Wereldwijzer 1- September 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat fijn dat we weer alle kinderen live hebben mogen verwelkomen! Het feit dat we steeds meer
regels mogen loslaten, maakt dat we ook meer kunnen organiseren op onderwijsgebied (bv.
groepsdoorbroken extra instructies) en organisatorisch gebied (bv. Schoolreis). Ook zijn we bezig om
de ouders meer mee te kunnen laten genieten met hetgeen we in de school aan het doen zijn.
We hebben met alle collega's de school heerlijk opgeruimd en op bepaalde plekken opnieuw
ingericht. We hebben bijvoorbeeld prachtige techniektorens staan bij de ingang waarover later in de
Wereldwijzer meer. Ook de bieb heeft een mooie nieuwe plek gekregen met een prachtige
aangevulde collectie!
Kortom het bruist volop in de school en we hebben er veel zin in er een leerzaam en gezellig jaar van
te maken!
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Ronith Root
Interim directeur IKC Wereldwijs

(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed
De peuterkleuter activiteiten starten weer!
De peuterkleuter activiteiten gaan weer starten! Vanaf maandag 4 oktober is het zover.
Is een peuter toe aan een extra uitdaging! Of is het voor een kind fijn om nu al rustig te kunnen
wennen aan school. Dan is het meedoen aan een peuterkleuter activiteit een prachtige kans.
De 3,5 jarige peuters gaan 1 dag per week (ma, di of do) in een vast groepje even meedoen tijdens
een kleuteractiviteit in de onderbouw. De vaste pedagogisch medewerker Linda zal het groepje
standaard begeleiden naar en in de onderbouw.
Spelen is leren en leren is spelen; dat is het uitgangspunt. In de onderbouw groep zijn de activiteiten
op kleuterniveau, peuters zullen mee doen in hun eigen tempo. Elk kind wordt op eigen niveau
uitgedaagd om stappen te zetten. We volgen het schoolprogramma.
Ook de peuterkleuteroverleggen zijn weer gestart. Dat zijn overleggen tussen de pedagogisch
medewerkers en de leerkrachten van de onderwijs. Onderwerpen zijn als afstemmen van de
activiteiten rondom de thema’s en peuterkleuter activiteiten zijn de eerste keer aanbod gekomen.
Peuter kleuteroverleggen staan ongeveer maandelijks op de jaarplanning.
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Regulier:
Nieuwe methodes
Er zijn prachtige Techniek Torens aangeschaft. De Techniek Torens is
het meest uitdagende, kerndoeldekkende lesconcept voor
Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs. Naast onderzoekend
en ontwerpend leren, ontwikkelen de leerlingen hun 21st century
skills. Ze leren samenwerken, overleggen, kritisch denken, probleem
oplossen en gaan altijd driedimensionaal aan de slag met materialen
en gereedschappen uit de leskisten.

Vanaf dit schooljaar krijgen de rekenlessen een extra leuk tintje met
de spellen uit de rekenkisten van “Met Sprongen Vooruit”.
Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit rekenwiskundeonderwijs betere resultaten te krijgen. De leerlingen
ervaren de lessen en educatieve spellen als leuk en betekenisvol
waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. De leerlingen bewegen,
gebruiken hun eigen lijf en de eigen producties zorgen voor een
grotere betrokkenheid. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud
en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen
op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan.
Naast deze nieuw aangeschafte methodes zijn we dit jaar ook met
een nieuwe methode voor de zaakvakken begonnen. De vakken
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden met behulp van de
methode Zaken gegeven. Voor Technisch- en begrijpend lezen gebruiken we vanaf dit schooljaar de
methode Atlantis waarbij er ook veel aandacht aan leesplezier wordt besteed.

