Wereldwijzer 4 - Februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een bijzondere periode hebben we achter de rug deze eerste weken van het kalenderjaar. Een
bijna lege school en alles achter het beeldscherm. Het online- onderwijs is op zich goed ontvangen.
Ouders waardeerden de online instructie. Ook de speurtocht is enthousiast aan deelgenomen en
heeft ons weer positieve naamsbekendheid in de wijk gegeven. Juf Kim heeft aan onze winnares,
Natasha uit groep 6, een cadeau uitgereikt. Gefeliciteerd Natasha en veel plezier met jouw prijs!
Hartstikke leuk dat zoveel leerlingen meegedaan hebben!

Al wenst elk kind, collega en ouder zijn kind op school samen met z'n vriendjes en vriendinnetjes.
We hopen dan ook van harte dat dit de laatste langdurige schoolsluiting is geweest. Al moeten we er
serieus rekening mee houden dat we nog regelmatig met thuisonderwijs te maken gaan krijgen i.v.m.
de strikte quarantaine- maatregelen.
Met al deze bovenstaande onzekerheden qua fysieke onderwijstijd, hebben we bij Meer Primair
besloten alle studiedagen te laten vervallen. De leerlingen zullen dus gewoon les krijgen. De laatste
dag voor de zomervakantie blijft in principe wel een vrije dag op vrijdag 9 juli.
We zullen wel een aantal woensdagmiddagen gaan plannen om studiemomenten te doen. Dit
betekent dat de hele school (dus ook regulier) om 12.30 uur uit is op woensdag 31 maart en 26 mei.
Wij zijn in ieder geval heel blij de meeste leerlingen weer te hebben gezien, want de leerlingen
maken onze school! Voor nu wens ik u een hele fijne vakantie toe en hopelijk tot 1 maart!
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Ronith Root
Waarnemend directeur IKC Wereldwijs
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(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed
Start ITK kleuterklas
Vol trots kunnen we u melden dat we de 1e taal kleuterklas van de Haarlemmermeer zullen gaan
starten na de voorjaarsvakantie. Deze klas zal zijn voor kleuters die korter dan een jaar in Nederland
zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
Juf Thea heeft aangegeven graag deze uitdaging aan te willen gaan samen met de rest van het team
van de ITK. Voor een onderwijsassistent loopt een procedure.
De klas zal aan de kant van de taalklassen komen en zal waar mogelijk in de toekomst samenwerken
met de kleuterklassen van regulier.
De desbetreffende ouders van de groepen groen en groep 3 zijn apart over de groepsbezetting
geïnformeerd.
Digitale middelen
Door een extra investering komen er voor alle kleutergroepen 5 IPads per groep beschikbaar naast
een aanvulling van de Chromebook voor de overige groepen. We willen op deze manier een mooie
digitale lijn vanaf de kleuters vormgeven!
Cito-toetsafname
Vanwege de periode van thuisonderwijs is de periode van de Cito-toetsafname gewijzigd.
In week 7 (15 -20 februari) wordt gestart met het afnemen van een aantal toetsen. Na de
voorjaarsvakantie zijn ook nog twee toets weken gepland.
De leerlingen krijgen op vrijdag 12 maart hun rapport mee naar huis.
Vanwege het verschuiven van de toets periode vinden de oudergesprekken later dan gepland plaats.
Namelijk in week 13 (29 maart – 2 april). U wordt tegen die tijd door de leerkracht van uw kind
uitgenodigd om u hiervoor aan te melden.
ICT-Migratie door Cloudwise
Onze school gaat voor het ICT-beheer migreren naar een nieuwe omgeving. De migratie en het
beheer van deze omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer informatie over Cloudwise kunt
u eens kijken op www.cloudwise.nl.
Op 8 maart 2021 zal de migratie plaatsvinden. Mogelijk zijn we daardoor die ochtend telefonisch
beperkt bereikbaar.
Na deze dag is de school omgezet naar de COOL omgeving van Cloudwise. Alle leerlingen en
medewerkers zullen gebruik blijven maken van Microsoft 365.
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Wat betekent dit voor uw kind?

