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naar directie.wereldwijzer@liemersnovum.nl of
door te bellen naar de school.

Agenda
21+22 okt

Studiedagen (kinderen zijn vrij)

Ma 25 okt

Herfstvakantie t/m 31 oktober

Doeken wassen

vanaf 4 nov

Week van de Mediawijsheid (groep 7-8)

vanaf 23 nov

Voorlopig adviesgesprek (groep 8)

Er hebben zich ouders aangemeld n.a.v. deze
oproep in het vorige Wijsneusje. Hartelijk dank
hiervoor!

25 nov

Wijsneusje 3

ma 22 nov

Studiedag (kinderen zijn vrij)

Algemeen nieuws

Inloopochtend en –middag

We zijn dan blij dat we u als ouders weer
mogen ontvangen in de school. Wij en de
kinderen willen u daarom laten zien, waaraan
wordt gewerkt in deze periode.
Daarom nodigen we u uit voor woensdagmiddag
3 november van 14.00u – 14.15u of op
donderdagochtend 4 november van 8.15u –
8.30u in de klas(sen) van uw kind(eren).
Spreekt u zelf met uw kind af op welk moment
u komt? We hebben gekozen voor twee dagen
en twee tijdstippen, om tegemoet te komen aan
verschillen in bijvoorbeeld werkroosters
U mag op bovenstaande tijdstippen gewoon
binnen lopen. Uw zoon/dochter heeft in de klas
uw bezoek voorbereid en laat graag aan u de
klas en/of het werk zien. Het zou voor de
kinderen leuk zijn als er iemand komt kijken.
Mocht u als ouders niet in de gelegenheid zijn,
dan mag bijvoorbeeld ook een opa of een oma
binnen komen.
De volgende inloopmomenten komen in de
agenda van het ouderportaal te staan en
worden aangekondigd in het Wijsneusje.
Graag tot 2 en 3 november op onze school.
Zoals u weet is Frank de Bruin onze nieuwe
directeur. U heeft afgelopen maand al de kans
gekregen om eens kennis te maken.
Frank is in de regel op maandag en woensdag
op Wereldwijzer.
Hier kan i.v.m.
afspraken van
afgeweken worden.
Daarnaast kunt u
hem natuurlijk altijd
bereiken door te
mailen

Vreedzame school

De mediatorentraining voor
een groep kinderen uit
groep 7-8 is afgerond. De
leerlingen konden kiezen of
zij deze wilden ontvangen.
De leerlingen die hebben
meegedaan en de lessen
hebben afgerond, lopen nu
in de pauzes rond om te mediëren bij conflicten,
als dat nodig is. Dit zijn situaties, waarbij een
meningsverschil optreedt tussen leerlingen. In
de training hebben ze o.a. geleerd dat ze bij
ruzies geen mediërende rol hebben, maar dat
ze dan de leerkrachten of overblijfmoeders
inschakelen.

Kinderboekenweek
Bij de fotoalbums heeft u al een inkijkje
gekregen bij de activiteiten die we rond het
thema ‘Worden wat je wil’ en leesbeleving
hebben georganiseerd. Op woensdag was de
afsluiting met voorlezen voor de hele school en
presentaties. De
voorleeskampioen
van de school, die
mee mag doen
aan de
voorleeswedstrijd
van Duiven, is
Cyrine!

Voorlopige adviesgesprekken
(groep 8)

Deze zijn verplaatst en zullen vanaf 22
november plaatsvinden. Zo is er iets meer
ruimte tussen de startgesprekken en deze
gespreksronde. De voortgangsgesprekken van
de overige groepen vinden plaats rond rapport
1.

Schoolfruit:

Ook dit jaar doen wij als school mee aan het
project “Schoolfruit”. In de week van 15
november zal de eerste keer zijn. Het is nog
niet bekend welke dag het fruit geleverd wordt,
maar dat wordt op een later moment
medegedeeld. Het schoolfruit zal doorlopen t/m
de week van 18 april.

Oudervereniging

Namens de Ouder Vereniging:
We kijken terug op een goede Algemene
Ledenvergadering. We zijn erg blij dat Anja
Polman (de moeder van Aijold) graag mee wil
draaien in de OV.
Het is weer tijd om de ouderbijdrage van 42,50
per kind te betalen. U ontvangt hiervoor een
aparte brief via uw (oudste) kind. We gaan er
weer mooie activiteiten voor organiseren!

Gezonde school
Ook dit jaar
stimuleren we
gezonde traktaties.
Een van de vele
goede voorbeelden
komt van Mylo:

Nieuws vanuit de groepen
Groep 1/2/3

De afgelopen weken stonden in het teken van
eerst het thema boeken en later het thema
beroepen. Het thema beroepen was ook het
onderwerp van de Kinderboekenweek “Wat wil
je worden?”

