Jaargang 5, nummer 4 , donderdag 28 februari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vorige week hebben de kinderen voorjaarsvakantie gehad. Het is fijn om alle kinderen weer te
zien na de vakantie! Het was een extra lange vakantie vanwege de studiedagen die voor en na de
vakantie gepland waren. Het gevoel van de lente begint te komen, zeker met dit mooie weer!
Drie keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats voor de ouders van de kinderen uit groep 1
t/m 8. In de week van 4 maart vindt de tweede gespreksronde plaats waarbij het accent ligt op
het cognitieve vlak. Alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd. We spreken graag met u over de
ontwikkeling van uw kind.
Vrijdag 1 maart starten de Kunstprojectweken. Beeldende vorming is essentieel voor de
ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie
we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die
anders onbesproken blijven.
De hele maand maart werken alle kinderen van het IKC aan Kunst. Per groep speelt steeds één
kunstenaar de hoofdrol. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan
ze zelf kunst maken. De Kunstweken zullen op 29 maart gezamenlijk afgesloten worden met een
expositie op het IKC, meer informatie hierover volgt nog.
Verder krijgt u in deze Wereldwijzer een beeld van activiteiten die de afgelopen periode hebben
plaatsgevonden en stelt de IKC raad zich graag aan u voor.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze Wereldwijzer!

Team IKC Wereldwijs

Activiteiten
Jarigen
3-3
5-3
5-3
7-3
9-3
10-3
12-3
15-3
20-3
23-3

Amin (groep 3)
Nika (peuterspeelzaal)
Nidae (groep 3)
Nada (1/2 geel)
Gohan (groep 5/6)
Joachim (groep 4)
Nora (kinderdagverblijf)
Genayo (kinderdagverblijf)
Anaïs (groep 1/2 geel)
Amaru (kinderdagverblijf)

Fijne verjaardag allemaal!

1-3 Start kunstprojectweken
4-3 Week van de 10-minuten gesprekken
4-3 Halt gastles in groep 7/8
8-3 Peutermeespeelochtend 8.30-9.30 uur
13-3 Schoolvoetbaltoernooi
14-3 Inloopochtend groep ½
15/16-3 NL Doet
20-3 Schoolvoetbaltoernooi
22-3 Koffieochtend voor ouders
25-3 Week van het geld
27-3 Schoolvoetbaltoernooi
28-3 Activiteiten in groepen 5 t/m 8 m.b.t.
gezonde voeding
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Samba Salad
Op woensdag 13 en donderdag 14 februari hebben de groepen 1 t/m 4 en groep rood een muzikale
workshop gevolgd onder begeleiding van Samba Salad. De kinderen hebben Afrikaanse dierenliedjes en
dansjes geoefend en vervolgens gepresenteerd aan de ouders, opa’s en oma’s .
Het waren twee swingende dagen!

Afsluiting IPC thema ‘Feest’ in de groepen 3 en 4
Als afsluiting van het IPC thema feest hebben de kinderen uit groep 3 en 4 een echt feest georganiseerd
met zelfgemaakte cupcakes. En uiteraard zijn de ouders uitgenodigd voor het grote feest!

Workshops voor de vakantie
De middag voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen een workshop gevolgd. De kinderen
mochten zelf een workshop uitkiezen. Het was weer een gezellige, bruisende middag met vele
activiteiten, zoals muziek, het maken van een Valentijnsmobiel en schaken. Ook waren er ouders die een
workshop hebben gegeven. Deze ouders willen we bedanken voor hun hulp!

Wie werken er op het IKC?
Deze keer stellen Ellen (pedagogisch medewerker kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en
Annelies (leerkracht groep 5) zich voor.
Mijn naam is Ellen en werk op het kinderdagverblijf bij de verties, ook werk
ik op de bso.
Ik ben geboren in Amsterdam en woon nu met mijn gezin in Heemstede.
We hebben 2 konijnen en 1 cavia, die gezellig in de tuin wonen. In mijn
vrije tijd speel ik hockey en ga ik naar de sportschool. Als het slecht weer is
vind ik het ook heerlijk om een dagje te Netflixen op de bank. Mijn
favoriete vakantieland is Frankrijk, waar we dit jaar ook weer naar toe
gaan.
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Mijn naam is Annelies Teekens, ik ben getrouwd met Pieter en we hebben
een zoontje van 2 jaar, Eijmert. We wonen sinds kort in Leiden.
Ik sta inmiddels al weer ruim 15 jaar voor de klas, waarvan de meeste jaren
voor groep 8. Mijn man heeft 2 food trucks en ik heb 2 jaar bij hem gewerkt,
maar miste het lesgeven toch wel. Ik ben via de invalpool bij de
Internationale Taalklas terecht gekomen, waar ik ruim een jaar gewerkt heb.
Na de Kerstvakantie heb ik de overstap naar regulier gemaakt en sta nu voor
groep 5 en dat bevalt prima!

