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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag is een feestelijke dag op IKC Wereldwijs. Vandaag vindt de Paasviering plaats.
Alle kinderen van hebben genoten van een heerlijke paaslunch.
’s Middags vinden de workshops plaats. De kinderen hebben zelf een workshop gekozen. Ze
hebben onder andere muziek gemaakt, eieren geschilderd, geleerd om te schaken, met
dominostenen een kettingreactie gemaakt en zwaaihandjes gemaakt. Een ontzettende leerzame
en gezellige middag!
Ook hebben de kinderen van de groepen 4, 5, 5/6 en de groepen blauw en oranje opgetreden
tijdens het open podium. Het is weer genieten om te kijken naar de muzikale en creatieve
optredens! Het is erg gezellige dag!
Vorige week vrijdag (12 april) is een sportieve, oranjegekleurde dag geweest! De Koningsspelen
hebben plaatsgevonden. De kinderen hebben genoten van alle spelletjes en sportactiviteiten!
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep 8 heel hard gewerkt aan de
Cito-eindtoets. In het begin is het best even spannend voor de kinderen. Maar al gauw maken
de zenuwen plaats voor concentratie om de toets zo goed mogelijk te maken.
Vanaf morgen start de meivakantie. Wij wensen u en de kinderen allemaal een fijne vakantie
met mooi weer!
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze Wereldwijzer!
Team IKC Wereldwijs
Jarigen
23-4 Imad (groep 3)
Naomi (groep 1/2 groen)
26-4 Ilyano (groep 3)
4-5 Ghazal (groep 3)
7-5 Jinan (groep 1/2 groen)
9-5 Zeyd (groep 5)
Salim (groep 5/6)
11-5 Tulay (peuterspeelzaal)
Metehan (kdv verties)
13-5 Anissa (groep 3)
14-5 Izzy (groep 1/2 groen)
24-5 Eleanor (kdv baby)
28-5 Tessa (groep 7/8)
29-5 Twan (groep 1/2 geel)
Fijne verjaardag allemaal!

Activiteiten
19- 4
22- 4
7-5
9-5
15-5
20-5
22-5
24-5
29-5
30-5
31-5

Goede Vrijdag kinderen vrij
Meivakantie t/m 5/5
Inloopochtend groep 1/2
Leerlingenraad
VVE thuis: Thema Wonen
Start Cito LVS toetsperiode
Meester- en juffendag
Koffie-ochtend voor ouders
Inloopochtend groep ½
Hemelvaartsdag, kinderen vrij
Kinderen vrij

1

Paasviering
De kinderen hebben genoten van de heerlijke lunch. Na de lunch hebben alle groepen (1 t/m 8)
aandacht besteed aan het Paasverhaal. We willen de ouders die geholpen hebben bij de lunch
bedanken!

Workshops
Elke laatste middag voor een vakantie is het op IKC Wereldwijs tijd voor workshops. De workshops zijn
voor alle kinderen van 3- 13 jaar. De kinderen mogen een eigen workshop kiezen van muziek tot
schaken! Het is elke keer een gezellige en leerzame middag!
Ook hebben er verschillende ouders een workshop gegeven, bedankt voor het verzorgen van de leuke
workshop!

Open podium
Deze keer waren de groepen 4, 5, 5/6 en groep wit aan de beurt om een mooi optreden te verzorgen!

Koningsspelen
Vrijdag 12 april hebben alle leerlingen van IKC Wereldwijs mee gedaan aan de Koningsspelen. Aan het
begin van de dag is er gestart met een heerlijk koningsontbijt, daarna is een warming up gedaan door de
Pasapas te dansen door de groepen grijs en blauw en groep 5/6.
Na de pasapas zijn de kinderen verdeeld in teams. De kinderen hebben in totaal 10 spelletjes gespeeld.
Veel spelletjes hadden als thema oudhollands. De kinderen hebben gehinkeld, geknikkerd,
spijkerpoepen en koekhappen gedaan. Ook hebben de kinderen lekker kunnen voetballen en koningen.
Tussendoor is er tijd voor een gezond tussendoortje en veel water geweest.
Na de Koningsspelen hebben de kinderen in de klas geluncht en spelletjes gespeeld, een leuke film
gekeken of lekker buitengespeeld. Een zeer geslaagde, zonnige dag!
Alle dank aan de hulpouders, de oudervereniging voor hun inzet, super!

Wie werken er op het IKC?
Deze keer stellen Selina (assistent leidinggevende kinderopvang) en Thea van Staveren (leerkracht
groep 3) zich voor.

