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Agenda
Vrij 27 sept

Groep 1/2 vrij!

Zo 29 sept

Duuve Tegek!

Ma 30 sept

Start Kinderboekenweek ‘Reis mee’

Di 1 okt

Alg. jaarvergadering OuderVereniging

Vrij 4 okt

Dierendag

Za 5 okt

Dag van de Leraar

Ma 7 okt

Start afname sociogram in de groepen

Di 8 okt

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

Vrij 11 okt

Groep 1/2 vrij!

Ma 14 okt

Herfstvakantie t/m 18 oktober

Ma 21 okt

Start luizencontrole

Vrij 25 okt

Koffie/ thee met Karin

Zo 27 okt

Wintertijd gaat in!

Ma 28 okt

Start Citotoetsen groep 8

Di 29 okt

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

Algemeen nieuws
Start nieuwe schooljaar
Alles is alweer in volle gang op Wereldwijzer. De
leraren hebben met de leerlingen een fijne start
gemaakt. Na de fase van (opnieuw) kennismaken
binnen de groepen, lijkt iedereen weer gewend
aan de dagelijkse structuur van naar school gaan
en van het ritme in de klas.

Reminder pleinregels
Een nieuwe start vraagt ook even het opfrissen
van de regels:
Er mag niet gefietst worden op het
schoolplein! Gelieve af te stappen voor u
het plein betreedt!
Er mogen geen honden op het schoolplein!
Er mag rondom en op het schoolplein niet
gerookt worden (ook geen e-sigaret!).
Wij danken ouders voor het begrip en de
medewerking.

Conciërge
Per 1 oktober komt Jim Sopucua
ons team ondersteunen met
conciërgewerkzaamheden. Hij
gaat 20 uren verdelen over twee
scholen (Wereldwijzer en
Toermalijn).

Luizenwerkgroep zoekt
ondersteuning!
Na elke vakantie vindt er op school een
luizencontrole plaats in alle groepen. Wij zoeken
nog mensen die ons daarbij komen helpen.
De controle gebeurt in de groep en kost maximaal
een half uur van uw tijd.
Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich opgeven bij de
directie. Alvast bedankt!

Duuve Tegek!
Aanstaande zondag zijn wij te vinden op Duuve
Tegek! Samen met Toermalijn verstrekken wij
informatie over beide scholen.
Zegt het voort!……aan ouders die nog op zoek zijn
naar een gezellige school die binnen een kleine
setting hoogwaardig onderwijs biedt!

Heropening babypeutercafé
Op vrijdag 13 september is het babypeutercafé
opnieuw gestart. Er was een enorme opkomst
tijdens de heropening. We wensen Manouk veel
plezier en succes met het organiseren van deze
activiteit!
Elke vrijdagochtend kunt u
met uw peuter komen spelen
van 9.30 tot 11.30 u.

Schoolfruit
Ook dit jaar mag onze school weer meedoen aan
het Eu-Schoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf
week 46 (11 t/m 15 november 2019) t/m week 16
(13 t/m 17 april 2020) krijgen alle kinderen 3x per
week fruit van school. Afhankelijk van de levering
zal dit op dinsdag, woensdag en donderdag zijn of
op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze
dagen hoeven de kinderen voor de kleine pauze
alleen drinken mee te nemen. Wij houden u op de
hoogte via OuderPortaal!

Vreedzame school
In alle groepen wordt ook dit
jaar weer gewerkt met de
lessen van De Vreedzame
School. In Blok 1 stond het
kennismaken met de nieuwe
groep centraal. We hebben
samen regels en afspraken
bedacht. Samen zijn we er
verantwoordelijk voor dat deze ook worden
nageleefd. We geven elkaar opstekers en geen
afbrekers. In Blok 2, waar we nu mee bezig zijn,
gaan we kijken hoe we conflicten zo kunnen
oplossen, dat beide partijen tevreden zijn. Dat
gaan we met elkaar oefenen. We gebruiken hierbij
het stappenplan: PRAAT HET UIT. Binnenkort
krijgen een aantal leerlingen van de bovenbouw
hun mediatorentraining. Wat dit inhoudt, hoort u
op een later tijdstip.

Koffie/ thee met Karin
Net als vorig schooljaar willen we ouders in de
gelegenheid stellen om binnen een informele
setting te kunnen praten over school of andere
leuke onderwerpen. Op 25 oktober staat weer een
gezellig koffie/thee-moment gepland. Komt u ook?

