Wereldwijzer 2- November 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste blijk in de groep heeft inmiddels plaatsgevonden. Mooi om u nu te kunnen laten zien hoe
we ons onderwijs vormgeven op IKC Wereldwijs en u mee te nemen in onze ontwikkeling om
leerlingen passend onderwijs te geven. Daarna kon u heerlijk genieten van verse koffie en thee op
onze koffiekar in de speelzaal om ook even bij te praten met andere ouders.
Ook heeft er deze week een dansvoorstelling "dansend de wereld rond” plaatsgevonden vanuit onze
cultuureducatie waarbij de leerlingen een dans hebben ingestudeerd die betrekking had op een land.
U heeft dat kunnen zien en wat zag het er fantastisch uit! Alle leerlingen straalden!
Ook doen we er alles aan om onze school meer zichtbaarheid in de buurt te geven. Er is een nieuw
logo gemaakt en onthuld voor de taalklassen. U kunt dat zien bij de ingang van de taalklassen. We
zijn daar heel trots op!
We zijn ook een facebook en een Instagram account gestart waarop we activiteiten of andere leuke
foto's plaatsen. U kunt ons vinden op de social media onder IKC Wereldwijs (Hoofddorp). We hopen
dat u ons allemaal gaat volgen.
Tot slot wil ik nogmaals iedereen vragen op tijd te komen. De leerlingen van regulier starten om 8.30
uur en de leerlingen van de taalklassen om 8.45 uur. Helaas zullen we, als het vaker voorkomt, het
door moeten geven aan de leerplicht. Het zou dan kunnen dat u opgeroepen gaat worden door de
leerplichtambtenaar. Dus alstublieft kom op tijd dat scheelt ook storingen in de groep.
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Ronith Root
Interim directeur IKC Wereldwijs
(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed
Regulier
Sociaal-emotionele ontwikkeling
In deze periode wordt er in de groepen hard gewerkt aan de verschillende vakgebieden.
Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen vinden we een goede ontwikkeling op sociaalemotioneel gebied van groot belang. Kinderen leren en ontwikkelen het best als ze goed in hun vel
zitten en zich veilig voelen op school.
Tijdens deze periode worden door de leerkrachten observatielijsten ingevuld betreffende het sociaalemotioneel functioneren van de leerlingen op school. Leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook lijsten
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in waarmee zij kunnen aangeven hoe zij school ervaren.
De resultaten en de hieruit voortkomende handelingsadviezen bespreken we in teamverband. Op
basis daarvan zetten we de lijnen uit voor de komende periode.

Op weg naar een gezonde school
In week 38 hebben er lessen gezonde relaties en seksualiteit plaatsgevonden. Onze visie
over deze lessen is als volgt: Wanneer we communiceren over gezonde relaties en
seksualiteit hebben we op IKC Wereldwijs oog voor ieders eigen normen en waarden. We
gaan onder andere tijdens deze lessen op een respect- en liefdevolle manier met elkaar om,
zodat iedereen zich veilig voelt.
Vanaf week 46 krijgen de kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit.
Tevens stimuleren wij gezonde voeding en tussendoortjes. Houdt u daar alstublieft ook
rekening mee als er getrakteerd mag worden.
Doordat onze school aan deze thema's aandacht schenkt komt de school in aanmerking voor
een vignet "Gezonde school".

