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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de eerste Wereldwijzer in 2019! Het is al weer eind januari, dit betekent dat de eerste
maand van het jaar er al weer op zit. De tijd vliegt voorbij.
De kinderen van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 zijn aan het
werk met het thema ‘Ziek en gezond’. Pleisters plakken op een beer, temperatuur meten,
nieuwe woorden leren die horen bij ziek en gezond…. De kinderen zijn vol enthousiasme bezig.
De groepen 3 t/m 8 zijn in het nieuwe jaar gestart met het nieuwe thema van IPC. De groepen 3
en 4 werken over het thema ‘Feest’. De startactiviteit is begonnen met het vieren van een
feestje. ’s Ochtends kwamen alle kinderen verkleed binnen en daar werden zij door de
leerkrachten onthaald met muziek, slingers en ballonnen. Dit was een knallend opening van het
thema.
De groepen 5 en 5/6 werken aan het thema ‘Eten en drinken’. Met elkaar wordt onder andere
onderzocht welke ingrediënten er zijn, wat een gezonde maaltijd is, hoe groenten groeit. Om
het laatste te onderzoeken hebben de kinderen hebben zelf zaadjes geplant en de plantjes
verzorgd.
De groepen 7/8 zijn de geschiedenis in gedoken met het thema Ontdekkingsreizen.
Half januari heeft er een studie-avond met het gehele IKC team plaatsgevonden. Tijdens deze
avond hebben de medewerkers van het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO en de school
weer met elkaar verder gewerkt aan het creëren van de doorgaande lijn voor uw kind van 0 tot
13 jaar.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze Wereldwijzer!
Team IKC Wereldwijs

Jarigen
1-2
6-2
9-2
10-2
14-2
14-2
19-2
23-2
29-2

Mariam (groep 1/2 groen)
Aaron (kdv verties)
Jathin ( groep 5)
Hamza (peuterspeelzaal)
Badr (groep 1/2 groen)
Tames (groep 3)
Niki (groep 1-2 groen)
Mason (kdv verties)
J’Noah (kdv verties)

Fijne verjaardag allemaal!

Activiteiten november
12-2 Kijkmoment IKC ouders van
13.30-14.30
14-2 Workshopmiddag
15-2 Margedag, alle kinderen van
groep 1 t/m 8 vrij
16-2 Voorjaarsvakantie t/m 24-2
25-2 Studiedag, alle kinderen van
Groep 1 t/m 8 vrij
27-2 Inloopochtend groep 1/2
Rapport mee groep 1 t/m 8
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Toetsen leerlingvolgsysteem
Deze week en volgende week zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 hard aan het werk met de toetsen
van het leerlingvolgsysteem van Cito. Deze toetsen vinden twee keer per jaar plaats, in januari en in
juni. De toetsen worden afgenomen voor de vakken technisch en begrijpend lezen, taal, spelling ,
woordenschat en rekenen-wiskunde. Met de Cito toetsen en de toetsen die horen bij de methode
volgen wij de leerontwikkeling van uw kind. Toetsen zijn nooit een doel op zich. Ze zijn een
hulpmiddel voor de leerkracht om het onderwijs nog beter af te stemmen op uw kind.
Tijdens de 10-minuten gesprekken in de week van 4 maart worden de resultaten, en wat dit betekent
voor het onderwijsaanbod voor uw kind, met u besproken.

Wie werken er op het IKC?
Via dit berichtje wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is René Veerman en na de kerstvakantie
ben ik gestart als teamleider bij de schakelklassen op het IKC.
Na ruim 12 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht en leidinggevende in het speciaal
basisonderwijs, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben blij dat ik die gevonden heb!
Naast de 3 dagen die ik als teamleider werk, werk ik vanaf deze week ook 1 dag (woensdag) als
leerkracht in groep 5.
Hoewel ik mij als leidinggevende vooral ga focussen op verschillende opdrachten bij de schakels, zal
ik ook regelmatig een (kleine) bijdrage leveren binnen het gehele IKC. Mijn aanwezigheid bij de
koffieochtend van afgelopen vrijdag is daar een voorbeeld van.
Ik kijk er naar uit om samen met het team verder te bouwen aan een stabiel IKC en hoop dat u daar
als ouder/verzorger ook een steentje aan bij wilt dragen.
Ik ben Lesley 31 jaar en woon samen met mijn vriend en 2 katten in Noordwijkerhout.
Ik heb op 11 april mijn opleiding pedagogisch medewerker afgerond.
Ik ben sinds 28 mei werkzaam bij SKH en sinds 8 oktober bij de vestiging IKC wereldwijs op de BSO.
Mijn hobby's zijn wandelen en lekker Netflixen.
Met dit stukje wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Linda en ik werk nu ongeveer 4 jaar met veel plezier op IKC Wereldwijs, op de verticale
groep van het kinderdagverblijf, samen met Ellen en Lotte. Ik werk al sinds lange tijd bij de Stichting
Kinderopvang Haarlemmermeer.
Ik woon samen met mijn zoon en onze katten in Floriande, Hoofddorp.
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Genoeg leuke dingen om te doen als ik niet aan het werk ben: we zijn gek op weekendjes weg en dan
bij voorkeur naar Disneyland of Texel. Dat zijn altijd leuke dingen om naar toe te leven, maar je
begrijpt dat dit niet al te vaak kan.
Ik vind het fijn om lekker thuis op de bank te zitten met een boek en de muziek aan. Winkelen, thee
drinken en kletsen met een vriendin, een film kijken, uitwaaien op het strand, kijken naar de
badmintonwedstrijden van mijn zoon... Kortom: tijd te kort!
Ik hoop hier nog lang te werken!