Kinderpostzegels

De kinderen uit groep 7-8
hebben hun beste beentje
voor gezet om zich in te
zetten voor kinderen die
wel een steuntje kunnen
gebruiken. Een speciale
vermelding voor
Mohamad, die een record
opbrengst had van meer
dan 400 euro!

We hadden in de klas een eigen bibliotheek
waar de kinderen met hun zelfgemaakte
biebpasje boeken konden lenen, lezen en
daarna weer terugbrengen naar de bibliotheek.
Ook hebben we allemaal een eigen boekje
gemaakt.

De afgelopen twee weken zijn we met beroepen
aan de slag gegaan. We hebben een
brandweerman gemaakt, een uniform
ontworpen, als bouwvakkers in de bouwhoek
gespeeld, maar ook een taart gemaakt als een
echte bakker en een eigen kunstwerk van klei.
Wat is er hard gewerkt. De Kinderboekenweek
sluiten we af met het liedje: “Later als ik groot
ben”.

Groep 4/5/6
Groep 4 heeft elke week muziekles van een
vakdocent. De kinderen spelen dan de mooiste
muziek stukjes op de xylofoon. Erg leuk om te
horen. De kinderen zijn enthousiast en vinden
het een leuk instrument. We hebben afgelopen
weken veel jarigen gehad. Wat een feest. Er
wordt steeds meer nagedacht over
gezonde traktaties. Fijn is dat. Ook voor de
leerkrachten zijn gezonde snacks beter.

Groep 7/8
Schrijfster op bezoek
Marina van Geel kwam bij ons langs. Ze heeft al
een boek gemaakt en het 2de boek moet nog
gedrukt worden. Haar 2de boek las ze voor.
Iedereen vond het wel leuk.
Strips
We moesten strips maken omdat ons taal
thema over strips ging. Het was heel leuk en
gelukkig waren bijna alle strips prachtig
afgemaakt.
Kinderboekenweek
De kinderboeken week begon! In de opening
had een deel van onze groep een toneelstukje
gemaakt. De rest van de groep had mediator
training.
Kinderpostzegels
Dit jaar gingen we kinderpostzegels verkopen
voor kinderen die wel een steuntje konden
gebruiken vanwege de coronacrisis. We hadden
best veel geld opgebracht met onze klas.
Dit was het Wijsneusje! Tot de volgende keer!
Groeten Sandr en Lars

De afgelopen weken zijn we bezig in de groep
met het thema: “Wat wil ik later worden”. Dit is
het onderwerp waar het tijdens de
Kinderboekenweek over gaat. De kinderen van
de groep zingen bij de afsluiting van de
Kinderboekenweek een lied, dragen een
prachtig gedicht voor en enkele kinderen lezen
een stukje. Vrijdag hadden we de jaarlijkse
boekenmarkt. Leuk dat er zoveel verschillende
boeken te koop aan werden geboden. Een leuke
manier om aan andere boeken te komen.

Duiven, 20 oktober 2021
Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2021/2022
Geachte ouders/verzorgers,
Het schooljaar is weer enige tijd geleden van start gegaan en de algemene ledenvergadering van de oudervereniging heeft ook
plaatsgevonden. De ouderbijdrage is per kind vastgesteld op een bedrag van € 42,50. Voor dit bedrag worden onder andere de
volgende activiteiten door de oudervereniging georganiseerd:
•

Sinterklaasfeest

•

Kerst

•

Carnaval

•

Paasfeest

•

Bijdrage aan de avondvierdaagse

•

Schoolreisje/schoolfeestdag

•

Een bijdrage aan de Koningsspelen

•

Afscheidscadeautje voor groep 8

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij zijn echter helaas wel afhankelijk van uw bijdrage, als wij deze ouderbijdrage
niet ontvangen dan kan dat gevolgen hebben voor de genoemde activiteiten. Wij gaan er dan ook van uit dat iedereen zijn of
haar steentje bijdraagt. Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Stichting Leergeld de Liemers kan gezinnen
helpen die deze bijdrage lastig kunnen betalen.
Ik verzoek u dan ook vriendelijk deze bijdrage voor 30 november over te maken op IBAN nummer NL16INGB0004692883,
t.n.v. Oudervereniging o.b.s. Wereldwijzer onder vermelding van de volledige naam van uw kind(eren). Het is heel belangrijk
dit te vermelden in verband met het controleren van de betaalde/niet-betaalde bijdragen.

1 kind

€ 42,50

2 kinderen

€ 85,00

3 kinderen

€ 127,50

4 kinderen

€ 170,00

Namens de oudervereniging hoop ik dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De penningmeester,
Jundy Menke

