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Agenda 
Ma 17 jan-vrij 28 jan Cito toetsen gr. 3 t/m gr. 8 

Ma 17 jan Praktische verkeerslessen voor gr 5, 5/6 en 6 

Ma 7 febr Kijkkunst op school, gr. 5 en gr 6 

Vrij 11 febr  Rapport 

Ma 14 febr t/m 24 febr Spreekmiddagen met ouders 

Vrij 25 febr Continurooster voor de bovenbouw 

Ma 28 febr t/m vrij 4 mrt Voorjaarsvakantie 

 

Vanuit de directie 
De eerste lesweek zit er weer op. Het was weer even wennen. Zowel voor ons maar ook voor de 

leerlingen. Gelukkig zit het ritme er ook weer snel in. We gaan daarom volgende week beginnen met 

de CITO. Alleen groep 8b begint later aangezien zij deze week onderwijs op afstand hebben gehad. Nu 

we het daar toch over hebben. Deze week hebben we het redelijk kunnen oplossen. Maar we hebben 

van de 20 medewerkers, 4 ziek gehad. Op 260 leerlingen, hebben er deze week ca. 50 om diverse 

redenen thuis gezeten. Ik vrees dat het de komende weken alleen maar erger gaat worden. Wij zullen 

ons goed voorbereiden op ‘onderwijs op afstand’. Wilt u zich voorbereiden op groepen die een aantal 

dagen thuis moeten zitten?  

Juf Marlyne – groep 3 
Net voor de vakantie kreeg Juf Marlyne van groep 3 te horen dat zij na de vakantie werd ingezet op 

een andere school. Dit was even schrikken. Zowel voor haar maar ook voor ons en de kinderen. 

Uiteraard wisten wij dat zij ‘invaller’ was, maar als iemand vanaf start van het schooljaar aanwezig is 

geweest voelt dat als onderdeel van het team. Juf Marlyne wilde niet plotsklap afscheid nemen van 

de kinderen. Daarom zal zij binnenkort nog een keertje langskomen om een een goede manier 

afscheid te nemen van de kinderen. Wij willen haar enorm bedanken voor haar inzet het afgelopen 

half jaar! De andere kant van dit verhaal is dat het herstel van Juf Christel steeds beter gaat. Zij werkt 

nu maandag, woensdag en vrijdag en zal dit de komende tijd uitbouwen naar 5 dagen. 

Verkeerslessen 
A.s. maandag zijn de verkeerslessen voor de groepen 5, 5/6 en 6 op de onderbouwlocatie. We zoeken 

daarvoor nog hulpouders. Een oproep komt z.s.m. uw kant op via ParentCom. 

p.s. Het is deze dag erg handig als uw kind met de fiets naar school komt. 
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Vacature identiteitscommisie 
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.  

De medezeggenschapsraad zal leden voor de identiteitscommissie voordragen aan het College van 

Bestuur. Wilt u graag lid worden van de identiteitscommissie? Dan kunt u vóór 11-februari-2022 een 

motivatie sturen aan de voorzitter van de MR: Peter Baak (wereldweide.mr@wijdevenen.nl). De MR 

zal in haar vergadering van 24-februari-2022 besluiten welke teamleden en ouders zij voordragen voor 

benoeming.  

Voor meer informatie over de identiteitscommissie: www.wijdevenen.nl/bestanden/209/Statuten-

SPO-WIJ-de-Venen-1-augustus-2021.pdf  

Vanaf artikel 12 vindt u informatie over de identiteitscommissie.  

TSO 
Dit jaar worden de facturen voor de TSO ook middels een betaalverzoek verstuurd. Wij zullen eind 

januari de betaalverzoeken voor het afgelopen half jaar aan de ouders van kinderen die overblijven 

sturen. 

  

mailto:wereldweide.mr@wijdevenen.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wijdevenen.nl%2Fbestanden%2F209%2FStatuten-SPO-WIJ-de-Venen-1-augustus-2021.pdf&data=04%7C01%7Cj.reitsema%40wijdevenen.nl%7C063fc8b79ee9407e7fe508d9d6761d3f%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637776625042698161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j65bii%2Bw71KCiL8VabBZ2La%2F96KATs49uEgTTXMWkdA%3D&reserved=0
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Vanuit de OC 
Voor de oudercommissie is de decembermaand altijd een maand vol activiteiten die wij graag voor de 

kinderen organiseren. Daar beginnen we al in oktober mee om alles op tijd in huis te hebben en te 

kunnen regelen.  

Zo kijken we nu met plezier terug op het Sinterklaasfeest waar we de schoenen hebben gevuld met 

kruidnoten en een cadeautje.  

Gelukkig mocht de Sint samen met zijn pieten dit jaar op 3 december langskomen op school. Met 

zakken vol cadeaus voor de groepen 1 tot en met 4 en voor ieder kind een zakje met kruidnoten.  

Voor de groepen 5 tot en met 8 heeft Sint ook flink uitgepakt. Maar liefst 20 mooie xylofoon 

instrumenten waar de leerkracht en de muziekdocent samen met de kinderen een leuke muziekles 

mee kunnen maken. 

 

Sint was het land nog niet uit of we hebben, samen met een 

paar behulpzame ouders, op zaterdag de onderbouw en de 

bovenbouw in gezellige kerstsfeer gebracht zodat de 

maandag erop de kinderen hier weer van konden genieten. 

De laatste vrijdag voor de extra lange kerstvakantie hebben 

we een heerlijke traktatie gegeven op school. Een 

kerstkransje met limonade en een gezellig zakje met daarin 

een wens voor het nieuwe jaar met een presentje. In het 

nieuwe jaar zal de oudercommissie met evenveel 

enthousiasme en inzet weer allerlei leuks en lekkers 

organiseren.  

Wij zoeken altijd ouders/verzorgers die onze commissie willen komen versterken. U kunt zich hiervoor 

opgeven door een mail te sturen naar Wereldweide.oc@wijdevenen.nl  
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