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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
De eerste weken van het schooljaar zitten erop. Met wat kunsten vliegwerk van ons bevlogen team hebben we alle groepen
kunnen bemannen waarvan de leerkracht ziek was of in
afwachting van een coronatest.
Waar een kleine school groot in kan zijn!
Wat fijn ook om te zien dat alle ouders zich prima houden aan
onze afspraken over het wegbrengen en ophalen op het plein.
Dank je wel daarvoor.

AGENDA
De meest actuele
agenda vindt u ook op
social schools.
15 september:
Studiedag
Let op: C@lvin gaat wél
naar school.

Mocht u in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en ons
willen helpen in geval van nood dan horen wij dit graag. Stuur
een mail naar: nicole.meesters@scalascholen.nl.
Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf komt op donderdag 24 september. Meer
info volgt later.

17-18 september:
Kamp Rode Bosbes
22 september:
Buitenlesdag

24 september
Afspraken pauzehap:
Schoolfotograaf
Zoals u ook al in de informatiegids ‘Wereldwijzer’ heeft kunnen
lezen hebben we wat kleine aanpassingen gedaan m.b.t. de
pauzehap.
• De kinderen nemen op maandag ,dinsdag ,donderdag
en vrijdag iets van groenten en/of fruit mee in de kleine
pauze. Op woensdag mogen kinderen een ander tussendoortje meebrengen.
• We zien graag een gezonde lunchtrommel. Snoepjes en koekjes laten we thuis.

Ouder kind gesprekken:
Binnenkort vinden de ouder-kind gesprekken plaats. We vragen alle ouders om binnen te komen
via de hoofdingang. Hier graag de handen desinfecteren alvorens de school te betreden. Wij
vragen u de school weer te verlaten via de uitgang op de speelplaats. U kunt door het “groene
poortje” aan de zijde van MIKZ het plein weer verlaten.
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Lief en leed personeel:
Juf Claire heeft JA gezegd tegen haar Dennis. Het was een prachtige dag, nogmaals van harte
gefeliciteerd meneer en mevrouw Jansen!

