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Agenda

10 oktober bovenbouwleerlingen thuiswerken
11 oktober studiedag: leerlingen vrij
14 oktober schoolfotograaf
14 oktober koffie met ouders: welkom!
20 oktober afsluiting thema Giga Groen
22 oktober herfstvakantie t/m 30 oktober

Van de directie

Groen schoolplein
We wachten nog op het rapport met goedkeuring van de
speeltoestellen en dan kunnen de hekken rond de
speelheuvel weg. In de komende maand wordt de
beplanting toegevoegd zodat het een mooi geheel wordt.

Met de subsidie van Stichting Het Gehandicapte Kind
hebben we een deel van het schoolplein kunnen realiseren. We hebben gekozen voor een
mandschommel waar kinderen met een handicap makkelijker gebruik van kunnen maken.
Hieronder het verhaal van Shireen.

Verhaal Shireen (buurtspeelplaats WereldWijs)

Shireen woont in een wijk met veel flatgebouwen en veel bomen. De schoolpleinen in de
buurt zijn niet afgesloten en toegankelijk voor de kinderen uit de buurt. De pleinen zijn veelal
hetzelfde met veel tegels en hier en daar een klimrek. Shireen is een lieve meid van 9 jaar,
ze zit in een rolstoel en heeft veel verzorging nodig. Elke dag wordt ze opgehaald met een
busje en 's middags weer thuis gebracht. Op haar school zijn speeltoestellen waar ze van
kan genieten maar tot voor kort was er in de buurt niets te vinden waar zij gebruik van kon
maken. De leerlingen van de school dichtbij haar huis hebben gespaard en sponsors
gezocht voor een groener en leuker speelplein. Met elkaar hebben ze het plein ontworpen
waarbij de wens was om een speeltoestel te krijgen waar Shireen ook op kan. En dit is
gelukt! Met hulp van Stichting het Gehandicapte Kind is een mandschommel gerealiseerd
waar Shireen in kan liggen en heerlijk schommelen. Gaaf dat nu alle kinderen kunnen
genieten van het buitenspelen op het plein.



Afsluiting kinderboekenweek
20 oktober is de afsluiting van de kinderboekenweek. Dit is iets later dan eerder gepland
zodat we meer tijd hebben voor de leuke activiteiten die bij het thema Gi Ga Groen te doen
zijn. Ook willen we deze dag vragen zoveel mogelijk in het groen gekleed te komen en dat
leek ons geen succes als de schoolfotograaf er is. Dus de 20e aan het einde van de
schoolmiddag. De precieze tijd en details ontvangt u binnenkort.

Schoolfotograaf
Vrijdag 14 oktober komt de schoolfotograaf voor de individuele foto’s van de leerlingen en
een klassenfoto. Hebt u meerdere kinderen (op school) en wilt u hen samen op de foto,
vergeet dan niet in te schrijven bij de ingang van de school.

BSO
We proberen van alles om personeel te vinden voor de BSO. De ruimte is klaar voor de
start, de goedkeuring van de GGD is binnen maar waar blijft die leuke medewerker die aan
de slag wil met onze kinderen na schooltijd?
Deze week krijgt uw kind een flyer mee naar huis om te geven aan iemand die misschien
wel interesse heeft of iemand kent die het avontuur wil aangaan. Helpt u mee?!

Koffietafel met ouders
Vrijdag 14 oktober bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee met andere ouders
en ondergetekende. Meteen aan het begin van de dag wil ik graag met u van gedachten
wisselen over de rol van ouders in de school en de vervangingsproblematiek waar we mee
te maken hebben. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om gewoon even bij te praten. Bent u
erbij?

Factuur Ouderbijdragen
Volgende week ontvangt u de factuur voor de ouderbijdragen van schooljaar 2022/2023.
De factuur wordt verstuurd vanuit Wis-collect en bestaat uit 3 onderdelen:
Per leerling Euro 45,- voor het meedoen aan excursies, schoolreisje, vieringen,
Per gezin Euro 100,- voor de tussenschoolse opvang tijdens de lunchpauzes
Per gezin Euro 35,- voor de organisatie LEV-WN waar we bij horen en die zorg
draagt voor de behoud van ons christelijk onderwijs.