De IKC raad stelt zich voor
Wie zijn wij?
Thea van Staveren
Angelique Zaadnoordijk
Manon Weijers
Michiel van Kesteren
Walter Doesburg
Debbie Noordermeer
Dimitri Duindam

leerkracht
teamcoördinator en leerkracht
pedagogisch medewerker
ouder - vader van Siem en Tuur
ouder - vader van Tessa en Stan
ouder - moeder van Jasmijn, Lotte en Timo
ouder - vader van Sarah en Hugo

Wat is een IKC-raad?
De IKC-raad is een samenwerking tussen de Medezeggenschapsraad uit het reguliere onderwijs en de
oudercommissie vanuit de kinderopvang SKH.
De raad bestaat officieel uit:
• 2 ouders namens het reguliere onderwijs
• 1 ouder namens de kinderopvang, de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal
• 2 Leerkrachten namens de medewerkers in het reguliere onderwijs
• 1 Pedagogisch medewerker namens de medewerkers uit de kinderopvang
Wat is onze verantwoordelijkheid?
Het bewaken, controleren en adviseren in de belangen van alle kinderen op IKC Wereldwijs.
Onze bevoegdheden zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet.
En “regelement voor een oudercommissie” van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer.
Voor de inhoudelijke regelgeving verwijs ik u graag naar:
Kinderopvang
: https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/over- skh/oudercommissie.html
Regulier onderwijs : https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2018-01-01
School
: https://ikcwereldwijs.nl/ikcraad/
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Wat doen we niet?
Wij zijn niet verantwoordelijk voor individuele wensen en klachten van ouders.
Wat hebben wij al bereikt?
Wij hebben op de achtergrond kunnen meedenken met de directie en de medewerkers van het IKC. Een
aantal zichtbare beleidsveranderingen zijn o.a. :
• Start initiatief van regulier onderwijs naar een Integraal kind centrum
voor kinderen van 0 tot 13 jaar
• Start initiatief schoolplein vernieuwing
• Continurooster
• Schoolgebouw uitbreiding
• Verbetering communicatie, app, website, e.d.
• Nieuwe directeur
Waar zijn wij mee bezig?
Buiten onze standaard verantwoordelijkheden zijn wij momenteel betrokken bij het controleren en
adviseren in verbetering van de samenwerking op het IKC, met namen tussen SKH (opvang) en regulier
onderwijs.
Wat kunt u doen?
Wij zijn momenteel bezig met verkiezingen uitschrijven voor deelname aan de IKC-raad. Ook u kunt zich
aanmelden om zitting te nemen in de IKC-raad. Hier wordt u de aankomende periode over
geïnformeerd.
Tevens staan wij altijd open voor betrokken ouders die ideeën aandragen voor verdere verbetering van
het IKC voor de kinderen.
Op IKC Wereldwijs wordt hard gewerkt met een goed team om uw kind een uitdagende, veilige en
goede leeromgeving te bieden. De IKC-raad ondersteund door te luisteren, te adviseren en te
controleren. Wij, als IKC-raad, gaan de uitdagingen die de samenleving en de ouders stellen aan het IKC
samen met het team positief tegemoet.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de betrokken IKC-raad leden of de directie van IKC
Wereldwijs. Verdere informatie is te vinden op www.ikcwereldwijs.nl
Tevens kunt u ons benaderen via ikcraad@ikcwereldwijs.nl of gvv14520@gmail.com (Michiel van
Kesteren)
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NL Doet 15 en 16 maart 2019
Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart gaan we op het Wereldplein aan de slag met NL Doet! Twee
jaar geleden is het maken van de plantenbak bij de ingang het startschot voor de aanleg van ons
Wereldplein geweest. Vorig jaar hebben we het amfitheater en wilgentenenhutten geplaatst. Dit jaar zal
er een Chinese muur gebouwd gaan worden. Het team van het Wereldplein zou graag van uw hulp
gebruiken maken bij de muur, zodat het Wereldplein nog mooier wordt en het start kan worden
gemaakt met de aanleg van de derde en laatste fase van het Wereldplein.
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GGDflits
Brutaal en opstandig gedrag
Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en of opstandig kind. Als kinderen ouder worden,
moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun boosheid wel eens door brutaal
of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te
zeggen als iets niet mag of lukt.
Eerst denken, dan doen
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: 'eerst
denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het ene
kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te maken.
Tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan:
•
•
•
•
•
•
•

Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt
niet.
Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen.
Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.
Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon, welk gedrag je niet accepteert en waarom
niet.
Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil. Bijvoorbeeld: 'Ik weet dat je graag wilt..." Daar wordt
je kind meestal rustiger van.
Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale
dingen zeggen geen oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op.
Verwacht niet teveel van je kind. Als je iets vraagt wat je kind nog niet kan, wordt je kind alleen
maar opstandiger.

Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en
13.00 - 17.00 uur.
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(Jeugd)SportPas
Schrijf je nu in voor de (Jeugd)SportPas
De (Jeugd)SportPas is een leuke en laagdrempelige manier om kennis
te maken met verschillende sporten. Zo kan iedereen van 0 tot
100 ontdekken welke sport het beste bij ze past. Dus niet alleen voor jou, maar ook voor je ouders of je
broer/zus hebben we een leuk en gevarieerd sportaanbod. Ontdek op onze speciale website welke leuke
sporten je allemaal kunt uitproberen?
Diversiteit aan sporten
Op de website vind je veel verschillende sporten; in de zaal, op het veld of in het zwembad, in
teamverband of individueel. Je komt er zo achter waar je het meest plezier in hebt en misschien ontdek
je wel een verborgen talent! Voor de blokken 4 en 5 hebben we onder andere atletiek, duiken, diverse
zelfverdedigingssporten, bowling, hockey, handbal, skiën/snowboarden, squash, tennis en nog veel meer.
Maar er komen nog regelmatig nieuwe sporten bij.
Je kunt vier keer meedoen met een les of training. Tijdens deze lessen leer je alle basisvaardigheden van
de sport die je hebt gekozen. De (Jeugd)SportPas is de ideale manier om niet alleen een sport uit te
proberen, maar ook kennis te maken met de sportaanbieder. Na de kennismakingslessen besluit je of je
al dan niet lid wil worden van de club, je bent nergens toe verplicht.
Aanmelden en betaling JeugdSportpas
De (Jeugd)SportPas heeft een eigen website waar je je aan kunt melden en betalen. Een inlogcode is niet
meer nodig. Betalen voor de kenningsmakingslessen gaat via iDEAL, Voor vier lessen betaal je meestal €
11,-.
Inschrijven voor blok 4 en 5 kan kan via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ . De
lessen voor blok 4 starten na de voorjaarsvakantie, dus wees er snel bij!
Heb je vragen over de jeugdsportpas neem contact op met Esther de Heij via de mail
JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055517
Zien we jou binnenkort bij voetbal, zwemmen, rugby of kickboksen?
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Uitnodiging voor de koffieochtend
De vijfde koffieochtend van schoolseizoen 2018 - 2019 (gratis en gezellig) vindt plaats op:

Vrijdag 22 maart 2019
Plaats:

teamkamer

Tijd:

8.30 – 9.30 uur

Thema:

IPC met thema’s

Tijdens de vijfde koffieochtend zal directrice Nicole van Kan uitleg geven over de lesmethode IPC met de
bijbehorende thema’s. Met deze lesmethode worden meerdere losse vakken samengebracht
aangeboden.
Tijdens de vierde koffieochtend van 25 januari 2019 hebben René Veerman (teamleider
schakelonderwijs) en Annette van Duijvenbode (sociaal werker kinderwerk Meerwaarde Welzijn) uitleg
gegeven over pedagogische activiteiten op IKC Wereldwijs en in de wijk Graan voor Visch.
Inschrijven vooraf is niet nodig. We hopen natuurlijk op een flinke opkomst!!
Jonge kinderen mogen gewoon mee.
Met vriendelijke groet,
Malika Bentiss en Tine van Laar
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