Alle kinderen gaan werken in de COOL omgeving (Cloudwise Online
Onderwijs Leerplatform) deze vervangt het ZuluConnect platform waar zij tot nu toe mee werkten.
Zij maken gebruik van hun Microsoft 365 account. Het Microsoft 365 account bestaat uit het pakket
met o.a. tools zoals de online varianten van Word, Excel, en PowerPoint waarmee de kinderen
(digitaal) samen kunnen leren en werken. Daarnaast wordt dit account gebruikt om ook in te kunnen
loggen in Teams.

De COOL omgeving is via een afgeschermd portaal bereikbaar. Binnen dit beveiligde portaal zijn alle
Apps en educatieve software via tegels toegankelijk voor de kinderen.
Thuis en op school aan de slag met COOL
Het inloggen voor de kinderen zal anders zijn dan voorheen. De groepen loggen op school in met
plaatjes. Omdat deze functionaliteit thuis niet gebruikt kan worden, krijgen zij ook inloggegevens
mee om thuis mee in te kunnen loggen. Misschien kunt u, samen met uw kind, al vast een sterk
wachtwoord bedenken?
Via cool.cloudwise.nl kan er thuis worden ingelogd om gebruik te kunnen maken van oefensoftware
en de applicaties van Microsoft 365. In deze handleiding staat beschreven hoe uw zoon/dochter thuis
kan inloggen in het COOL portaal.

3

Wereldwijzer 4 - Februari 2021

Microsoft en privacy
In het vertrouwenscentrum van Microsoft worden de volgende zaken rondom privacy benoemd:
-

We streven naar sterke privacybescherming door meer controle en transparantie van de
gebruiker

-

We delen of gebruiken jouw gegevens niet voor marketing, advertenties of andere
commerciële doeleinden

-

We bieden regeringen geen 'geheime ingangen', versleutelingssleutels of hulp bij het
verbreken van versleuteling

-

We breiden de gegevensbeschermingsrechten van de General Data Protection Regulation
(AVG) uit naar alle klanten wereldwijd, niet alleen in Europa

-

We werken actief samen met klanten en regelgevers om nalevingsregels te voorzien en vorm
te geven

“We doen er alles aan om producten, informatie en bedieningselementen te leveren waarmee jij
kunt kiezen hoe jouw gegevens worden verzameld en gebruikt”
Brad Smith, President & Chief Legal Officer

Voor meer informatie over Microsoft 365, kijk gerust op de volgende websites:
•
•
•

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/academic/compare-office-365-educationplans?market=nl&activetab=tab:primaryr2
https://www.microsoft.com/nl-nl/education/it-pro/security-solutions
https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement?culture=nl-nl&country=be

Klaar voor de start!
Het is voor zowel de leerlingen als de teamleden best even wennen om te werken met dit nieuwe
systeem, maar we zien veel voordelen en iedereen gaat zijn best doen om het snel onder de knie te
krijgen.
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Personele zaken
Allereerst heel leuk nieuws!!! Juf Mariëlle van T. (groep 6) en juf Anneloes (groep 3) zijn zwanger! Ze
verwachten beiden hopelijk hun kindjes rond augustus. Voor de groepen die het betreft zal t.z.t.
meer informatie komen. We wensen hen een hele voorspoedige zwangerschap!
Zoals u misschien wel heeft gezien, hebben wij 2 nieuwe collega’s op het IKC. We zijn blij dat ze ons
team versterken en wensen hen veel plezier toe! Zij stellen zich hieronder aan u voor:

Hallo allemaal,
Ik ben Lynn Mulder (24 jaar). Ik woon in Nieuw-Vennep en in mijn vrije tijd hou
ik van bakken en geocachen. Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de
pabo. Tijdens de pabo heb ik mij gespecialiseerd in het jonge kind. Na de pabo
heb ik de master onderwijswetenschappen gedaan. Al twee jaar val ik met veel
plezier in op verschillende basisscholen in de Haarlemmermeer. Sinds
december sta ik voor de klas bij groep geel, groen en groep 3 bij IKC de
Wereldwijs. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school
komen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op de maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag kunt u mij in de school vinden.
Met vriendelijk groeten,
Lynn

