Jaargang 5, nummer 6 , donderdag 29 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De lente is begonnen en dat is buiten echt te merken! Heerlijk! De kinderen van het
kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 werken de komende periode aan het
thema ‘de lente’.
De afgelopen periode hebben er veel leuke én natuurlijk leerzame activiteiten plaatsgevonden.
De kinderen van het kinderdagverblijf tot en met groep 8 hebben gewerkt aan het thema
‘Kunst’ tijdens de Kunstweken. Vandaag heeft de expositie plaatsgevonden waarin alle ouders
naar de kunstwerken van de kinderen mochten kijken.
Deze week, tijdens de week van het geld, hebben de groepen gesproken en gewerkt over geld.
Vanaf de middenbouw hebben alle kinderen een zakje met écht versnipperd geld gekregen.
Sommige kinderen wilde dit weer aan elkaar plakken, als dat toch eens zou kunnen...
De groepen 5 t/m 8 hebben les gehad over gezonde voeding én gezonde dingen met elkaar
gegeten!
Vorige week rook het hele IKC naar pannenkoeken. Een aantal kinderen van groep 5/6 hebben
heerlijke pannenkoeken gebakken voor ouderen bij de Nieuwe Silo. Ook hebben de groepen
3,4,5 en 6 aan het schoolvoetbaltoernooi deelgenomen, heeft wethouder Marjolein Steffens
een bezoek gebracht aan het IKC en was er voor ieder kind een boek.
De komende periode werken we toe naar Pasen. Ook u bent van harte uitgenodigd om, samen
met andere ouders, te komen lunchen tijdens de Paaslunch op donderdag 18 april. Over de
Paaslunch ontvangt u nog meer informatie.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze Wereldwijzer!
Jarigen
1-4 Sara (groep 5)
Falke (groep 3)
4-4 Zayn (kdv verties)
Cyril (groep 3)
7-4 Yasmin (peuterspeelzaal)
8-4 Emma (kdv verties)
Nicki (groep 4)
12-4 Ismael (peuterspeelzaal)
Mert (groep 4)
13-4 Marya (peuterspeelzaal)
15-4 Eskander (peurerspeelzaal)
16-4 Fajer (groep 1/2 geel)
17-4 Soraya (groep 5)

Activiteiten
3-4 Grote rekendag
VVE thuis Lente
Schoolvoetbaltoernooi
5-4 Inloopochtend groep 1/2
12-4 Koningsspelen
16-4 Start eindtoets groep 8
18-4 Open podium groep 4, 5, 5/6, wit
en oranje
Paaslunch
Workshops voor leerlingen
19-4 Start meivakantie (tot en met 3 mei)

1

NL doet: Ouders werken aan het Wereldplein
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart hebben ouders, tijdens NL doet, vol enthousiasme aan het Wereldplein
gewerkt.
Er is een begin gemaakt aan het derde en laatste deel van de aanleg van het Wereldplein. Met het
bouwen van een Chinese muur is het plein weer een verder in de ontwikkeling van een stenen plein
naar een groene speelplaats.
Ouders, bedankt voor jullie hulp! De kinderen én het team, zijn hier ontzettend blij mee.

Bezoek wethouder van jeugd en onderwijs: Marjolein Steffens
Woensdag 27 maart heeft de wethouder van jeugd en onderwijs, Marjolein Steffens, een bezoek
gebracht aan het IKC. Zij heeft in verschillende groepen gekeken en verschillende groepen hebben iets
laten zien. De kinderen hebben gezongen, een quiz gedaan en gehoord wat voor werk van een
wethouder doet.
De wethouder heeft ook genoten van het bezoek en heeft na het bezoek de volgende tweet geplaatst:

Een kleurrijke school in alle opzichten, @IkcWereldwijs in #Hoofddorp waar #kunst #muziek #taal en
#cultuur een belangrijke rol spelen. Er hangt een fijne sfeer en het enthousiasme spat eraf!

De Kunstweken
De afgelopen maand hebben alle groepen in het IKC gewerkt aan Kunst. De kinderen hebben mooie
kunstwerken gemaakt. Daarbij hebben zij kennisgemaakt en gewerkt met verschillende technieken en
materialen. Ieder groep heeft zich verdiept in een eigen kunstenaar.
De meest mooie Kunstwerken zijn er gemaakt! We hebben heel wat kunstenaars in de dop bij
Wereldwijs.
Vandaag was het IKC omgetoverd tot een echt museum! De kinderen hebben vol trots al hun werk laten
zien. Wat leuk dat er zo veel ouders zijn geweest!

