Wereldwijzer 3 17 december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de 3e Wereldwijzer van dit schooljaar. Ik heb hem op het laatst iets aangepast gezien we
net hebben gehoord dat we dichtgaan tot 18 januari. Het online- onderwijs wordt weer opgestart en
bent u apart over geïnformeerd.
Op 7 januari krijgen we een digitaal themaonderzoek van de inspectie voor regulier. Dit zal gaan over
onze schoolontwikkelingen op het gebied van taal, rekenen en de manier waarop we in cyclussen
werken om de leerlingen goed in hun ontwikkeling te volgen.
In deze Wereldwijzer verder informatie over waar we mee bezig zijn op school en in de bijlage
informatie over Engelse boeken. Daarnaast een kijkje wat wij doen aan kunst en cultuur.
De vraag is bij mij gekomen of de communicatie bij regulier ook in het Engels kan. Echter het beleid
van het IKC is al meerdere jaren dat dit niet door school wordt gedaan. Ik heb dit opnieuw in ons MT
besproken en de visie is duidelijk. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk in het Nederlands te
communiceren.
Het is in deze tijd natuurlijk wel zeer gemakkelijk brieven zelf om te zetten via Vertalen met DeepL
Translate of google translate en u mag ons altijd om hulp vragen als het u niet lukt het te begrijpen!
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Ronith Root
Waarnemend directeur IKC Wereldwijs

(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed
Personeel
Helaas gaat juf Hanneke ons verlaten. Zij is de laatste jaren actief geweest bij de taalklassen als
onderwijsassistent. Zij gaat haar carrière als leerkracht voorzetten bij de Internationale Taalklassen
van Haarlem. We wensen haar veel succes!
Scholing
Met het team zijn we natuurlijk ook onze eigen professie aan het ontwikkelen. Dit jaar volgen wij een
scholing woordenschat didactiek en de cursus Nieuwsbegrip goud (begrijpend lezen). Niet voor
iedereen nieuw maar wel weer een hele goede opfrisser waardoor iedereen zich weer bewust wordt
van de essentie waar we mee bezig zijn op school. Namelijk de kinderen een goede basis meegeven.
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Monitor Sociale Veiligheid bij de Taalklassen
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. We nemen daarom in de
taalklassen 2x per jaar de monitor sociale veiligheid af. Dit is een vragenlijst die de leerlingen zelf
invullen. Ze geven hierin aan of zij zich veilig voelen in verschillende situaties, bv op het schoolplein,
in de klas en online. Ook vragen we naar ervaringen met slaan, schelden en of er spullen van hen zijn
stukgemaakt. Omdat onze leerlingen de taal natuurlijk nog niet goed beheersen, doen we dit m.b.v.
foto's en smileys.
In november hebben we deze monitor weer afgenomen. We zijn erg tevreden met de resultaten.
Hieruit blijkt dat het overgrote deel (gemiddeld 95%) van onze leerlingen zich veilig voelt in alle
situaties op school. Ook zijn er nagenoeg geen incidenten met slaan, schelden en het stukmaken van
eigendommen. Op deze vragen scoren we boven het landelijk gemiddelde.
Juist voor leerlingen die al een migratie hebben meegemaakt en (opnieuw) moeten wennen aan
school, is dit erg belangrijk. Als een kind zich niet veilig voelt, kan het ook niet leren. Het beeld uit de
monitor komt overeen met onze observaties in de klas. Mocht u als ouder het idee hebben dat uw
kind het niet naar zijn/haar zin heeft op school of zich niet (altijd) veilig voelt, is het belangrijk dat u
dit bespreekt met de leerkracht van uw kind.

Bouw:

Vanaf de herfstvakantie zijn wij in de groepen 3
en 4 gestart met het geven van BOUW. Dit is een online leesprogramma om de kinderen die moeite
hebben met het leren lezen extra te ondersteunen. De kinderen worden 4 keer in de week begeleid
door een leerkracht of onderwijsassistent. Het zijn erg leuke en leerzame lessen en de kinderen
hebben er erg veel plezier in. Na de herfstvakantie starten wij ook in de kleuterklassen met BOUW
ter voorbereiding op groep 3. Hier is voor gekozen om de overgang van groep 2 naar groep 3 minder
groot te maken.
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Kunst en cultuur:
Vanaf februari a.s. wordt er gekeken naar het huidige kunst en cultuur plan van de school en zal deze
waar nodig herschreven worden voor het jaar 2021/2022.

Verslagje Sinterklaas
Op vrijdag 4 december was het dan zo ver! Sinterklaas en zijn Pieten zou naar IKC Wereldwijs komen.
Helaas konden we geen grootse intocht doen op het schoolplein, maar via een live videoverbinding
konden alle klassen toch meekijken. Sinterklaas werd door de peuters van het kinderdagverblijf en de
peuterspeelzaal ontvangen. Sinterklaas wist een hoop over deze kinderen te vertellen en hij had zelfs
cadeautjes meegenomen.
Na de peuters mochten de kleuters bij Sinterklaas langsgaan. En natuurlijk had Sint voor deze lieve
kinderen ook allemaal een cadeautje meegenomen. Na de kleuters was het de beurt aan groep 3, 4
en daarna de taalklassen. Sinterklaas vond het reuze gezellig dat iedereen bij hem in de speelzaal een
feestje kwam vieren.
De groepen 5,6,7 en 8 hadden surprises gemaakt. Er zaten veel mooie en originele bouwwerken
tussen. Omdat ze het veel te druk hadden met het uitpakken van de surprises konden ze niet bij de
Sint langs gaan. Maar de Pieten waren zo nieuwsgierig dat ze toch even bij deze klassen langs gingen.
Ze wilden wel eens zien wat er allemaal gemaakt was. En een handje kruidnoten kon natuurlijk niet
ontbreken!
Om half 12 was het feestje over. Sinterklaas en zijn Pieten moesten weer door naar het volgende
feestje. Maar natuurlijk niet voordat de hele school Sinterklaas en zijn Pieten hadden uitgezwaaid.
Sinterklaas en de Pieten hebben eerst een rondje over het peuterplein gelopen zijn daarna een
rondje over het grote plein zodat alle kinderen voor het raam konden zwaaien.

