Agenda
Ma 4 apr
Vrij 8 apr
Wo 13 apr
Do 14 apr
Vrij 15 apr t/m ma 18 apr
Di 19 apr
Woe 20 apr & do 21 apr
Vrij 22 apr
Ma 25 apr t/m vrij 6 mei

Kijkkunst Parktheater Alphen gr. 7 en 8
Open Bedrijvendag gr. 8; Tennislessen gr. 5, 5/6 en 6, Onthulling
informatiebord molenmonument gr 5/6
Schoolvoetbaltoernooi gr. 7 en 8
Continurooster, Paaslunch
Paasweekend
Studiedag
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (tot 12.30u-13.00u)
Meivakantie

Vanuit de directie
Het is even geleden, de nieuwsbrief. Door allerlei omstandigheden, waaronder een flinke griep van
mij, is het er niet van gekomen om de nieuwsbrief te versturen. Vandaar dat deze weer goed gevuld
is. In de laatste nieuwsbrief stond o.a. dat we de cito’s hadden afgenomen. Deze zijn tijdens de
gespreksmiddagen met u besproken. Schoolbreed kunnen we concluderen dat we gematigd tevreden
mogen zijn. We hebben niet slecht gescoord, maar het had beter gekund. We zien hierin verschillende
oorzaken, waarbij de grootste oorzaak uiteraard het hele corona-gedoe is geweest. Een schoolbreed
aandachtspunt is begrijpend lezen. Hier hebben we de afgelopen weken met het team al
verbeterstappen in gezet.
De maanden na de kerstvakantie staan schoolbreed in het teken van voorbereiding op volgend
schooljaar. Begroting, groepsverdeling, personele bezetting, jaarplanning en onderwijskundige doelen
zullen allemaal de komende tijd de revue passeren. Uiteraard speelt hierbij het team en de MR een
grote rol. Zodra er bepaalde onderwerpen besloten zijn, zullen wij dit met u communiceren.

Leerlingtevredenheid – oudertevredenheid
De afgelopen week hebben wij via Vensters voor Verantwoording de jaarlijkse
leerlingtevredenheidsenquete afgenomen. De volledige uitslag is te vinden op Scholen op de Kaart.
We zijn erg trots op de 8,1 die de leerlingen ons gemiddeld hebben gegeven en ook de prachtige
uitschieter: Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? Is met een 9,0 gescoord!
Via onderstaande link kunt u de volledige uitslag bekijken.
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/woubrugge/24781/sws-de-wereldweide/
Ook willen we graag uw mening horen. Dit kan u doen door op deze link te klikken. Alvast bedankt
voor uw mening!
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/VNRNH7F
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Oproep ouder identiteitscommissie
Al eerder plaatsten we een oproep voor ouderleden voor de identiteitscommissie van onze
Samenwerkingsschool. Hiervoor hebben wij 3 van de 4 personen binnen. We hebben nog 1 vacature
voor een ouderlid die vanuit het openbaar onderwijs wilt worden voorgedragen. Hieronder nogmaals
de oproep. Bent u geinteresseerd dan kunt u zich melden bij de voorzitter van de MR, Peter Baak.
SWS De Wereldweide is een samenwerkingsschool: onze school is ontstaan uit een openbare
basisschool en een protestants-christelijke basisschool. Vanaf het moment dat wij één school zijn
geworden doen wij recht aan onze nieuwe identiteit als samenwerkingsschool. In de wet is vastgelegd
dat een formele samenwerkingsschool een identiteitscommissie heeft. Deze commissie kan gevraagd
en ongevraagd de directeur en het bestuur adviseren over vraagstukken rond identiteit.
We zoeken:
Ouders en teamleden van SWS De Wereldweide voor de identiteitscommissie:
➢ één teamlid en één ouder die worden voorgedragen vanuit openbaar onderwijs
➢ één teamlid en één ouder die worden voorgedragen vanuit bijzonder onderwijs
➢ visie op en affiniteit met onderwijs en vraagstukken rondom identiteit
➢ communicatief vaardig en in staat verschillen te overbruggen
➢ kunnen adviseren op de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid van de school
Een lid van de identiteitscommissie:
➢ is teamlid op De Wereldweide of ouder van een leerling
➢ kan geen partner zijn van één van de teamleden
➢ wordt benoemd voor twee jaar door het bestuur van de school; dit kan één keer verlengd
worden
De identiteitscommissie overlegt periodiek met de directeur van de school en één keer per jaar met
het bestuur van de school.
Wilt u graag lid worden van de identiteitscommissie? Dan kunt u vóór 20 april 2022 een motivatie
sturen aan de voorzitter van de MR: Peter Baak (wereldweide.mr@wijdevenen.nl).
Voor meer informatie over de identiteitscommissie: www.wijdevenen.nl/bestanden/209/StatutenSPO-WIJ-de-Venen-1-augustus-2021.pdf
Vanaf artikel 12 vindt u informatie over de identiteitscommissie.