Komt u
vrijdag 25 oktober
ook een kopje koffie/thee
drinken met Karin?

Van het OuderTeam
Klusjes op school
Vorig schooljaar is er na de
Wensen&Verwachtingen avond een klein
ouderteam ontstaan. Achter de schermen hebben
we meegedacht over (voornamelijk) PR-zaken.
Nu willen we ons graag gaan richten op meer
praktische hulp op school. Zoals wat extra
schoonmaakwerk, opruimen, kopiëren,
raamdecoraties of kleine reparaties. Wie wil
komen helpen bij het ouderteam van
Wereldwijzer?
Op dinsdag ochtend van 8.30-9.30u doen we
klusjes op school. (Je hoeft niet elke keer te
komen! ) En soms helpen we als er op school iets
te doen is.
We hebben contact met elkaar via een WhatsApp
groep. Aanmelden kan via Femke de Groot
(0613708936 )
Samen maken we onze school nog leuker en
fijner!

Van de MedezeggenschapsRaad
Introductie 5 gelijke dagen model
Er wordt op Wereldwijzer nagedacht over een 5
gelijke dagen model voor het volgende schooljaar.
Dit betekent dat de kinderen elke dag even lang
naar school gaan, bijvoorbeeld van 8.30-14.00u.
Als MR willen we graag weten hoe de ouders
hierover denken. Binnenkort zullen we een
enquête aan alle ouders sturen met daarbij
uitgebreide informatie over de voor- en nadelen
van deze andere schooltijden. We hopen op uw
reactie!
Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u die
stellen per mail of een van de MR leden hierover
aanspreken op school.
MR Wereldwijzer
Dan Assendorp (vader van Hidde en Noor)
dan.assendorp@hvhl.nl
Femke de Groot (moeder van Arthur en Kasper)
femke2403@hotmail.com
Janneke Altena (groep 5/6)
Marieke Janssen (groep 1/2)

Nieuws vanuit de groepen
Groep 1/2
Wat fijn dat de
“klusjesman” voor
ons een mooie
getallenwand heeft
gemaakt. We hebben
alleen nog wat
telmateriaal nodig.
Aangezien de herfst
is begonnen willen we
daarvoor eikels en kastanjes gebruiken. Wie gaat
ze zoeken en meenemen naar school?
Volgende week start de kinderboekenweek.
Iedereen mag zijn/haar lievelingsboek
meebrengen.

Groep 3/4
Wij zijn al weer een paar weken bezig en wat
hebben we al veel geleerd!
De kinderen hebben
allemaal een krijtbord
gekregen om te
oefenen. Eigenlijk
gebruiken we altijd
een wisbord en een
stift, maar een
krijtbord is natuurlijk
helemaal leuk! De juf vraagt een letter, woord of
een som en de kinderen schrijven het op. Zo
kunnen we de woorden en sommen
automatiseren.

Op woensdag hebben we gym.
Dit vinden de kinderen helemaal
leuk! Op de vrijdagmiddag
spelen de kinderen reken- en
taalspelletjes. Wat fijn dat er
moeders zijn om dit te
begeleiden. Dit maakt het voor
de kinderen extra leuk! Kortom
we leren veel, maar we maken
ook tijd vrij om samen
spelletjes te spelen.

Groep 5/6
De eerste weken na de vakantie hebben we al
weer achter de rug. Langzaam aan vinden zowel
de kinderen als de leerkrachten de draai weer. De
kinderen leren in de groep elkaar steeds beter
kennen. We laten groep vijf en zes dan ook
regelmatig samen werken zodat ze elkaar beter
leren kennen en gaan helpen.
Groep vijf is druk bezig om de
tafels te automatiseren. Dat is
heel belangrijk voor alle
sommen die gemaakt moeten
worden. Zelfs als er een leerling
ziek is wordt er thuis nog
geoefend. Fantastisch dat er
zoveel ouders zijn die fanatiek
meehelpen.
De kinderen werken voor
verschillende vakken op het
eigen niveau. Zo zijn er kinderen die werken met
Blits, spelling en Duits. Al met al een goed begin
van het nieuwe schooljaar.