Wat doet de rekencoördinator?
Vanaf dit schooljaar werken we op IKC Wereldwijs met een rekencoördinator.
De coördinator rekenen zorgt er voor dat de school als geheel zijn best doet om het rekenonderwijs
te verbeteren, zodat de leerlingen zich op dit gebied optimaal kunnen ontwikkelen. De coördinator
stimuleert en ondersteunt zijn collega's bij het geven van de lessen en onderzoekt wat
er bijvoorbeeld aan materialen nodig is om de lessen nog beter te kunnen geven. Zo heeft u uw kind
misschien wel enthousiast horen vertellen over een klokkijkles waarbij elke leerling een klein klokje
had, een les over een kilometer of decameter waarbij er op het plein met een meetwiel of
meetlinten gekeken is hoe ver dat nu eigenlijk echt is of de les over een dm3 waar precies, maar dan
ook precies 1 liter water in pasten. Door handelend bezig te zijn van groep 1 tot en met groep 8 leren
de kinderen nog beter rekenen.
Dit is natuurlijk maar 1 voorbeeldje, maar samen met het team zet de coördinator rekenen zich in
voor nog beter rekenonderwijs op IKC wereldwijs. Zo blijven we met elkaar in ontwikkeling en daar
plukt uw kind de vruchten van!
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Week van de mediawijsheid:
Van 5 t/m 12 november 2021 is de Week van de mediawijsheid. Op onze school doet groep 8
mee met de MediaMasters. Dit is een tof online platform, waarin 5 dagen lang een thema
centraal staat. Meer informatie kunt u lezen op Mediamasters.nl
Bij lessen mediawijsheid leert uw kind bijvoorbeeld kritisch denken m.b.t. wat ze online zien
(denk aan Youtube, TikTok en Instagram, hoe ga je hier veilig en verstandig mee om?). Uw
kind leert over het verschil tussen echt en fake nieuws, neemt een kijkje in hoe media door
de jaren heen veranderen en zo nog veel meer. Kortom: mediawijsheid bereidt onze
leerlingen voor op de toekomst. Wij hopen dat u thuis ook met uw kind over dit onderwerp
praat.

Eerste "Blik in de groep":
Wat leuk u weer te zien in de school. Er was een grote opkomst. Fijn te zien dat de leerlingen
hun ouders konden laten zien waar ze in de klas zitten en wat ze allemaal leren. Daarna het
koffiemoment in de lerarenkamer hebben wij als prettig ervaren. Even tijd om met elkaar te
praten over onze kinderen. Wij hopen u snel weer te zien bij het volgende "Blik in de groep"
moment.

Dansend de wereld rond
Afgelopen en komende week gingen/gaan de leerlingen van IKC Wereldwijs in samenwerking met de
Kunstbrigade dansend de wereld rond. Bij dit spectaculaire dansproject leert elke groep een dans
aan, passend bij een land/cultuur. Op deze manier maken de leerlingen kennis met een flink aantal
landen op een vrolijke en gezonde manier.
Tijdens de twee weken dat de Kunstbrigade op school is, geven de leerkrachten aan de hand van het
lesmateriaal achtergrondinformatie over de cultuur van dans en muziek in het land/werelddeel van
herkomst. Hiervoor heeft de Kunstbrigade ‘flowboards’ vol filmpjes en ander beeldmateriaal die te
maken hebben met de muziek en dans uit de betreffende cultuur.
Afgelopen week hebben de taalklassen de voorstelling al opgevoerd, donderdag 4 november zijn de
reguliere groepen aan de beurt!
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Taalklassen
Staal

Dit jaar zijn we bij de Taalklassen begonnen met de methode Staal voor Spelling. Belangrijk
onderdeel is dat er elke dag een kort dictee plaatsvindt. Het is niet erg als kinderen een
woord verkeerd schrijven. Dan kijken we juist waarom schrijf je het woord op die manier. Er
worden verschillende categorieën woorden behandeld, bijvoorbeeld het hak-woord. Je hakt
het woord in stukjes (klanken) en schrijft de letters zoals je ze hoort. Bijvoorbeeld dans; d-an-s.
Toetsweken
Deze en volgende week zijn er toetsweken. Niet alle leerlingen maken dezelfde toetsen. Dit
hangt af van het niveau en de leeftijd. Leerlingen die net zijn gestart en nog niet zoveel
Nederlands kunnen, maken natuurlijk nog geen toetsen. De meeste toetsen doen we als een
leerling 20 weken (een half jaar) en 40 weken (1 jaar) op school zit. De resultaten van de
toetsen worden vergeleken met de doelen van de leerling. De leerkracht heeft dan een
leerlingbespreking met de intern begeleider om de ontwikkeling van alle leerlingen te
bespreken. De leerkracht zal na de toetsweken ook veel ouders uitnodigen voor een
oudergesprek om de resultaten te bespreken.
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Personele zaken
Terugkeer bevallingsverlof
Juf Anneloes en juf Marielle T. (regulier) zullen op 15 en 22 november weer terugkomen van
zwangerschapsverlof. Juf Kim zal daarvoor aan de betrokken groepen communiceren hoe hun
terugkeer eruit zal zien.
Veerle Verwer ITK geel
Juf Bettina werkt 4 dagen. De 5e dag zal komende weken door juf Veerle worden gedaan. Zij zal zich
hieronder voorstellen.