Open bedrijven bezoek
Op vrijdag 8 april doen groep 7 en 8 mee aan de tweede Open Bedrijvendag in Kaag en Braassem. Op
deze dag openen tientallen bedrijven uit onze gemeente/regio zien hun deuren voor de
bassischoolleerlingen uit groep 7 en 8. Zij mogen komen kijken welke beroepen er allemaal zijn en wat
deze inhouden. Ze mogen vragen stellen, krijgen een rondleiding en bij sommige bedrijven een
workshop. Zo krijgen de kinderen een idee wat voor beroepen er allemaal zijn. Ook onze groepen 7
en 8 doen mee aan deze dag en gaan op de fiets met het pondje naar Roelofarendsveen om daar in
kleinere groepen verschillende bedrijven te bezoeken. De leerlingen zijn de gehele dag weg. Zij
moeten dus ook een lunch meenemen.
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Pasen
Het paasweekend komt eraan en dit willen we met de kinderen gaan vieren.
Op donderdag 14 april 2022 is er continurooster. Alle kinderen zijn om 14:00 uur uit en blijven op
school eten. We maken van de gelegenheid gebruik om met de kinderen een Paaslunch houden op
deze dag. Het is leuk als ieder kind hiervoor iets mee neemt. Komende week komt er per klas een
intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven wat uw kind meeneemt. Dit mag u op donderdag 14
april in de ochtend aan uw kind meegeven.
Voor het 10 uurtje mag u uw kind zelf wat te eten en drinken meegeven, net als altijd.
Geef uw kind die dag ook een plastic tasje met: bord, bestek en beker (alle voorzien van naam) mee,
zodat we samen het afval beperken.
Deze dag zullen we verder ook feestelijk door gaan brengen per bouw en per klas. Alvast bedankt voor
uw culinaire medewerking.

Schoolreisje
Noteer het vast in uw agenda: op donderdag 16 juni willen we met de kinderen gezellig op schoolreisje
gaan! Na twee “corona-jaren” waarin de reisjes niet konden doorgaan, maken we er dit jaar weer een
feestje van met elkaar. Nadere informatie over de bestemming en de tijden etcetera volgt nog.

Stockfoto’s
De vader van Martijn en Thomas, Jaco, maakt voor ons Stockfoto’s van “de school in bedrijf”. Foto’s
voor op de website, eventueel op onze social media en natuurlijk voor in de nieuwsbrief. Uiteraard
houden we bij het maken en en zeker het plaatsen van de foto’s rekening met de bij ons bekende
privacyvoorkeuren voor uw kinderen. Mocht er onverhoopt toch een foto van uw kind geplaatst
worden tegen de opgegeven voorkeuren in, dan horen wij dit natuurlijk graag van u en zullen wij de
foto verwijderen.

Gezonde school – Ouderwebinar
Als school zetten wij ons in om een Gezonde School te zijn. Dit houdt onder andere in dat we de
kinderen tijdens het 10-uurtje fruit aanbieden via het project Schoolfruit en dat we gezonde traktaties
promoten. Bewegen en buiten zijn maken ook deel uit van gezond leven en wij besteden daar ook
aandacht aan door zowel ’s morgens als ’s middags met de kinderen naar buiten te gaan. Zowel als
pauzemoment, maar ook door bewegend leren buiten én in de klas. Samen met de GGD Holands
Midden werken wij aan het project Fris & Fruitig. De GGD organiseert op woensdagavond 19 april van
19.30 tot 20.30 een webinar voor ouders om u te informeren wat dit project inhoudt en wat u
eventueel zelf thuis op dit gebied zou kunnen doen met uw kind(eren). Bij deze nieuwsbrief is als
bijlage een informatiebrief over dit webinar gevoegd. Daar staat o.a. in hoe u zich voor dit webinar
kunt aanmelden.
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Oekraïne actieweek giro555
We hebben een prachtige actieweek gehad om geld in te zamelen voor giro555 richting Oekraïne. Op
het moment van afsluiten hadden we het prachtige bedrag van €1365,70 opgehaald. Ook na het
afsluiten van de actie zijn er nog een paar donaties binnengekomen. Dit maakt het eindbedrag zelf
nog hoger. Uiteindelijk hebben we €1525,70 overgemaakt op giro555. Alle leerlingen en alle
donateurs van harte dank!