Muzieklessen
De muzieklessen worden dit jaar, naast het zingen in de klas met de leerkracht, verzorgd door de
Zangexpress docent Anja. De leerlingen leren tijdens de lessen ook maat en ritme slaan op
boomwrackers.
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“Teach like a Champion”
Tijdens de studiedagen gaan de leerkrachten van IKC Wereldwijs de opleiding “Teach like a
Champion” volgen. De technieken van Teach Like a Champion zijn direct toepasbaar en gericht op
beter onderwijs op basis van gedeelde principes. Ze bevorderen een positieve en actieve houding bij
leerlingen, zodat zij beter presteren.
Nu de corona maatregelen langzaamaan versoepelen is het fijn dat ouders weer meer in de school
mogen komen. Wij vinden het fijn u weer meer te zien in en om school en hopen dat we u weer snel
bij allerlei activiteiten kunnen betrekken.
Klasbezoeken en groepsbesprekingen
Tijdens deze weken vinden de klasbezoeken en de groepsbesprekingen plaats. De leerlingen worden
geobserveerd en de intern begeleider ziet hoe de les wordt vormgegeven. Tijdens de
groepsbespreking worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen besproken en hetgeen eventueel
extra nodig is naast het basisaanbod in de groep.
Taal- en rekenspecialist
Dit schooljaar werkt Annelies één dag in de week op Wereldwijs. Annelies is taalspecialist en
ondersteunt en adviseert de leerkrachten bij het taalonderwijs. Inmiddels is zij ook op klasbezoek
geweest, heeft zij getoetst en geanalyseerd waardoor het lesstofaanbod goed aansluit bij onze
leerlingen.
Naast de taalspecialist is juf Wendy, naast haar werk als leerkracht, gestart als rekenspecialist. Zij zal
zich in deze rol bezighouden met het rekenonderwijs.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn hun laatste jaar op Wereldwijs gestart. Voor hen een bijzonder jaar
waarin zij gaan toewerken naar uitstroom naar het voortgezet onderwijs. De komende maanden zijn
er de VO-voorlichtingsavonden en de open dagen.

Leerlijn relaties en seksualiteit
In week 38 starten de lessen relaties en seksualiteit. Voorafgaand vindt een teamtraining en
ouderavond plaats. In een volgende Wereldwijzer zullen we u informeren over het verloop hiervan.
Taalklassen:
Als een leerling start in de taalklas, stellen wij een individuele leerlijn op. Dit is gebaseerd op de
leeftijd en of de leerling al kan lezen en schrijven in een andere taal. Het is ook belangrijk in welke
taal dit is. U kunt zich voorstellen dat het makkelijker is voor leerlingen die al in het Engels kunnen
lezen dan voor leerlingen die Chinees of Arabisch gewend zijn. Voor die verschillende leerlingen zijn
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dus verschillende leerlijnen. In elke leerlijn staat welke einddoelen we stellen na 1 jaar in de Taalklas.
We bepalen ook naar welke groep we verwachten dat de leerling kan uitstromen.
4 Weken na de start is er een kennismakingsgesprek met u als ouder. Hierin wordt het einddoel van
de leerlijn met u besproken, en naar welke groep.
In de leerlijn staan ook de tussendoelen voor elke 10 weken. Elke 10 weken is er namelijk een
toetsperiode. Deze kunt u terugvinden in de jaarkalender. De eerstvolgende toetsperiode is in
november. Na die toetsen gaan we de resultaten vergelijken met de tussendoelen van de leerlijn. Zo
wordt bekeken of de leerling zich ontwikkelt volgens die leerlijn. Dit zal daarna, in november ook met
u worden besproken.

Personele zaken
Meester Mohamad
Meester Mohamad is gelukkig weer aan het werk na zijn afwezigheid door ziekte. Hij is elke dag
aanwezig bij de taalklassen in groep wit.
Even voorstellen, nieuwe medewerker:
Hallo allemaal,
Ik ben Nawal, 26 jaar oud en sinds maandag 13 september werkzaam als
Pedagogisch Werker op de babygroep bij Wereldwijs.
In mijn vrije tijd lees ik ontzettend graag. Ik kan dat uren op een dag doen.
Ik wandel veel in recreatie gebieden in het dorp waar ik woon en ik eet
graag sushi met vriendinnen.
Ik heb al eerder met veel plezier stage gelopen bij SKH. Na het behalen
van mijn Pedagogisch Werker diploma in 2015 heb ik ook een jaar gewerkt
als medewerker bij SKH op verschillende locaties. Daarna heb ik besloten
om in 2016 door te studeren.
In de zomer van 2020 heb ik mijn Bachelor Sociaal Werk behaald. Ondanks het feit dat Sociaal Werk
een mooi, dankbaar en leuk beroep is, heb ik toch gekozen om weer aan de slag te gaan als
Pedagogisch Werker en ik heb daar echt ontzettend veel zin in! Mijn hart ligt toch in de kinderopvang
Van werken met kinderen word ik blij. De diversiteit in de ontwikkeling van kinderen en hun eerlijke
persoonlijkheid maakt het werk zo uitdagend, vernieuwend, mooi en iedere dag weer anders.
Mijn werkdagen zullen maandag, dinsdag en woensdag zijn. Ik hoop jullie binnenkort te leren
kennen.
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Organisatorische zaken
Nieuwe- en vertrekkende leerlingen
Regulier:
Wij verwelkomen:
in groep 1-2 Dawud, Lequincio en Emir.
In groep 5 Shahnaz.
In groep 7 Ensar, Alfares en Maria.
In groep 8 Yeliz.
Wij wensen jullie veel plezier en een leerzame tijd toe bij ons op school.