Groep 6/7

Groep 8
Na de vakantie.
Hallo allemaal, ik ga vertellen wat wij na de
vakantie allemaal al hebben gedaan in groep 8.
We begonnen met een kennismaking van twee
nieuwe kinderen, Mehran en Isaac. Mehran en
Zeynep zijn snel vrienden van elkaar geworden.
Gelukkig heeft Isaac ook snel nieuwe vrienden
gemaakt.
We zijn begonnen met rekenen, taal, spelling en
het taakblad. We zijn ook bezig met brieven
schrijven naar een school in Leeuwarden.
Iedereen schrijft een brief naar een jongen of een
meisje. Zelf heb ik al een brief geschreven naar
Amy.
We zijn ook gestart met een extra groepje voor
spelling. Hier zitten kinderen die spelling wat
lastiger vinden. We hebben natuurlijk ook geluk
met zo’n kleine klas met maar 16 kinderen. Maar
het is ook leuk met zo weinig kinderen.
Groetjes,
Nikki
Derde kamer
Hallo, ik ga wat vertellen over wat groep 8 doet
met de Derde Kamer.
Tijdens Prinsjesdag werd groep 8 verdeeld in drie
groepjes. Roze, blauw en groen. Toen kreeg groep
8 een boekje waarin ze opdrachten moesten
maken over de politiek en debatteren. Wat zijn we
daarna gaan doen?
Alle groepjes (fracties) gingen met elkaar
debatteren. Een debat is een discussie over een
plan of idee. In een debat zijn er altijd
voorstanders en tegenstanders van het plan. We
moesten de andere fracties overtuigen waarom
het plan een goed idee is.
Tijdens het debatteren waren er ook een aantal
regels:
Respecteer elkaars mening; niemand is dom of
gek om wat hij of zij vindt.
Laat elkaar uitspreken
Bedenk echte argumenten. ‘Ik vind het gewoon
leuk’ is niet goed genoeg om anderen te
overtuigen.
Luister naar de voorzitter (juf).
Ga staan als je iets wil zeggen.
Het was super leuk en leerzaam!
Groetjes,
Zeynep El Fakih

Meisjesvoetbal 4e plaats



Even voorstellen…..
Omdat wij de samenwerking zijn aangegaan
met de Lerarenopleiding Iselinge, ontvangen
wij veel stagiaires in school. Daarnaast zijn
er ook studenten die stagelopen als
onderwijsassistent.
In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u
voor.
Hallo iedereen, ik ben Laurie en
ik ben 22 jaar oud. Het hele jaar
ben ik de LIO-stagiaire in groep
6/7 bij meester Ronald. Ik ben in
de klas te vinden op de maandag
en de dinsdag. Naast dat ik juf
ben vind ik het ook heel leuk om
te tekenen, films te kijken en
met mijn hamster Ollie en hond
Byoux te knuffelen. Ik woon niet in Duiven zoals
de meeste van jullie, maar in Arnhem. Hier woon
ik sinds een jaar op kamers samen met mijn
hamster Ollie. Ik kijk uit naar een heel gezellig
laatste jaar als stagiaire dat ik hopelijk aan het
eind kan afsluiten met mijn diploma!
Hoi! Mijn naam is Julie Biemans
en ik zal dit hele jaar stage
komen lopen bij uw zoon of
dochter in groep 3/4. Ik zal stage
lopen op elke maandag en
dinsdag bij juf Bianca. Zo nu en
dan zal ik er ook een gehele
week zijn. Ik studeer de PABO op Iselinge
Hogeschool in Doetinchem, op het moment zit ik
in het derde studiejaar. Ik ben 19 jaar oud en
woon in Duiven met mijn ouders, zusje Merel
(17), broertje Sam (16) en onze hond Guus. Ik
doe aan korfbal en ik houd ervan om creatief bezig
te zijn. Mocht u nog iets willen weten, vraag het
gerust. Juf Julie
Dag beste kinderen en ouder(s),
Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben André
Vos, 51 jaar en recent begonnen met de Paboopleiding bij Iselinge te Doetinchem. Ik ben
getrouwd en samen hebben wij 4 kinderen.