Oekraïne vluchtelingen
Door de situatie in Oekraïne zijn vele mensen op de vlucht, ook in Nederland komen steeds meer
vluchtelingen. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen die natuurlijk recht hebben op onderwijs.
In de regio's waar onze scholen zich bevinden; Nieuwkoop, Kaag & Braassem en Alphen a/d Rijn, slaan
verschillende organisaties hun handen ineen om voor hen een veilige en goede opvang te bieden.
WijdeVenen heeft de opdracht om voor de gemeente Nieuwkoop en Kaag & Braassem een educatieve
crisisopvang in te richten. Voor de scholen in de gemeente Alphen aan de Rijn wordt dit in
samenspraak met Morgenwijzer en Scope gedaan.
Op dit moment hebben wij 2 leerlingen op school zitten die uit Oekraïne komen. Een meisje in groep
5/6 en een meisje in groep 8b. Het is voor ons als school lastig om leerlingen die de Nederlandse taal
niet goed beheersen op te vangen. Dit geldt uiteraard ook voor de andere scholen om ons heen. We
zijn daarom samen met de gemeente aan de slag gegaan om dit gezamenlijk op te pakken.
Voor de gemeente Kaag & Braassem komt er een centrale plek in Rijnsaterwoude (oude gebouw van
de Kinderarcke) en in Nieuwkoop op de locatie Buytewech.
WijdeVenen vindt het belangrijk dat we deze kinderen een veilige plek kunnen bieden waar zij elkaar
kunnen ontmoeten en onderwijs kunnen volgen. Hiervoor wisselen we kennis uit met onder andere
het LOWAN en de Taalklas van het SWV.
Mocht u hier ook een mooie bijdragen aan willen leveren, dat kan! Voor beide locaties zijn we nog
opzoek naar leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en vrijwilligers. Mocht u dit
willen, stuur een mail naar r.jansen@wijdevenen.nl.

Themaweek voorlezen
In de week na de meivakantie is er de themaweek voorlezen. Er zullen dan diverse activiteiten in kader
van (voor)lezen voor de kinderen worden georganiseerd.

Externe informatie
De scoutinggroep Welverre uit Langeraar heeft op zondag 10 april 2022 een open dag. Ook kinderen
en hun ouders uit Woubrugge zijn van harte welkom om te komen kijken wat scouting inhoudt en om
leuke dingen te komen doen. Zie de bijgevoegde flyer van Welverre.
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TSO
Vooral op de bovenbouw hebben we gemerkt dat het niet altijd even goed verloopt. We hebben
daarom sinds vandaag (maandag 4-4-2022) weer even de basisregels onder de aandacht gebracht naar
de leerlingen. Hieronder staan ze, zodat ook u dit met uw kind(eren) kan bespreken.
• We starten gezamenlijk met eten. De overblijfmedewerker geeft hiervoor het signaal. Dit kan bij
de OB bijv een liedje zijn en bij de BB de zin “eet smakelijk”.
• We hebben 15 min voor het eten/drinken. Ben je eerder klaar, dan zorgt je er zelf voor dat je even
wat te doen hebt. Dit kan zijn een leesboek of een werkblad. Geen chromebook of mobiel e.d.
Elke leerkracht zorgt voor een bak met wat kleurplaten, puzzeltjes e.d.
• Na het eten/drinken gaan we gezamenlijk naar buiten. We ruimen onze beker/trommel op en
gaan in tweetallen bij de deur vh lokaal staan. De overblijfmedewerker bepaalt wanneer we gaan
wandelen naar buiten.
• In principe gaan we altijd, allemaal buitenspelen. Alleen bij flinke regen spelen we binnen. Als we
binnenspelen, dan doen we spelletjes in het lokaal, ga je lezen of je doet iets uit de bak. We gaan
niet rennen van lokaal naar lokaal. Ook hierbij geldt: geen mobiel/chromebook oid.
• Tijdens het buitenspelen, zijn dezelfde afspraken als die er ook zijn tijdens het buitenspelen met
de juf/meester. Dus niet stoeien, we spelen samen en als er een probleem is kom je gelijk naar de
overblijfmedewerker toe.
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