In de taalklassen zijn er veel nieuwe leerlingen gestart.
In groep Groen: Pola, Maya, Fahad, Ella en Omar
In groep Rood: Hriday, Aarav, Nihaal, Naomi, en Leo.
In groep Wit: Sinhayana, Myra, Hyrannya, Efrata, Shani, Aesha en Jamal.
In groep Geel: Rayaan, Cherry, Marci, Abdulrazzak en Aman.
In groep Blauw: Raghav, Chai, Anvey, Duru, Elif, Delana, zane, Mohamed, Everthon.
In groep Oranje: Stefan en Raniya.
Wij wensen allen veel plezier toe met het leren van het Nederlands!

Foto's van afgelopen periode IKC breed

De hele zomer heeft de glijbaan bij de kinderopvang dienst gedaan als ‘ijsverkoop-punt’…
De zomer is nu voorbij. Op naar de Herfst en het volgende thema!
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September 2021
37

di

14

37
37
37
37
37
38

wo
do
vr
za
zo
ma

15
16
17
18
19
20

38

di

21

38
38

wo
do

22
23

38
38
38
39
39
39
39

vr
za
zo
ma
di
wo
do

24
25
26
27
28
29
30

39
39
39

vr
za
zo

01
02
03

40
40

ma
di

04
05

Dierendag

40
40
40
40
40
41
41
41
41

wo
do
vr
za
zo
ma
Di
wo
do

06
07
08
09
10
11
12
13
14

Start Kinderboekenweek

41
41
41
42
42
42

vr
za
zo
ma
Di
wo

15
16
17
18
19
20

Open podium gr 3/6

Activiteiten/ acties
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Schoolreisje
Prinsjesdag

Groep 1-2 Thema: Boekeloere+KBW (4 weken)
ITK Thema: Boekeloere

Speelgoedmiddag groep 1 t/m 4 regulier

Oktober 2021
Studiedag (leerlingen vrij)

Activiteiten/ acties

Schoolfotograaf in optie

Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
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ITK Thema: Het weer

Wintertijd / Hallloween

November 2021

Activiteiten/ acties
ITK Toetsweek

ALV Oudervereniging
Wereldwijzer 2

GGDFlits Zelfvertrouwen
Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf en in wat het
kan. Wat verwacht je van je kind?
Een kind met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen probeert dingen uit, ook als het gaat om
lastige dingen zoals bijvoorbeeld een koprol maken. Als zoiets lukt, versterkt dat het
zelfvertrouwen.
Kinderen vinden het fijn als je iets van hen verwacht. Ze willen graag dat jij ziet hoeveel ze al
kunnen. Maar verwacht geen dingen die kinderen niet kunnen waarmaken. Dat breekt
zelfvertrouwen af. Ze krijgen dan het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Verwacht aan de
andere kant ook niet te weinig. Laat zien dat jij veel vertrouwen hebt in je kind, dat helpt het
zelfvertrouwen opbouwen.
10 tips!
Heeft je kind weinig zelfvertrouwen? Lees hier 10 tips om het zelfvertrouwen op te bouwen.
Verwacht geen wonderen in het begin, want zelfvertrouwen opbouwen gaat langzaam, maar het
is zeker de moeite waard.
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Filmpje:
(2) Hoe maak je je kind weerbaar? - YouTube
Maak je je zorgen over het zelfvertrouwen van je kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te
maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. Zij kunnen
meedenken, onderzoeken, adviseren en zo nodig verwijzen. Een afspraak maken kan op
werkdagen van 8.30 –
12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl

Gratis CJG-webinar
‘Meebouwen aan zelfvertrouwen van kinderen’
Opvoedinspiratie en tips van kinderpsycholoog Tischa Neve
In de eerste jaren van het leven van kinderen wordt een belangrijke basis gelegd voor
hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Juist in deze jaren kun je kinderen veel meegeven om
op te groeien tot zelfverzekerde personen, die weten dat zij er mogen zijn.

Inhoud webinar
Hoe help je je kind groeien?
Hoe werkt het met het
ontwikkelen van zelfvertrouwen?
•
Wat speelt hierbij mee en vooral, wat
kun je als ouder doen?
•
•

Dinsdag 5 oktober 2021, van 20.00 tot 21.00 uur (of bekijk de replay)*
Voor ouders met kinderen van 1-12 jaar
Kosten: geen
Presentatie: Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige
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Benodigdheden: laptop, tablet of smartphone

 Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
* Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, geen probleem! Als je je aanmeldt,
ontvang je een linkje waarmee je het webinar nog een maand lang kunt terugkijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Heb je een vraag over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het CJG
Haarlemmermeer via telefoon 023 55 41 588 of het online contactformulier op
www.cjghaarlemmermeer.nl/contact

9