Meneer Roland is nog thuis aan het herstellen van de ziekte van Pfeiffer. Hij gaat met kleine
stapjes vooruit. We wensen hem bij deze sterkte met het herstel.
Juf Jojanneke is inmiddels geopereerd en dit is goed gegaan gelukkig. Ze is deze week weer
gestart, welkom terug! Dit betekent dat Juf Iris deze week ook gestart is als leerkracht van groep
1-2-3 op donderdag en vrijdag. Op dit moment zijn we druk bezig met een nieuwe vervanger voor
meneer Roland.
Beeldvoorkeuren:
Volgens de AVG-wetgeving zijn wij als school verplicht om uw toestemming te vragen voor het
maken van foto’s en video’s van uw kind(eren).
Nog niet alle ouders hebben aangegeven in social schools of we beeldmateriaal mogen gebruik
van hun kind. Dat betekent dat we nog geen leuke foto’s en of filmpjes kunnen delen via social
schools. Zou u dit zo snel mogelijk in orde willen maken?
Ga naar administratie • Klik de naam van uw kind aan. • Klik beeldgebruikvoorkeuren aan. •
Per item kunt u vervolgens aangeven waar u wel/geen toestemming voor verleent.
Gezocht:
We willen graag wat nieuwe sfeerfoto’s maken voor in onze schoolgids en op de website. Bent u
een ouder die ervaring heeft met fotografie en dat leuk vindt om te doen voor Wereldwijs? Laat
het weten aan nicole.meesters@scalascholen.nl
Verlof aanvragen en absentiemeldingen
Binnen Social Schools bestaat, naast absentiemelding, ook de mogelijkheid om verlof aan te
vragen. Verlofaanvragen kunnen helaas niet via de app, hiervoor moet u inloggen op uw
computer. Ik verzoek u vriendelijk verlofaanvragen enkel via social schools in te dienen. U krijgt
dan een digitale melding van goed- of afkeuring. Hieronder leest u hoe u een verlofaanvraag via
social schools kunt indienen. De leerplichtambtenaar heeft alle directeuren verzocht bij verlof
voor bijwonen van een bruiloft of begrafenis een kaart te overhandigen.
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Een verlofaanvraag indienen voor je kind(eren)
Via Social Schools bestaat de mogelijkheid om een verlofaanvraag in te dienen voor je
kinderen. Volg de volgende stappen om een verlofaanvraag in te dienen: Let op: een
verlofaanvraag indienen kan alleen via de webapp.
1. Zorg dat je bent ingelogd op de webapp via app.socialschools.eu
2. Klik op mijn kinderen
3. Selecteer een van je kinderen, je komt nu op de leerlingpagina van je kind. Klik hier op
verlof aanvragen
4. Je kunt nu je andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op
aanvragen
5. Nadat je je aanvraag hebt ingediend kun je de status van je aanvraag zien bij je
verlofaanvragen. Je kunt je verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te
klikken.
Overzicht vrije dagen:
U vindt een overzicht van alle vrije dagen en activiteiten in de kalender van social schools. Op
verzoek nogmaals een uitgewerkt overzicht in de bijlage. De kerstmarkt is i.v.m. Corona niet
ingepland dit jaar. We willen een voorjaarsmarkt organiseren, zodra de datum bekend is zullen
we deze met u communiceren.
In het jaarrooster ziet u ook een aantal keer de tipitent gepland staan. Dit jaar gaan de groepen
5 en 7 en kleine groepjes meedraaien met de rode bosbes bij de tipitent. Nieuw is dat iedere
periode van bezoeken wordt gestart en afgesloten met de hele groep. De startdag en de
afsluitende dag staan opgenomen in de kalender. Wanneer uw kind exact aan de beurt is op de
woensdagen hiertussen ontvangt u t.z.t. van de groepsleerkracht.
Aanpassingen in het rooster bovenbouw:
Nu we dit schooljaar met 2 bovenbouwgroepen werken i.p.v. 3 hebben we rooster technisch wat
aanpassingen moeten doen zodat alle kinderen wel dagelijkse hun instructiemomenten kunnen
krijgen. Ook in de weektaak hebben we wat aanpassingen moeten doen omdat bleek dat het
werken met de weektaak op de manier zoals we die ingezet hadden nog iets te hoog gegrepen
was. We doen daarom een stapje terug, zodat kinderen de kans krijgen om het plannen en
organiseren met de weektaak goed onder de knie te krijgen.
Algemene ledenvergadering O.V:
Hier een stukje vanuit de oudervereniging. Ook wij zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar
en hebben de eerste online vergadering al gehad.
Op maandag 7 september 2020 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden.
Helaas voor ons heeft niemand zich hiervoor aangemeld. We kunnen dit nog steeds als een
groot compliment beschouwen: de ouders van Wereldwijs hebben alle vertrouwen in de
oudervereniging. Toch hadden we het fijn gevonden als er interesse was getoond voor alle
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energie, tijd en moeite, die we er gedurende het schooljaar insteken om de activiteiten voor alle
kinderen van Wereldwijs goed te organiseren en uit te voeren.
Zoals in de uitnodiging vermeld stond, hebben 6 ouders zich aangemeld als bestuurslid voor de
OV. Tijdens de ALV heeft de stemming hiervoor plaatsgevonden en de zittende bestuursleden
hebben bij alle aangemelde ouders voor gestemd. Dus kan de OV dit schooljaar weer met een
voltallig bestuur starten en daar zijn we ontzettend blij mee!
De bestuursfuncties zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Annemieke den Teuling
Hanneke Oosterbaan
Laura van Loon
Rianne Smal

We hopen dat de OV ondanks de Corona weer veel activiteiten kan gaan organiseren voor
Wereldwijs.
Tot het volgende Wereldnieuws,
Namens de Oudervereniging Wereldwijs,
Paul van Logten
Laura van Loon
Hanneke Oosterbaan
Linda Schreuders
Miranda Simmer-van Logten

Rianne Smal
Annemarie Sonneveld
Annemieke den Teuling
Melanie van der Ven
Marloes Wilmsen

Tot zover het tweede Wereldnieuws van dit schooljaar.
Namens team Wereldwijs wens ik jullie allen nog een heel fijn weekend toe en tot maandag!
Nicole Meesters, locatieleider

