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Agenda
Di 3 dec

Anita Ketelaar van CJG (v.a. 8.20u)

Do 5 dec

Sinterklaas op school

Vrij 6 dec

Half 10 start school

Di 10 dec

Schoolschaatsen

Di 10 dec

OV-vergadering

Wo 11 dec

Kerstknutselen

Vrij 13 dec

Groep 1/2 vrij!

Wo 18 dec

Kerstbuffet

Do 19 dec

Leerlingen 12u vrij!

Vrij 20 dec

Studiedag team. Alle leerlingen vrij!

Ma 23 dec

Kerstvakantie t/m 3 januari 2020

Algemeen nieuws
Kwaliteitsonderzoek inspectie
Op dinsdag 12 november is de onderwijsinspectie
op bezoek geweest en heeft gesproken met
directie, leerkrachten, kinderen en ouders van
Wereldwijzer. Naar aanleiding van de gesprekken
en de informatie die we hebben aangeleverd heeft
de inspectie een uitspraak gedaan over:
 het contact tussen kinderen onderling en
tussen de kinderen en de leraren (sociale
veiligheid)
 hoe goed de kinderen het doen op school
(de resultaten)
 op welke manier de benodigde kennis en
vaardigheden worden aangeleerd
(didactisch handelen)
 hoe goed de school in de gaten heeft wat
de ontwikkeling is van de kinderen (zicht
op ontwikkeling)
We zijn heel blij dat de inspecteur tevreden is over
de onderlinge verstandhouding op school. Er is
voor de kinderen een veilige omgeving om zichzelf
te zijn. De inspecteur vindt ook dat de kinderen
het goed doen op school en dat ze op een goede
manier les krijgen.
De wijze waarop de school in de gaten houdt wat
de ontwikkeling is van de kinderen vraagt echter
nog aandacht. De inspectie erkent dat als gevolg
van het laatste punt er sprake is van een
zogenaamde ‘zwakke school’. Vanuit het bestuur
van de school wordt nu hulp ingeroepen bij de POraad, de vereniging die de belangen van

schoolbesturen behartigt ten behoeve van nog
beter onderwijs. Met deze hulp is het team van
Wereldwijzer erg blij om zo de kwaliteit van het
onderwijs optimaal te maken.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit
inspectiebezoek, neem dan gerust contact op!

Personele wijzigingen
Onlangs heeft Juf Rachel laten weten haar man te
willen ondersteunen in hun transportbedrijf. Dit
betekent dat zij per 1 januari 2020, met pijn in
haar hart, afscheid gaat nemen van onze school.
Woensdag 4 december vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Wij houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Ook onze administratief medewerkster Margo
heeft aangegeven haar werkzaamheden af te
willen bouwen. Haar werkzaamheden worden
reeds overgenomen door Josette van den Berg.
Zij werkt op de woensdagmiddag. Zij zal zich
verderop in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Sinterklaasnieuws
Nog even alles op een rijtje:
 8.10u: de kinderen van gr 5 t/m 8 kunnen
hun surprise binnen zetten.
 8.20u: ouders wachten op het plein. De
kinderen zetten hun tas binnen en zetten
hun gemaakte muts op ( gr 1 t/m 4) en
komen naar het kleuterplein.
 8.40u: bezoek sinterklaas en pieten. We
laten een pietendans zien.
 9.00-10.00u: programma groep 1 t/m 4 in
de kuil, waarbij de ouders van deze
kinderen welkom zijn.
Daarna worden de andere groepen bezocht.
Voor de kleine pauze hoeft geen eten/drinken
meegenomen te worden.
Zou u in verband met het zicht
op de weg uw auto niet op de
parkeerplaats naast het
kleuterplein willen parkeren?
We hebben zin in een gezellige dag!

Uitnodiging voor Kersthapje
Tijdens de jaarlijkse kerstmaaltijd van de kinderen
nodigen we jullie uit voor een gezellig hapje en
drankje in de kuil.
U kunt hier terecht met uw peuters en pubers die
niet hier naar school gaan. We zullen zorgen voor
wat speelgoed voor de kleintjes en willen u erop
wijzen dat u zelf op uw kleintjes dient te letten en
dat ze ook in de kuil moeten blijven.
We serveren soep, salades en een drankje.
Het is woensdag 18 december van
17.30 tot 18.45 uur.
Kunt u in verband met de inkoop
uiterlijk dinsdag 10 december laten
weten via het ouderportaal of u
komt?
We hopen dat u erbij zult zijn!

Nieuws vanuit de groepen
Groep 1/2

Nu zijn we druk bezig met het
knutselen van een
paardenmuts. Op dinsdag
hebben we met hulp van
ouders pepernoten gebakken
en a.s. vrijdag gaan we naar
het kasteel van Sinterklaas!
We gaan naar ’s-Heerenberg
met de bus. Het lijkt wel een
schoolreisje. De kinderen
kunnen niet wachten….