Hallo allemaal! Ik ben Veerle en ik ben 20 jaar.
Ik zit in mijn laatste jaar van de pabo. Naast mijn
studie werk ik hier op IKC Wereldwijs. Ik doe ook de
minor bewegingsonderwijs waarmee ik gymlessen
mag geven. Naast mijn opleiding vind ik het leuk om
te lezen en te bakken!

Organisatorische zaken
Nieuwe- en vertrekkende leerlingen
Regulier:

Nieuwe leerlingen
Wij heten: Jealynn, Yasmine, Anas, Sevim en Aymen van harte welkom ik groep 1-2. Sanam
welkom in groep 3. Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.
Op maandag 29 november van 9.00-10.00 uur staan de deuren van IKC Wereldwijs open voor alle
ouders die op zoek zijn naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool voor hun kind.

Mocht u kennissen of familie hebben met jonge kinderen, die op zoek zijn naar een fijne
opvang of school voor hun kind, attendeer u hen dan op onze openochtend. Tijdens deze
ochtend zullen de teamleider van de kinderen 0 tot 4 jaar oud en de teamleider onderwijs een
rondleiding door het gebouw geven. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen. Natuurlijk staat
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er een kopje koffie of thee klaar. Vorige week heeft u hiervan ook de flyer in uw mail

ontvangen.

Taalklassen:
De afgelopen periode zijn de volgende leerlingen in de Taalklassen gestart:
In groep Groen: Sasha, Raavya en Sibella
In groep Rood: Nahier en Luke
In groep Wit: Nouh en Ritaj
In groep Blauw: Kuba en Zainab
In groep Oranje: Abdullah
Wij wensen jullie veel plezier op onze school!
Anas uit groep Groen is doorgestroomd naar groep 1/2 van Regulier en Raghav uit Blauw is naar een
andere reguliere school uitgestroomd.

Foto's van afgelopen periode IKC breed
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Kinderdagverblijf

De SKH bestaat 50 jaar! Alle groepen hebben daar aandacht aan besteed. Ook zijn de peuter/kleuter
activiteiten weer opgestart.
Peuterspeelzaal

Herfst, herfst, wat heb je te koop….
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Buitenschoolse opvang

Op de bso wordt ook in thema’s gewerkt. Voor de herfstvakantie was het thema feest, in de
herfstvakantie was het herfst en het thema tot 19 november is “Heksensoep en trollenpoep”.
Agenda
November 2021
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Activiteiten/ acties
ITK Toetsweek

ALV Oudervereniging
Wereldwijzer 2

19:00 IKC raad

ITK Toetsweek

Sint Maarten

Studiedag
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Taalklas leerlingen vrij

Groep 1-2 Thema:Feest 1 en 2 / Wat vier jij? (6
weken)

Open podium 7/8

IKT Thema: Feest!

