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NIEUWS WERELDWIJZER 

OVERBLIJVEN OP DE WERELDWIJZER 
 

Het overblijven loopt al weer enkele weken en er zijn weer een groot aantal kinderen 
die daar gebruik van maken. Om beter zicht te hebben op wie er overblijven en wie 
niet, willen we het aan- en afmelden anders aanpakken en dit na de herfstvakantie in 
laten gaan. 
De aanmelding van kinderen die het hele jaar door overblijven blijft hetzelfde. 
Alle kinderen die af en toe overblijven worden voortaan via een mailadres aangemeld 
en dus niet meer via het briefje bij de deur van de klas. 
Het aan- en afmelden dient uiterlijk dezelfde dag voor 8.30 uur gedaan te worden 
zodat de TSO-coördinator tijdig weet wie er overblijven en voldoende overblijf-
krachten kan regelen. 
Het emailadres waar u uw kind aan kunt melden is: 
Tsodewereldwwijzer@hotmail.com (let op de T is een hoofdletter) 
Evelyn Bushgjokaj TSO_coördinator  

LEERLINGENRAAD 17 OKTOBER 
 

Op maandag 17 oktober start er een leerlingenraad op 
onze school.  Uit de groepen 5 t/m 8 gaan van ieder 
leerjaar 2 leerlingen in de leerlingenraad zitten. Groep 
8 levert de voorzitter en groep 7 de secretaris. De 
leerlingenraad gaat voortaan elke maand samen met de 
directeur 45 minuten vergaderen. Ze bespreken dan 
samen agendapunten die uit de groepen komen en heb-
ben dus inspraak in de school. Ze leren argumenteren, 
redeneren en discussiëren. Ze zorgen zelf voor de ver-
slaglegging en koppelen dit terug naar alle groepen van 
de school en naar de ouders. Dus binnenkort krijgt ie-
dereen de eerste notulen. 

EEN POSITIEVE GROEP: 
 

In de eerste weken van een schooljaar werken leerkrachten vooral 
aan de sfeer in de groep. Welke regels en afspraken zijn er in de 
klas en hoe gaan kinderen daar mee om? Welke rollen nemen kin-
deren aan in de groep, die van leider of is men meer een volger? 
Heerst er een positieve groepssfeer of toch meer een negatieve 
sfeer? Door allerlei spelletjes en samenwerkingsopdrachten te doen, 
krijgen de kinderen de kans om te leren goed met elkaar om te gaan. 
Om rekening te houden met elkaar en te zorgen dat iedereen erbij 
hoort. Gericht zijn op de taak die je te doen staat en luisteren naar de leerkracht is 

erg belangrijk. In een positieve sfeer zitten kinderen 
beter in hun vel en kunnen beter leren. Om dit nog 
krachtiger neer te kunnen zetten, zijn er specialisten 
in de school die komen observeren en adviseren. In de 
groepen 6 t/m 8 verzorgen ze extra lessen voor deze 
groepen en leren kinderen nog meer positieve sociale 

vaardigheden. 

http://www.dewereldwijzer.eu/
mailto:Tsodewereldwwijzer@hotmail.com
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COÖPERATIEF LEREN 
 
Om kinderen nog meer actief te betrekken bij de lessen en meer in 
samenwerking te leren, volgen enkele leerkrachten van onze school 
een cursus coöperatief leren. Zij leren daarna andere leerkrachten 
hoe zij dit kunnen gebruiken in de klas. Er wordt dus volop gewerkt 
met samenwerkings-werkvormen die we in onderwijsland “Coöperatief 
Leren” noemen. Dus als uw kind thuiskomt met het verhaal dat hij 
“team antwoord” heeft gedaan of “om en om”, dan is uw kind met co-
öperatief leren bezig geweest. Zo zijn er meer werkvormen, waar-
door kinderen op een snelle manier allemaal actief betrokken kunnen 
zijn bij het leerproces. Voor meer informatie hierover kunt u bij de leerkracht terecht. 

 

STUDIEDAG 12 OKTOBER 
 
Op 12 oktober is er een studiedag en zijn alle kinderen van De Wereldwijzer vrij. 
Leerkrachten gaan zich dan verdiepen in Begrijpend lezen en Begrijpend luisteren. 
Zij leren om doelen, die kinderen gaan bereiken bij begrijpend lezen/luisteren, 
meer in elkaar te schuiven, zodat de kracht van de combinatiegroep meer benut 
kan worden. Afgelopen schooljaar hebben zij dit ook al gedaan voor spelling en op 
een later moment komt rekenen nog aan bod. Op donderdagochtend, direct na de 
studiedag, komt er een specialist observeren in de klas. Hij gaat meekijken of de 
leerkracht toepast wat op de studiedag aangeleerd is. 