Ieder kind een boek
Ook dit jaar hebben de kinderen van de Stichting ieder kind een boek, een boek gekregen. In dit boek
staat een verhaal waarin zij zelf de hoofdrol spelen. De uitreiking van de boeken was weer een waar
feestje. We wensen de kinderen veel leesplezier toe.
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Week van het geld
In de week van het geld kwamen er verschillende onderwerpen aan bod. Thema’s als het herkennen van
euromunten en eurobiljetten, de geschiedenis van geld, maar ook pinnen en vals geld zijn besproken.
Het doel was om leerlingen kennis te laten maken met geld en met de Euro. Niet alleen rekenen met
geld maar juist ook de omgang met geld. Op leuke wijze hebben de leerlingen geleerd over sparen of
uitgeven, veilig pinnen en het verstandig omgaan met geld.
Alleen al het met elkaar in gesprek zijn over hoe en waaraan je geld uit geeft, gaf leuke en leerzame
gesprekken.

Gezonde voeding (groep 5 t/m 8)
Gezond eten kan heel leuk zijn! Dat ontdekten de kinderen met ‘Ik eet het beter”. De interactieve
lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ maken kinderen op een speelse manier bewust van wat ze
dagelijks eten en drinken. De kinderen hebben geleerd over de herkomst van het eten, hebben ervaren
wat een gezonde leefstijl doet voor je lijf en hebben genoten met elkaar van lekkere en gezonde
producten.
Zo hebben de kinderen uit groep 7/8 een klassenlunch bereid en hebben de kinderen uit groep 5/6 een
gezond tussendoortje gemaakt. Vervolgens was het smullen!
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De Pannenkoekendag
Maar liefst 1 op de 4 ouderen voelt zich eenzaam. Met Nationale Pannenkoekdag geven we extra
aandacht aan de ouderen uit de buurt, die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen. Dit jaar is er
samengewerkt met stichting ‘Met je hart’ die eenzame ouderen verbindt door ervoor te zorgen dat ze
elkaar én anderen ontmoeten, het hele jaar door.

De Nationale Pannenkoekdag heeft het thema ‘Pannenkoeken bakken met je hart’. Want
pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is gezellig. Het brengt jong en oud bij elkaar. Dit jaar
hebben een aantal kinderen uit groep 5/6 de pannenkoeken gebakken en geserveerd aan de ouderen.
Het was een geslaagde dag!

Voetbaltoernooi
Woensdag 20 maart was het dan eindelijk zo ver! Leerlingen uit groep 3, 4, rood en wit mochten mee
doen aan het schoolvoetbaltoernooi bij sv Overbos. De voetballers gingen er vol voor en konden
uiteindelijk 2x gelijk spelen. Een mooi resultaat!
Woensdag 27 maart was het de beurt aan groep 5,6, blauw en grijs. Zij hebben 3x met 1-0 gewonnen en
daardoor zijn zij kampioen schoolvoetbal geworden, top!!
Efe, Mady, Salim, Mohamad, Fitsom, Dewandra, Haptom, Dima, Tom en Ern zijn onze kampioenen.
En woensdag 3 april spelen de groepen 7,8, 78+, oranje en paars hun wedstrijden.