Sinds jaren werk ik in het zogenoemde Sociaal
Domein. Ik heb onder meer gewerkt als consulent
uitkeringen. Momenteel ben ik werkzaam als
consulent WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning).Mijn vrouw werkt in het onderwijs
en mijn ouders hebben ook in het onderwijs
gewerkt. Jarenlang heb ik de overstap naar het
onderwijs, door privéomstandigheden niet kunnen
maken. Inmiddels is de gelegenheid er wel en heb
ik deze stap kunnen maken. Ik merk dat het
werken en leren met kinderen mij energie en veel
plezier geeft. Pittig om weer te studeren op
oudere leeftijd, ook naast het werk en gezin. Door
de opleiding krijg je nieuwe inzichten en
leerdoelen, dit is leuk om te beleven en te
ervaren. Wereldwijzer biedt mij de kans om mijn
eerste stage af te leggen. De ontvangst was erg
hartelijk, er werken fijne mensen op school. Het
viel mij gelijk op dat de kinderen zich prettig en
geborgen voelen, wat natuurlijk ook zo hoort te
zijn. De interactie met de kinderen is erg leuk.
Afsluitend, bedankt allemaal voor de positieve
ontvangst en ik zie u graag op school.
Met vriendelijke groeten, André Vos
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Mieke Valk en ik
ben 23 jaar oud. Afgelopen
zomer heb ik de opleiding
onderwijsassistent niveau 4
afgerond en ben ik dit
schooljaar begonnen aan de
pabo op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het
komende half jaar (tot 21 januari) zal ik op de
dinsdag in groep 8 meelopen.

Als u vragen heeft, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Mieke Valk

Mijn naam is Kaylee van Alst en ik ben 18 jaar
oud. Ik woon in Zevenaar.
Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent op Het
Rijn IJssel college in Arnhem. Nu zit ik in het 2e
leerjaar.
Ik verheug me erg op het stage lopen in groep 5/6
bij Janneke. Hier loop ik stage tot begin maart op
de maandag en dinsdag.
Mijn hobby’s zijn voetballen en dansen. Zelf
voetbal ik bij SVO DCS/OBW vrouwen 2.
Dag allemaal, mijn naam is
Desiree Geel en ik kom tot
februari in groep 1/2 stage
lopen. Ik ben 19 jaar en woon in
Zevenaar. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent en zit in mijn
tweede leerjaar. Mijn hobby’s
zijn darten, voetbal (Ajax) en
formule 1 kijken.
Ik heb er heel veel zin in!

Overige informatie
Centrum Jeugd en Gezin - Anita
Hallo kinderen, ouders,
grootouders en verzorgers van
kinderen van deze basisschool.
Iedereen doet zijn best om zijn of
haar kind zo goed mogelijk op te
voeden. Toch heb je soms vragen
over eten, slapen, luisteren, druk
gedrag enzovoort. Soms vraag je je af; “Doe ik
het allemaal wel goed?”
Ook kan er sprake zijn van echtscheiding, een
sterfgeval of een andere vorm van verlies binnen
het gezin. Dan kan het fijn zijn om hierover te
praten met een professionele buitenstaander.
Als u dit wilt, kunt u contact met mij opnemen. Ik
ben Anita Ketelaar en werk als aanspreekpunt
voor het Centrum voor Jeugd en Gezin te Duiven.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en
mogelijke oplossingen. Hiervoor kan ik bij u thuis
komen maar we kunnen ook op school of op
kantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk
afspreken. Er zijn geen kosten verbonden aan
deze gesprekken.
Ik ben aanwezig op school op dinsdagochtenden,
om de week, van 8.00 – 09.00 uur.
Ook kunt u mij benaderen via de Intern Begeleider
Janneke Guijt.
Ik ben bereikbaar op tel. nr. 06 - 10 88 48 51. Of
via aketelaar@stmr.nl

Kinderoefentherapie op Wereldwijzer
In het vorige schooljaar is de kinderoefentherapie
op school, op de Wereldwijzer gestart. Ik ben
Mery Hageman en kinderoefentherapeut. Mijn
werk bestaat uit het begeleiden van kinderen met
een hulpvraag op het gebied van; fijne motoriek,
schrijven, evenwicht of balvaardigheid. Onze
praktijk richt zich onder andere op het begeleiden
van kinderen binnen schooltijd in overleg met de
leerkracht. Kinderoefentherapie wordt 100%
vergoed door de zorgverzekeraar, in overleg met
de leerkracht of de intern begeleider kunnen
kinderen worden aangemeld.