Speelgoedmiddag groep 1 t/m 4 regulier

Open ochtend IKC 8:30-!2:00 uur)

Leerlingenraad 2 (13:30-14:15 uur)
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December 2021

Activiteiten/ acties

Sinterklaas viering
Sinterklaas

Foute kersttruiendag
Blik in de groep (8:30-9:00 uur)

Kerstlunch en diner
Wereldwijzer 3
School gaat 12 uur uit.
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POSITIEF OPVOEDEN
Soms is opvoeden een gevecht. Dan kan de cursus Positief
Opvoeden ondersteuning geven.
Daar leer je oorzaken van lastig gedrag te herkennen en gewenst gedrag te
stimuleren om zo problemen te verminderen. Ook als je meer wilt weten over
opvoeden of Positief Opvoeden is de cursus geschikt. Deelname is gratis voor
inwoners Haarlemmermeer.
De cursus wordt gegeven volgens de Triple P-methode, Positief Pedagogisch
Programma. Dit programma is 25 jaar geleden in Australië
gestart en wereldwijd
een succes. Het programma leidt tot een vermindering van gedrags- en emotionele
problemen bij kinderen en helpt ouders zelfverzekerd en rustig te zijn.
Bekijk hier een filmpje over de cursus positief opvoeden 0-12

De cursus wordt gegeven volgens de vijf basisprincipes:
1.
2.
3.
4.
5.

Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
Een aansprekende discipline hanteren
Realistische verwachtingen hebben
Goed voor jezelf als ouder zorgen

De cursus bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur. Daarin leer
je opvoedingsvaardigheden, stimuleren van de ontwikkeling van je kind, omgaan met
het probleemgedrag en handvatten die je in veel situaties kunt gebruiken. Elke groep
bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van filmpjes van situaties uit de
praktijk. Ook krijg je een praktisch werkboek mee. Hierin staan opdrachten voor thuis
die je helpen de vaardigheden onder de knie te krijgen.
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Na de eerste vier de groepsbijeenkomsten ga je thuis aan de slag en word je thuis
gebeld door de begeleiders om te bespreken hoe het gaat. Tenslotte volgt een
laatste bijeenkomst ter afsluiting.

Data groepscursus 2021 / 2022
Data zijn onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen
De cursus van 27 oktober had onvoldoende aanmeldingen en is verschoven naar
startdatum 17 november.

Woensdag 17, 24 nov, 1, 8. en 22 december
2021

19:0021:00

Buurtcentrum de Veste Schuilenburg 3 Hoofddorp

Dinsdag 1,8,15, 22 maart en 12 april 2022

19:0021:00

Centrum voor Jeugd en Gezin Graan voor Visch 14302
Hoofddorp

Aanmelden

Deelnemen aan de cursus is gratis voor inwoners Haarlemmermeer . Je kunt je hier
online aanmelden of een e-mail sturen naar cursus@vrk.nl. Komt u met 2 personen
dan s.v.p. beide apart aanmelden. Op deze cursus zijn de
volgende voorwaarden van toepassing.

Online cursus positief opvoeden
•

De Positief opvoeden oudercursus is ook individueel online te volgen. In je eigen
tempo volg je de acht modules over verschillende onderwerpen.

Dit varieert van het stimuleren van goed gedrag en ervoor zorgen dat
boodschappen doen leuk is, tot het omgaan met ongewenst gedrag en
ongehoorzaamheid.
•

•
•

In elke module zie je videofilmpjes met demonstraties van positieve
opvoedvaardigheden. Er zijn opdrachten om deze vaardigheden te gebruiken bij de
dagelijkse uitdagingen van het opvoeden. Je werk wordt automatisch opgeslagen in
een persoonlijk werkboek.
Ook zijn er 2 belmomenten met een trainer van de cursus om eventuele vragen te
bespreken.
Zodra je module 8 heeft afgerond, ontvang je via e-mail een opvoedcertificaat.
11

Wereldwijzer 2- November 2021
Aanmelden online cursus:

Inwoners uit de Haarlemmermeer kunnen zich aanmelden via trainer
Jos Niemantsverdriet, JNiemantsverdriet@ggdkennemerland.nl Zij neemt daarna
telefonisch contact met je op. Ook aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de Frontoffice JGZ tel. 023
- 789 1777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.0017.00 uur. Er zijn aan deze cursus geen kosten verbonden.
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