 
 

ZIEKE LEERKRACHTEN 
 
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, zijn er op dit moment 2 zieke leerkrachten. Bij 
ziekte van een leerkracht zoeken we direct een vervanger en willen we graag zoveel moge-
lijk dezelfde vervanger in de groep. Door de nieuwe wetgeving wet “Werk-Zekerheid” is 
het erg lastig om vervangers in te zetten zonder verplichtingen op te bouwen. Natuurlijk 
willen we als stichting SKOzoK graag goede leerkrachten aan ons binden, maar bij een te-
veel aan verplichtingen worden we financieel ongezond. Het probleem door de nieuwe wet-
geving is een landelijk probleem, een wetgeving die niet past bij onderwijs. SKOzoK is volop 
bezig om de vervanging goed te regelen. Gelukkig zijn er voor de Wereldwijzer twee leerkrachten gevonden 
die nu de zieke leerkrachten kunnen vervangen. We doen echt onze uiterste best om dit allemaal zo goed mo-
gelijk te regelen en ouders, die kinderen hebben in een groep waar een juf ziek is, zo snel mogelijk te infor-
meren.  

 

SCHOOLGIDS 
 
In het begin van dit schooljaar heeft iedereen een kalender ontvangen waarop alle 
activiteiten en afspraken staan voor het schooljaar 2016-2017. Zoals al eerder ge-
zegd adviseren wij iedereen om op de website te kijken voor belangrijke data. De 
website-kalender is het meest actueel. Op de website is ook de schoolgids te vinden 
van dit schooljaar. Mocht iemand liever een geprinte versie ontvangen, dan horen we 
dat graag. 

VERKEERSCOMMISSIE 
 
Op woensdag 19 oktober vindt zoals ieder jaar de fietscontrole weer plaats. 
De controle begint ‘s morgens om 09.00 uur. 
Het is de bedoeling dat iedere leerling zijn of haar fiets meebrengt. 
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VERKEERSBRIGADIERS 
 

Zoals u onlangs in een mail hebt kunnen lezen, lukt het niet het schema van 
de verkeersbrigadiers volledig ingevuld te krijgen. 
We merken we dat kinderen, ook als er brigadiers staan, op willekeurige 
plaatsen oversteken en geen gebruik meer maken van het zebrapad. Een on-
veilige situatie, die u als eerste verantwoordelijke en wij als school niet moe-
ten willen. 
 

De kinderen moeten veilig naar en van school kunnen en dat kunnen ouders 
samen met de school organiseren. We vragen nogmaals dringend (met spoed) 
om hulp bij het brigadieren.  
Ouders, opa’s, oma’s die willen brigadieren, meld je aan zodat we het schema 
compleet kunnen maken. 
 

Helaas zijn we, bij onvoldoende “bemanning”, genoodzaakt om op advies van 
de politie na de herfstvakantie te stoppen met brigadieren.  

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB 
 
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het motto: “Voor 
altijd jong!” Bruna organiseert dit jaar tijdens de Kinderboekenweek:  “Sparen voor je schoolbieb”.  

U kunt kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna. De kassabonnen kunnen op school ingeleverd 
en verzameld worden.  Aan het eind van de actieperiode wordt door Bruna 20% van het totaalbedrag gespon-
sord in de vorm van kinderboeken. Wij hopen dat u samen met uw kinderen meedoet, zodat wij de schoolbibli-
otheek kunnen aanvullen met nieuwe kinderboeken. 

Naast het sparen van kinderboeken kunt u nog meedoen aan een prijsvraag op: https://www.bruna.nl/
schoolbieb 

IVN GROEP 6/7 

 
 

https://www.bruna.nl/schoolbieb
https://www.bruna.nl/schoolbieb
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KINDERBOEKENWEEK "VOOR ALTIJD JONG!" 
 

Afgelopen donderdagmiddag mochten alle opa's en oma's van groep 1/2 naar school komen om daar samen met 
hun kleinzoon of kleindochter spelletjes te spelen. 
 

Zowel de grootouders als de kinderen vonden het super leuk en erg gezellig om zo samen bezig te zijn. 
 

Deze activiteit past in het thema Familie waar we op dit moment mee bezig zijn maar ook bij het thema van 
de Kinderboekenweek "Voor altijd jong!" 

KINDERBOEKENWEEK  
 

Groep 8 heeft woensdag de Kinderboekenweek op een leuke manier geopend. 