De kinderen hebben ‘s middags nog een hele gezellige dag gehad in hun eigen klas, er werd film
gekeken, spelletjes gedaan en de laatste surprises werden uitgepakt. Uiteindelijk gingen alle kinderen
(en medewerkers) moe maar voldaan naar huis.
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Organisatorische zaken
Nieuwe- en vertrekkende leerlingen
De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe leerlingen gestart op IKC Wereldwijs. Van harte
welkom op IKC Wereldwijs en veel leerplezier gewenst!
Groep groen: Adam, Amin en Lina
Groep geel: Anas
Rood: Seher, Kerim Kaan en Vihaan.
Na de kerstvakantie gaan Miray, Mert en J’noah een andere school vanwege een verhuizing.
De volgende leerlingen beheersen de Nederlandse taal zo goed dat ze vanuit de taalklassen mogen
uitstromen naar hun vervolgschool:
Mohammad, Konstantin en Theo zijn de afgelopen weken uitgestroomd.
We hopen dat zij een fijne tijd tegemoet gaan op school!
Aanwezigheid MT
In de eerste Wereldwijzer van dit schooljaar heb ik de aanspreekpersonen op IKC Wereldwijs per dag
opgenomen. Het blijkt echter dat nog niet duidelijk is voor iedereen wie wanneer op school is vanuit
het breed MT (directie: directeur en teamleiders + ib-ers). Hieronder nogmaals het overzicht.
Maandag
Kim
Annemieke
Leonoor

Dinsdag
Ronith
Kim
Leonoor

Woensdag
Edith
Annemieke
Kim

Donderdag
Ronith
Edith
Kim
Annemieke
Leonoor

Vrijdag
Op afstand
Ronith en
Annemieke.
Annemarieke
(PMR) is
aanspreekpunt
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Rapport en oudergesprekken
Anders dan in het jaarrooster staat krijgen de kinderen vrijdag 12 maart hun eerste rapport mee naar
huis. Daaropvolgend zullen de oudergesprekken in week 11 (15-3 t/m 19-3) plaatsvinden. Hier wordt
u op een later tijdstip verder over geïnformeerd.
Schoolspullen
Op IKC Wereldwijs is het beleid dat eenmalig “oortjes”, een pen etc. worden uitgereikt. Als het kwijt
is, vragen we 5 euro als symbolisch bedrag om het materiaal te kunnen vervangen.

Agenda

Januari 2021
53 vr
53 za
53 zo

Activiteiten / acties

01 Kerstvakantie
02
03

01 ma 04
01 di

05

01 wo

06

01 do

07

01 vr

08

Online- onderwijs tot 18 januari

01 za 09
01 zo 10
02 ma 11
02 di

12 19.00 uur IKC-raad

02 wo

13

02 do

14

02 vr

15

02 za

16

•

Toetsweek ITK
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02 zo 17
03 ma 18
03 di

19

03 wo

20 Nationale Voorleesdagen 2021

03 do

21 Leerlingenraad 3 13.30 – 14.15 uur

03 Vr

22

04 za 23
04 Zo 24
04 Ma 25
04 Di

26

•

Toetsweek ITK

•
•
•

boodschap week 4 – 6
Toetsweek regulier
Leerlingbesprekingen ITK

04 Wo 27
04 do

28 Speelgoedmiddag groep 1 t/m 4

04 vr

29 Studiedag leerlingen vrij

04 Za
04 Zo

30
31

Pagina-einde

Februari 2021
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
07

ma
di
wo
do
vr

01
02
03
04
05 Letterfeest groep 3 14.00 – 14.30 uur indien
mogelijk i.v.m. Covid.
za 06
zo 07
ma 08
di 09
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15 9:30-10:30 tel je mee gr. 1-2geel

Activiteiten / acties
•
•

Groep 6 Ontdekdozen week 5 – 7
Toetsweek regulier

•
Ouders uitnodigen
oudergesprekken regulier
•
Toetsweek regulier
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07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08

10:45-11:45 tel je mee gr 1-2 groen
di 16 9:30-10:30 tel je mee gr. Rood
10:45-11:45 tel je mee gr. 3
wo 17
do 18
vr 19 Workshops 13.00 – 14.15 uur / Wereldwijzer 4
za 20
zo 21
ma 22 Voorjaarsvakantie
di 23 Voorjaarsvakantie
wo 24 Voorjaarsvakantie
do 25 Voorjaarsvakantie
vr 26 Voorjaarsvakantie
za 27
zo 28
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