De ouderbijdrage is vrijwillig, uw kind wordt niet uitgesloten van het meedoen met
activiteiten als u niet wilt of kunt betalen. We rekenen wel op uw bijdrage omdat de
geplande activiteiten hiermee worden betaald.

Wilt u aangeven bij Annet Goossens wereldwijs@levwn.nl of Ellen Stoel e.stoel@levwn.nl
als u niet kunt of wilt betalen of hierover wilt spreken. Dat mag per mail maar natuurlijk ook
door ons aan te spreken.

Dit jaar krijgt u een keuzefactuur waarin u aangeeft de factuur te gaan betalen of niet en
hoeveel u gaat betalen (bedrag is aanpasbaar).

Er is ook een post solidariteitsbijdrage. Kunt en wilt u meer bijdragen en helpt u zo een
andere ouder die minder te besteden heeft dan kunt u deze regel apart invullen met een
bedrag naar keuze, dit is dus een gift.
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Ziekte en vervanging
In de afgelopen weken en nog steeds hebben we te maken met ziekte en afwezigheid van
leerkrachten. Laure heeft een langdurige ziekte en nog geen uitzicht op terugkeer op school.
Ook Francien is een poosje uit de roulatie vanwege een operatie die ze moest ondergaan.
Gelukkig gaat het goed met haar en hopen we haar spoedig weer op school te zien. Inge is
met verlof en een aantal leerkrachten werkt daarom een dag extra.

Omdat er geen vervanging te vinden is, hebben we regelmatig groepen samengevoegd. Met
name Joanne (en Maartje als ondersteuning) heeft regelmatig voor een hele grote groep
leerlingen gestaan met daarbij de uitdaging om alle leerlingen toch genoeg te kunnen leren.

We doen onze uiterste best om een oplossing te vinden. Voor de herfstvakantie zal dit
waarschijnlijk niet lukken. Hoe het er na de herfstvakantie uitziet, daar zullen we u zo snel
mogelijk over informeren.

Hartelijke groet,

Ellen Stoel



Uit de bouwen

Wat is er veel te leren over de boom en alles wat je daarbij ziet. Niet alleen mooie knutsels
om te maken maar ook erover lezen. Dit gebeurt in de onderbouw.



De middenbouw heeft de musical opgevoerd waarbij de bovenbouw mocht kijken. De
bovenbouw ging de uitdaging aan hoe je een ei kunt laten vallen zonder het kapot te laten
gaan. Er gebeurt van alles op school!



Algemeen

OPROEP LEDEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND ZOETERMEER
In de bijlage vindt u een oproep vanuit het samenwerkingsverband.

In de bijlage vindt u een flyer van sportlessen voor ouder en kind.

Schooltandarts

Dental Car
In de Dental Car voeren wij de halfjaarlijkse controle aan het gebit uit bij de kinderen die bij
ons patiënt zijn.

Wij komen op:
● Woensdagochtend 12 oktober 2022
● Donderdag 13 oktober 2022
● Maandag 17 oktober 2022

Lied van de maand

Deze maand hebben we de volgende liederen gezongen:

Noach: 'Ken je dit verhaal' (van cd Kom aan boord) HQ videoclip

Het Oude Testament lied
Tienduizend redenen - Opwekking 733

Nog één rivier
Onze Schuilplaats Is God (LIVE) - Mozaiek Worship | Kees Kraayenoord & Wyke Bokma

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

https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o
https://www.youtube.com/watch?v=U3xUsTAqCXI
https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
https://www.youtube.com/watch?v=LicRfVAyHWg
https://www.youtube.com/watch?v=aA6cnb7hBwg


De volgende vergadering van de medezeggenschapsraad staat gepland na de
herfstvakantie. Wilt u als ouder onderwerpen inbrengen dan kan dat door een bericht te
sturen naar mrwereldwijs@levwn.nl

In de MR zijn Astrid Menninga en Bert Verbrugge als oudervertegenwoordiging en Marjorie
Rote en Rianne Dieleman (vervanger van Inge van Egmond) namens het team lid.

Kinderopvang

In de bijlage vindt u de flyer die de kinderen deze week meekrijgen.
Helpt u ons aan een medewerker en ontvangt u de bon van Euro 100,-?
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