Beste allen,
Hierbij stel ik mezelf graag voor. Ik ben Khadija, 21 jaar oud en ben geboren en
getogen in Utrecht. Ik heb een lange tijd in de kinderopvang gewerkt en geen
dag is hetzelfde. Ik ben daarna op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en
kwam toen bij Meer Primair terecht.
Ik vind het mooi om de ontwikkeling en de groei van kinderen te volgen, omdat
elk kind uniek is. Ik vind het belangrijk dat elk kind goed geholpen dient te
worden om de beste versie van hem/haar naar buiten te brengen en ik hoop
daarbij een grote bijdrage aan te kunnen leveren.
Ik kan met trots verkondigen dat ik per januari 2021 de nieuwe onderwijsassistent ben van groep
Rood en Oranje. Ik sta altijd open voor een leuk gesprek en mochten er vragen zijn, ben ik altijd via
school bereikbaar.
Groetjes, Khadija
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Organisatorische zaken
Uitnodigen rapportgesprekken regulier via Parro app
Voor de oudergesprekken in maart nodigen we u uit via de Parro app. Daar kunt u een tijd aangeven
dat het u schikt. Van belang is dus dat iedereen over deze app beschikt. Mocht u hulp willen hebben
om hem te installeren, kunt u zich richten tot onze ICT-er, Richard van Rooijen. Zonder app kunt u
helaas geen gesprek plannen.
Telefoons
We willen graag nog even onder de aandacht brengen dat telefoons op eigen risico mee naar school
genomen kunnen worden en onder lestijd aan de leerkracht worden gegeven.
Nieuwe- en vertrekkende leerlingen
Regulier:
Na de Lockdown en de voorjaarsvakantie mogen we weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen
op het IKC Wereldwijs. Welkom: Saad, Genayo, Nora, Safwane, Redouane, Magdelena, Anas en
Mouaz wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op onze school toe.
Helaas gaan ons verlaten Saanvi en Ayansh. Zij gaan verhuizen. Ook hen wensen wij veel plezier op
hun nieuwe school. Daarnaast gaan we afscheid nemen van Aidin. Hij gaat ook naar een school bij
zijn huis in de buurt,
Taalklassen:
Welkom op school
De afgelopen periode zijn de volgende leerlingen nieuw gekomen in de taalklassen:
Zayd Muhammad in wit, Saif Muhammad en Enaya Muhammad in taalklas Blauw
Anas Albattah in Wit
Afscheid van leerlingen
De volgende leerlingen zijn de afgelopen periode uitgestroomd naar een vervolgschool:
Yasser Ban Amar
Filip Kawa
Furtuna Mesfun Araya
Nebieal Tesfalem
Ayaat en Zunairah Islam
Nuzayh Kajee
Wij wensen hen veel succes en plezier op hun nieuwe school!
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Foto's van afgelopen periode IKC breed

Tijdens het thuisonderwijs heeft Daniëlle J. van groep groen de werkjes rondgebracht bij de
kinderen. Dit vond zij erg leuk om te doen. Vooral om iedereen weer even in het echt te zien. Ze is
blij dat we weer op school zijn.

Groep 6 heeft na de lock-down breukensneeuwpoppen geknutseld, breukenspelletjes
gespeeld en elfjes geschreven. Wat fijn om weer op school te zijn.
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Groep wit na de lockdown veel 'sneeuw'plezier met elkaar.

Sneeuwpret in het kinderdagverblijf!
Agenda

Activiteiten / acties
09 ma 01 Start school na vakantie
09 Di

•

Cito toetsen regulier

02

09 wo 03
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09 do

04

09 vr

05

09 za

06

09 zo

07

10
10
10
10
10

08
09
10
11 Leerlingenraad 4 13.30 – 14.15 uur
12 Rapport 1 mee Regulier

ma
di
wo
do
vr

10 za

13

10 zo

14

•

11 ma 15
11 di 16
11 wo 17 Grote rekendag hele school
(eerder ivm toetsweken ITK)
11 do 18
11 vr 19 •
Pannenkoekendag
•
Groep 6 Techniekproefjes 10.00 – 11.30
uur
11 za 20
11 zo

Cito toetsen regulier

• Cito toetsen regulier

21

12 ma 22
12 di 23

•
•

Week van het geld
Toetsweek ITK

12 wo 24
12 Do 25
12 Vr

26 - Groep 5 Techniekproefjes 10.00-11.30 uur
- Speelgoedmiddag groep 1 t/m 4
12 za 27
12 zo 28
13 ma 29
13 Di 30
13 wo 31 Regulier en taalklassen vrij om 12.30 uur

•
•
•

Toetsweek ITK
Week van de oudergesprekken
regulier
Groep Rood, Vlinders voor
kleuters, week 13-19
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