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Agenda

Nieuwe juf

Vrij 20 dec

Kerstvakantie t/m 3 januari 2020

Ma 6 jan

Start school

Ma 6 jan

Start luizencontrole

Ma 13 jan

Start monitor sociale veiligheid (gr. 7/8)

Di 14 jan

Anita Ketelaar van CJG (v.a. 8.20u)

Vrij 17 jan

Groep 1/2 vrij

Ma 20 jan

Start citotoetsen (3 weken)

Wo 22 jan

Start nationale voorleesdagen

Groep 1/2

Di 28 jan

Anita Ketelaar van CJG (v.a. 8.20u)

Wo 29 jan

MR-vergadering

Do 30 jan

Gedichtendag

Vrij 31 jan

Studiedag team, alle leerlingen vrij

Wat hebben we genoten van de decembermaand.
De klas zag er gezellig uit. We hebben geknutseld
voor de oudere mensen, kerststukjes gemaakt,
geschaatst en een heerlijk kerstetentje gehad.
We willen iedereen die ons hierbij geholpen heeft
heel erg bedanken.

Afscheid van een leraar betekent tegelijkertijd dat
we op zoek moesten naar een nieuwe leraar.
Samen met Dan van de MR hebben we
sollicitatiegesprekken gevoerd en hebben we
gekozen voor Manon de Waard. Zij zal zich later in
deze brief aan u voorstellen.

Nieuws vanuit de groepen

Algemeen nieuws
Staken of niet?

We wensen iedereen
fijne feestdagen en
een heerlijke
vakantie!

Opnieuw staan er twee stakingsdagen gepland,
namelijk op 30 en 31 januari 2020. Als team
wordt er opnieuw uitgezocht of zij willen staken.
Vooralsnog staat alleen vrijdag 31 januari gepland
als een vrije dag voor de leerlingen, omdat hier
reeds een studiedag gepland stond.
Wij houden u op de hoogte!

Afscheid juf Rachel
Zoals reeds beschreven in de vorige nieuwsbrief,
gaat juf Rachel ons verlaten.
We willen haar bedanken voor haar enorme inzet
en wensen haar veel succes en werkplezier toe in
haar nieuwe uitdaging!
Hieronder nog een afscheidswoord van Rachel:
Afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt
op Wereldwijzer. Veel geleerd (ja, ook juffen leren
nog steeds) en meegewerkt aan een mooie
toekomst. Leerkracht zijn is af en toe een
uitdaging maar vooral een erg waardevol en
dankbaar vak. Hiervoor wil ik alle collega’s maar
bovenal alle kinderen bedanken. Ik wens jullie
allen fijne dagen toe en wie weet tot ziens!
Met de kerstgroeten van Rachel

Groep 3/4
Wat vliegt de tijd toch! Het is alweer bijna
kerstvakantie! We hebben heel hard gewerkt en
veel geleerd. De kinderen van groep 3 kennen nu
alle letters en leren nu vlot de woorden lezen. De
kinderen van groep 4 hebben bijna alle tafels
geleerd. Iedereen is nu druk met het leren
klokkijken. Dit doen we gezellig met de hele
groep. Ze gaan zelf een klok maken met wijzers
en dan oefenen maar… De juf heeft op het bord
een klok opgehangen, zodat we de hele dag
kunnen oefenen met de klok. De juffen zijn erg
trots op de kinderen. Ze werken keihard en zijn
echte kanjers! We wensen iedereen fijne dagen en
een mooi 2020.
Juf Julie en juf Bianca

Groep 6/7
De opdracht was een gedicht met een ABCB
rijmschema. Niek schreef over Kerst
en Thalìa voor haar penvriendin Azea op Aruba.
Lieve Azea

Groep 3/4 wenst iedereen fijne feestdagen!