2

Ik ben Selina van der linden, getrouwd en moeder van 2 kinderen.
12 ½ jaar geleden ben ik begonnen met werken bij stichting
kinderopvanghaarlemmermeer op de peuterspeelzaal en de buitenschoolse
opvang.
In mei vorig jaar kreeg ik de kans om tijdelijk de functie assistent
leidinggevende in te vullen bij kindercentrum mirakels.
Per 8 april ben ik begonnen als assisttent leidinggevende bij cluster hoofddorp.
Hier vervang ik Susanne Wardell.
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin en ben ik veel buiten te vinden.
Mijn werkdagen zijn:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

(8.30-16.30)
(8.30-16.30)
(8.30-16.30)
(8.30-12.30)

Ik ben te bereiken op Tel.nr 06-52694215.
Mail: s.vanderlinden@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Mijn naam is Thea van Staveren en zit al heel wat jaartjes in het onderwijs.
Van kleuters t/m groep 7, elk jaar weer een geweldige ervaring. Ook de jaren
in het speciaal onderwijs waren heel leerzame jaren!
Nu werk ik sinds augustus 2017 op het IKC Wereldwijs, vorig jaar de kleuters
en dit jaar groep 3. En ik heb het hier geweldig naar mijn zin!
Ik woon nu met 1 zoon in Bennebroek, alle andere kinderen zijn inmiddels
uitgevlogen!
Sinds 2 weken ben ik de trotse oma van mijn eerste kleinzoon! Dus mijn tijd zit de komende jaren in
school, oppassen, veel de natuur in en vooral genieten van alle lieve mensen om mij heen!
Ik ben een zeer tevreden mens!
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PBS (Positive Behavior Support)
Op IKC Wereldwijs werken wij met PBS om ons pedagogisch beleid vorm te geven.
Het PBS-gedragsteam heeft een plan tot de zomervakantie uitgezet. In alle groepen, met alle kinderen,
gaan we aan de slag met de algemene gedragsverwachtingen van het IKC. Om dit te stimuleren oefenen
de medewerkers met de kinderen het gewenste gedrag en wordt het gewenste gedrag bekrachtigd met
een groepsbeloning. Met de hele groep, en dus het hele IKC, werken we aan een positief pedagogisch
klimaat.
Iedere week staat er een andere gedragsverwachting centraal. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het
gebouw en wordt met ouders gecommuniceerd. Zo kunt u ook thuis aandacht hebben voor gewenst
gedrag en positieve feedback geven. Uit onderzoek is gebleken dat PBS het beste werkt als er namelijk
ook buiten school aandacht is voor gewenst gedrag.
In juni gaat het PBS-gedragsteam de eerste opbrengsten evalueren en een plan maken voor het nieuwe
schooljaar. We houden u op de hoogte via de mail en de wereldwijzer!

Schoolfruit
De afgelopen maanden hebben de kinderen genoten van het schoolfruit. Drie keer per week hebben de
kinderen verschillende soorten groente en fruit aangeboden gekregen.
Met de hulp van veel ouders is het fruit en groente schoongemaakt. Wij willen als IKC alle ouders
bedanken die ons hebben geholpen bij het schoolfruit.
Na de meivakantie krijgen de kinderen geen schoolfruit meer. Wij willen u vragen om uw kind op alle
dagen naast drinken (het liefst water) ook een tussendoortje mee te geven.
Op dinsdag en woensdag zullen de gruitdagen zijn. Op deze dagen neemt uw kind fruit of groente mee
naar school.

Ouderbedankmiddag
Op donderdag 4 juli vanaf 13.00 uur worden alle hulpouders in het zonnetje gezet tijdens de
ouderbedankmiddag. Houd deze datum alvast vrij in de agenda.
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Nieuws vanuit Sportservice
Lasergamen
Team Sportservice organiseert in de meivakantie lasergamen voor de kinderen uit groep 3 t/m 8.
De activiteit wordt in de week van 29 april t/m 3 mei worden er op verschillende locaties gegeven.

Sportpas voor jeugd
Na de meivakantie start alweer het laatste blok voor de JeugdSportPas. De inschrijving is inmiddels
geopend. Voor € 11,00 kunnen kinderen vier keer meedoen met onder andere
atletiek, squash, korfbal en judo. Hou de site in de gaten, want mogelijk komen er nog andere leuke
sporten bij. Inschrijven kan online via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/
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Major Family Obstacle Run
Neem op 16 juni samen met je kind deel aan de Major Family Obstacle Run bij de Toolenburgerplas in
Hoofddorp. Overwin samen met je kind(eren) de obstakels! Laat je verrassen door hun enthousiasme,
door wat ze kunnen en door de trotse gezichten bij het passeren van de finish. De Major Family Obstacle
Run is een off-road parcours van 3 of 6 km met 25 unieke obstakels. Beleef de ultieme (vader)dag op 16
juni. Stel jezelf en je kids op de proef met kracht, behendigheid en natuurlijk baggervette fun. Kinderen
vanaf 5 jaar mogen samen met een volwassene deelnemen. Bekijk voor alle informatie en om in te
schrijven: http://www.major-run.nl/family/

GGDflits
GGDFlits Pesten
19 april is het de dag tegen pesten. Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen
gepest of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als ‘meeloper’ betrokken bij pesten. Kinderen die
worden gepest krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, en bedplassen.
Lees in folder die u kunt vinden op www.pestweb.nl wat u als ouder kunt doen om pesten tegen te
gaan. De informatie is zowel voor ouders van kinderen die gepest worden, als voor ouders van kinderen
die zelf pesten of meeloper zijn.
Maakt u zich zorgen over pesten? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de frontoffice JGZ.
Telefoonnummer 023-7891777 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur.

6