Gezond trakteren
Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig zijn
is feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken.
Traktatietips
● Groente en fruit in een leuk jasje.
● Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
● Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, of een
mini eierkoek.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid.htm

Kerst Workshop 21 december 2018
Het was een geweldige middag voor de kinderen. Ze konden kiezen voor muziek, sport of creatief.
Een mooie afsluiting voor de vakantie. De foto geeft een inkijk in alles wat er is gedaan. Op
donderdag 14 februari zijn er opnieuw workshops. Vindt u het leuk om een workshop te verzorgen
dan kunt u zich opgeven bij Esmée (e.vanhelvoort@ikcwereldwijs.nl).

Basketbaltoernooi
Op donderdag 27 december deden Damiën, Mady, Efe en Siem uit groep 5 mee met het
scholierenbasketbaltoernooi. De jongens waren bloedfanatiek en groeiden elke wedstrijd meer en
meer in samenwerking, tactiek en het scoren. Helaas konden ze niet winnen van de Caleidoscoop en
de Wilgen en werden derde. De flesjes water, koekjes en snoepjes waren wel erg lekker in de pauzes
tussen de wedstrijd!
Fijn en leuk dat juf Lieselot er ook was voor de tactische aanwijzingen en de aanmoediging!
Naast het team van groep 5 hebben een team van groep 3/4 en van de nieuwkomersklassen
meegedaan aan dit sportieve evenement in de kerstvakantie!
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Thema ‘ziek en gezond’ bij het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en groep 1/2
Naast het thema ziek en gezond hebben de kinderen genoten van de sneeuw.

Groepen 3 t/m 8
Groep 5 is met juf Annelies, meester René en Juf Angelique naar Jeugdland Nieuw Vennep geweest.
De kinderen hebben daar proefjes gedaan met magneten en stroomkringen en ze hebben heerlijke
zeepjes gemaakt.

Studiebieb
Bij StudieBieb geven enthousiaste, gediplomeerde en ervaren docenten bijles, huiswerkbegeleiding
en faalangsttrainingen aan leerlingen van zowel het basis- als het voorgezet onderwijs.
Heeft uw kind een extra duwtje in de rug nodig of wat extra aandacht, hulp of uitleg? Studiebieb
heeft al veel leerlingen plezier in leren (terug)gegeven; een must om net die stap vooruit te kunnen.
Uiteraard onderhouden wij desgewenst nauw contact tussen school en Studiebieb over – de
voortgang – van uw kind.
De lessen vinden plaats in verschillende vestigingen van de Bibliotheek Haarlemmermeer. Een
intakegesprek en een proefles zijn gratis.
Voor meer informatie voor leerkrachten en/of ouders via
info@studiebieb.nl ,
telefonisch op 06-46091802
of kijk op onze website: www.stdiebieb.nl
Studiebieb is gevestigd in
De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, Raadhuisplein 7, Hoofddorp
De Bibliotheek Hoofddorp-Floriande, Baron de Coubertinlaan 4 Hoofddorp
De Bibliotheek Nieuw-Vennep, Schoolstraat 2, Nieuw Vennep
Bij deze Wereldwijzer ontvangt u de flyer van de studiebieb.

4

GGDflits
Resultaten kindermonitor
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder

In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het
onderzoek de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de
gezondheidssituatie van kinderen in onze regio is veel informatie gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en
buiten spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen.
Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van
hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en
achtergrondinformatie zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari
2019 verschijnen daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten.
Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD
Kennemerland via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
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