Groep 5/6
De laatste schooldag van het jaar. We hebben
vandaag de klas met elkaar opgeruimd nadat we
twee weken hebben kunnen genieten van mooie
lampjes en gezelligheid in de groep. Het kerstdiner
was een daverend succes. Heerlijk gegeten van de
gerechten waar iedereen veel aandacht aan had
besteed. Afgelopen maandag hebben we in de
groep nog een spelletjes middag gehouden. Een
paar oma’s hebben ons nog hierbij geholpen en
gezellig mee gedaan. Dank daarvoor.

Ik wil jou ook ontmoeten.
Je houdt van tekenen.
Je favoriete kleur is aqua.
Hou je ook van rekenen?
Je
Je
Je
Ik

helpt anderen door voor je nichtje te zorgen.
wil op je tablet of tv kijken.
kan goed tekenen.
vraag me af of wij op elkaar lijken.

Volgend jaar ga ik naar Curaçao (yee)
Met een korte mouw.
Dichtbij Aruba.
Dan ben ik dicht bij jou.
Ik zit op voetbal.
En jij?
Je lijkt me lief
Misschien kies jij het zelfde beroep als mij.
Thalìa

Kerst
Kerst is mijn lievelingsdag
Iedereen zet de kerstboom op
We maken lekker eten
En dan gaat ons huis op de kop
Kerstvakantie vinden wij allemaal fijn
Dan slaap ik goed uit
Ik doe waar ik zin in heb
En ik zeg ogen sluit
Er is altijd wel een leuk cadeau
De kerstman deelt cadeautjes uit
De kerstman eet ook gezellig mee
Na het eten, eten wij fruit

Verder rest ons niets dan een ieder een hele fijne
vakantie toe te wensen. Namens alle kinderen en
juffen gezellige feestdagen en een heel goed en
gezond 2020 gewenst . Een elfje geschreven als
kerstboodschap door een paar kinderen uit
de groep:

Kerst
versierde boom
erg veel blijheid
mooie rustige zachte muziek
vrede

Kerst is leuk
De Kerstman is heel lief
Hij steelt alles van kleine kinderen
Dus de kerstman is ook een dief
Bruin is een kleur
Geel is de zon
De zon kleurt je vel
Bruin is de kleur van een bonbon
Niek

Groep 8
Afgelopen week hebben wij veel leuke dingen
gedaan. We zijn op dinsdag wezen schaatsen, dit
was erg leuk. Helaas kon Nora niet
mee doen schaatsen, omdat zij iets aan haar voet
heeft. Maar ze zat er wel gezellig bij en heeft ook
wel genoten van alle schaatsende kinderen!

Even voorstellen…

Manon de Waard

Wij hadden op woensdag 11 december
kerstknutselen. De eerste knutsel was voor de
bejaarden van de Thuvine in Duiven. De tweede
kerstknutsel was voor jezelf om mee naar huis te
nemen.

Je ging in een groep naar twee klassen en daar
ging je de verschillende knutsels maken. Wij
(groep 8) brachten deze knutsels naar de Thuvine.
Hier deden we een bingo en de knutsels waren de
prijzen. Groep 8 heeft goed geholpen en het was
erg gezellig. De bejaarden vonden het ook erg
leuk dat groep 8 er was.

Merry Christmas and a Happy New Year!
Lotte en Rico

Mijn naam is Manon de Waard, 28 jaar en ben
woonachtig in Lengel. Na de kerstvakantie begin ik
op Wereldwijzer aan een nieuwe uitdaging. Ik ben
in 2016 afgestudeerd aan de PABO in Doetinchem.
Ik heb er toen bewust voor gekozen om de
invalpool in te gaan om zo op verschillende
scholen en in verschillende soorten onderwijs
ervaring op te doen. Na bijna 3 jaar te hebben
gewerkt in de invalpool ben ik nu toe aan meer
vastigheid. Werken in het onderwijs is altijd al een
grote passie voor mij geweest. Ik draag graag
mijn steentje bij aan de ontwikkeling van
kinderen. Ik heb er veel zin in om na
de kerstvakantie te mogen starten op
Wereldwijzer. Op de woensdag zal ik voor groep
5/6 staan, donderdag in groep 3/4 en om de
vrijdag in groep 1/2. Graag tot ziens op
Wereldwijzer.

