvp@levwn.nl


Groep 4/5 is de middenbouw. Een nieuwe
combinatiegroep dus we nemen de tijd om
elkaar te leren kennen. We doen veel
spelletjes waarbij we vragen stellen aan
elkaar en we spreken samen regels af zodat
we weten wat we aan elkaar hebben en hoe
we met elkaar omgaan.



Elk jaar heel belangrijk: elkaar beter leren
kennen en weten hoe we een goed jaar kunnen
hebben samen. In de bovenbouw wordt veel
samengewerkt en de leerlingen uit groep 6, 7
en 8 zien elkaar de hele dag. Bij dit spel werden
hoepels doorgegeven zonder de handen los te
laten. Ook serieuze regels zijn afgesproken
bijvoorbeeld rond het gebruik van internet en de
chromebooks. In deze ‘gouden weken’ wordt
geïnvesteerd in een goede sfeer en band voor
het hele schooljaar.

Algemeen

Bericht van de ICT-coördinator:

Vanaf groep 4 werken de kinderen met een Chromebook en koptelefoon van school. Het is
belangrijk dat ze daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom ben ik vorige week bij de groepen
langsgegaan om afspraken te maken hoe we met deze 'ICT' spullen omgaan en hoe we ons
online op internet gedragen. Deze afspraken heb ik met de leerlingen besproken en ze
waren het er allemaal mee eens! Ze hebben dit zogenoemde 'mediareglement' ook
ondertekend. In de bijlage ziet u een kopie van deze regels. Heeft u hier nog vragen over
mag u mij altijd een mailtje sturen! i.olde@levwn.nl.
Dat kan natuurlijk niet heel lang wachten aangezien ik 14 september met
zwangerschapsverlof mag!  In dat geval kunt u Ellen daar een bericht over sturen.
juf Inge

Meer- en hoogbegaafden binnen Wereldwijs

Voor sommigen onder u ben ik inmiddels een bekend gezicht, voor anderen wat minder.
Mijn naam is Annet Mau en ik werk binnen de school als specialist meer- en
hoogbegaafdheid. Dit jaar ben ik iedere maandag op school aanwezig.
Het is een misverstand dat meer- en hoogbegaafde kinderen alles sneller en beter kunnen.
Tegelijkertijd is het ook zo, dat niet iedere meer- of hoogbegaafde leerling (individuele)
begeleiding nodig heeft. Op school zoeken wij samen naar wat een leerling nodig heeft en
bieden dan een op maat gemaakt programma aan. Het kan soms al voldoende zijn voor een
leerling om in de klas ander/ aanvullend lesmateriaal te krijgen. Het kan ook zo zijn dat een
leerling daarnaast nog ander materiaal van mij krijgt en dat hij/zij samen met anderen of
individueel bij mij komt. Kortom, er zijn verschillende vormen van begeleiding.
In Parnassys zult u 1 keer per blok, dat is een periode tussen 2 vakanties in, een
samenvattend verslag kunnen lezen over uw eigen zoon/dochter. In de tussenliggende
periode houd ik de leerkracht van de vorderingen op de hoogte zodat zij hier in de klas ook
mee aan de slag kunnen gaan. Op deze manier is de begeleiding het effectiefst.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via a.mau@levwn.nl



Lied van de maand

Deze maand zingen we de volgende liederen:

Ons jaarthemalied:

Op reis - Marcel & Lydia [Officiële Video]

Van en door ouders

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 wordt binnenkort gepland.

Kinderopvang

Het laatste lokaal van de school heeft een metamorfose ondergaan. De nieuwe BSO heeft
het sfeervol en gezellig ingericht. Inmiddels is de keuring van de GGD geweest en zouden
ze kunnen starten. Ware het niet dat er nog personeel moet worden gevonden! Dus een
dringende oproep: kent u iemand die een leuke baan zoekt, geef het door!! Zie
onderstaande advertentie.

https://www.youtube.com/watch?v=OvlmziahMxI