Wie werken er op het IKC?
Deze keer stellen Willemijn (pedagogisch medewerker kinderdagverblijf) en Annemarieke (leerkracht
groep 7/8) zich voor.
Mijn naam is Willemijn van der Reep-de Bruijn en ik ben werkzaam op de
baby sensi groep van kinderdagverblijf Wereldwijs.
Dit jaar ben ik 7 jaar werkzaam binnen het IKC en inmiddels werk ik alweer
22 jaar binnen de kinderopvang van de SKH.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 16 en 13 jaar.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze twee honden en sport ik twee
keer in de week bij een sportschool.
Ik vind het fijn om voor onze allerkleinsten te zorgen binnen het IKC en de
kinderen te zien opgroeien tot dreumesen, peuters, kleuters, etc…
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Mijn naam is Annemarieke Baars. Vanaf afgelopen september ben ik een nieuw gezicht op IKC
Wereldwijs. Heel gelukkig met mijn plekje in groep 7-8 op dit IKC. Ik ben nu zo'n 12 jaar leerkracht in het
basisonderwijs en nog steeds sta ik elke dag met plezier op om naar mijn werk te gaan. Het is zo leuk en
bijzonder om een jaartje met uw kind(eren) op te trekken, ze te zien groeien als leerling en als mens. Ik
geniet van kleine en grote succesmomenten, van de grappen die gemaakt
worden, van de verhalen die verteld worden. Ik werk met kostbaar
‘materiaal’ en dat is een eer.
Voordat ik het basisonderwijs inrolde heb ik heel wat jaren gewerkt voor de
KLM. Daar heb ik de (meestal) leukste man op aarde ontmoet en samen
hebben we een (meestal) fantastische dochter gekregen van nu 20 jaar. We
hebben 3 katten en 1 hond. Alle vier uit de opvang en met medische
problemen, iets waar we bewust voor hebben gekozen.
Vrije tijd breng het liefst door met een kop koffie, een stuk chocolade en
heel veel boeken! Lezen is mijn passie, ik maak daar veel tijd voor vrij.
Ik ben dagelijks te vinden in een mooi maar een beetje een verstopt lokaal, als u nieuwsgierig bent naar
mij en mijn leerlingen, kom gewoon langs! De deur staat altijd open en u bent van harte welkom!

Grote rekendag
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit
verhouding’. Kinderen verkennen verschillende situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan
zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of een zak patat voor een snackbar.
Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt
rekenen leuk!
We zullen de grote rekendag dit jaar combineren met de buitenspeeldag! Want dat valt samen op één
dag. Een mooie combinatie van twee leuke én leerzame activiteiten.

Wist u dat….







IKC Wereldwijs nu een nieuwe website met bijbehorende ouderapp heeft?
de website nog steeds te vinden is op www.ikcwereldwijs.nl
het team op zoek is naar reservekleding voor als er wel eens een ongelukje gebeurd?
wij heel blij zijn met de ouders die drie keer per week het fruit en de groente schoonmaakt voor
het 10-uurtje!
er nu een echte schoolbibliotheek is met mooie nieuwe kasten?
de kinderen tijdens de Koningsspelen op 12 april eerst met elkaar gaan ontbijten in de groep?
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GGDflits
Groei
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een groeidiagram. In
sommige perioden maken kinderen een groeispurt door.




Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle kinderen groeien
even snel. Kinderen die snel groeien kunnen last krijgen van groeipijn.
Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar ongeveer 22 kilo. Met 8
jaar weegt je kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter.
Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt door. Rond 12
jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang.

Meer lezen, bijvoorbeeld over apps? Kijk hieronder:
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lengte in te vullen in een groeidiagram. Bij een bezoek
aan het consultatiebureau wordt je kind ook gemeten en gewogen. Je kunt daar de groeilijn van je kind
bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Wat is een groeidiagram?
Er zijn verschillende groeidiagrammen. Bijvoorbeeld een diagram waarin je het gewicht van je kind kunt
vergelijken met dat van andere kinderen van dezelfde leeftijd. Of een diagram waarin je de lengte kunt
vergelijken. Er is ook een diagram waarin je kunt zien welk gemiddelde gewicht hoort bij een bepaalde
lengte. De middelste lijn in een groeidiagram geeft het gemiddelde aan. De buitenste lijnen geven het
bereik aan waarbinnen het grootste deel van de kinderen zit
Wat is normaal?
Het is logisch dat bijna geen enkel kind precies de gemiddelde lijn volgt. Belangrijk is de eigen groeilijn
van je kind. Vlakt de groeilijn af of komt er een knik in de lijn, dan kun je eens met de huisarts
overleggen. Wijkt een kind fors af van de eigen groeilijn, dan kan er sprake zijn van een groeistoornis.


Kindengroei.nl - uitleg over groeistoornissen



GroeiGids app – houd de groei bij en kijk hoe lang je kind later ongeveer wordt.



TNO.nl – Met de app van TNO kun je eenvoudig zien hoe je kind (van 0-10 jaar) groeit, hoe lang je kind
wordt en of het een gezond gewicht heeft.
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