Groep 5/6
De laatste weken van het jaar, maar ook de
gezelligste. De lootjes zijn getrokken en de
kinderen zijn als het goed is al weer druk bezig
met het maken van surprises. Iedereen is aan
het rijmen en dichten. Bij ons in de groep zijn er
al volop leuke Sinterklaasgedichten geschreven
om te oefenen. Hieronder een voorbeeld van Dide:

Wat een leuke en
spannende tijd is het
toch. We leren hoe
we pepernoten
moeten bakken. We
proberen lenige
pietjes te worden,
want we willen graag
een pietendiploma
verdienen. Het
bezoek aan het
kasteel van
sinterklaas was
geweldig en wat is
het leuk om met de
hele klas op stap te
gaan met de bus. We kunnen lekker spelen in de
sinterklaashoek en in/bij de stal van Ozosnel.
Deze is gemaakt door het ouderteam. Daar zijn
we erg blij mee!
En dan zijn we ook nog druk aan het oefenen voor
5 december. U komt toch kijken?

Groep 3/4

Er heerst een gezellig sfeertje bij ons in de klas.
We zijn liedjes aan het oefenen voor 5 december.
Juf Atie leert ons noten lezen met echte
pepernoten! Behalve zingen en dansen zijn we ook
druk aan het knutselen. I.p.v. een schoen hebben
we dit jaar een stoomboot gemaakt!

Als 5 december weer achter de rug is gaan we met
elkaar de klas in kerstsferen brengen. De boom
optuigen en lampjes ophangen is altijd weer een
hele klus, maar hoe fijn voelt het als de lampjes
branden en de klas super gezellig is.
Maar eerst is er vandaag, donderdag 28
november: het muzikale optreden van groep 6. De
kinderen hebben erg hard geoefend en laten vast
een spetterend optreden zien. Ik kan u verzekeren
dat de generale repetitie verbluffend goed was.
We hopen u met vele anderen vanavond te
verwelkomen bij de uitvoering op school om 19.00
uur.

Groep 6/7

Groep 8

Eten met de burgemeester
Ik zit in de klas en denk aan het ontbijt. Ik was bij
de burgemeester aan het ontbijten en dacht toen
aan mijn opa die daar werkte. Ik ging met de
wethouder in gesprek en ik vroeg: ‘Had u met
mijn opa gewerkt?’ En de wethouder vroeg: ‘Wie
is jouw opa?’ En ik zei: ‘Mijn opa is Paul Verhoef!’
En ze antwoorde: ‘Ja, ik heb met jouw opa
gewerkt.’
‘Hij was toch wethouder?’ vroeg ze. En ik
antwoordde: ‘Ja!’ en ze zei: ‘Nou leuk je te
ontmoeten!’
Ik zei: ‘Nou dank je wel en ik vind het ook heel
leuk om u te ontmoeten.’ En toen ging ik aan tafel
zitten.

De afgelopen weken heeft groep 8 weer leuke en
leerzame dingen gedaan. 19 november zijn wij
naar het Candea College geweest. We kregen hier
minilessen. We hadden in die lessen Duits,
natuurkunde en wiskunde. We vonden het
allemaal super leuk!
20 november hadden wij een dag van de
gehandicaptenraad. Wij hebben gepraat met een
bijna blinde vrouw. We mochten in een rolstoel
rijden, we gingen ‘blind’ lopen en met onze voet
tekenen, dit was echt interessant! Er kwam ook
een man die verlamde benen had door een ziekte.
Hij vertelde veel over zijn leven en we mochten
hem veel vragen stellen.
Op dinsdag 26 november zijn we naar het
afvalaanbiedstation geweest. Bij de stort, de
Ploen. Hier kregen we informatie over het
verzamelen van afval.
Dit was ons verhaaltje voor het wijsneusje!
Geschreven door Lyova en Jasmijn

Na een paar minuten kregen wij op tafel ontbijt en
gingen we eten. Na een tijdje was het klaar en we
gingen met z’n allen opruimen. Daarna gingen wij
naar de raadzaal en daar zijn politieke
vergaderingen. Daar kunnen mensen ook trouwen
zoals mijn ouders ook deden. Daarna werd er een
foto van ons allemaal gemaakt, behalve de
kinderen niet op de foto mochten. Na de foto’s
gingen we nog wat vragen stellen en na een tijdje
gingen we terug naar school. En nu ben ik weer
op school aan het werk. Terug van mijn
gedachtes.
Geschreven door Isa Verhoef, groep 7
(De opdracht was om een verhaal te schrijven
over het nationale schoolontbijt met een flashback
en met directe rede)

Even voorstellen…
Mijn naam is Josette van
den Berg. Ik ben sinds
kort werkzaam op
Wereldwijzer ter
vervanging van Margo
Welgraven.
Ik ben getrouwd en
moeder van twee zonen
en sinds kort een
kleinzoon. Mijn hobby’s
zijn lezen, met de hond wandelen en haken, niet
perse in die volgorde. Ik werk sinds 1999 op Het
Klokhuis en op Toermalijn als administratief
medewerkster. Het is even een uitdaging om een
administratie over te nemen, maar ik heb er veel
zin in!
Ik ben op school te bereiken op woensdagmiddag
van 12.30 – 16.30 uur.

