Nieuwsflits december 2019

Beste ouders/verzorgers,
Na een mooie, intensieve periode van 9 weken
hard werken en feest vieren is het weer tijd voor
V A K A N T I E ! ! ! Namens de teams van de
Wereldwijzer en de Zuidwesthoek wens ik jullie bij
deze allemaal een fijne & gezellige kerstvakantie!

Bedankt!
De Ouderraad bedankt alle helpende handen die in
de afgelopen maanden hun steentje hebben
bijgedragen: dank jullie wel!

En voor iedereen die al dan niet heeft aangegeven
ook eens te willen helpen: graag tot ziens bij één
van de activiteiten in het nieuwe jaar.
Tot slot natuurlijk prettige feestdagen en een mooi
2020 voor alle kinderen, ouders en verzorgers,
juffen en meesters!
Onderwijsassistente De Wereldwijzer:
Na de kerstvakantie begint juf Saskia de Jong als
onderwijsassistente in de groepen van de
Wereldwijzer.
In de volgende Nieuwsflits zal zij zich voorstellen.
Juf Saskia, veel plezier op onze school!

Nieuwe leerkracht en vervanging:
Wanneer jullie dit lezen is het de laatste werkdag
van juf Mitzi. Na de kerstvakantie gaan we aan de
slag met een nieuwe leerkracht in groep 1: juf
Merel Linzell. Omdat juf Merel nu nog op de
Kohnstammschool werkt, zal in eerste drie weken
na de kerstvakantie juf Ilse ook in groep 1 werken.
Het rooster ziet er dan zo uit:
ma - di - wo juf Nienke
do
juf Ilse
vr. ochtend juf Merel
Vanaf 27 januari is juf Nienke er op maandag t/m
woensdag en juf Merel op donderdag en vrijdag.
Juf Merel zal op vrijdagmiddag in groep 5 lesgeven.
Ook juf Merel zal zich in de Nieuwsflits van januari
voorstellen!
Voor groep 7/8 is het nog niet gelukt om een vaste
invaller te vinden voor de dinsdag. Om de
continuïteit en de rust in de groep te waarborgen
zal juf Sabrine in de periode tot de
voorjaarsvakantie de vrije dag van juf Marleen
vervangen. Het rooster ziet er dan zo uit:
ma - di - wo - vr juf Marleen Telderman
do
juf Sabrine
We hopen voor de periode van voorjaarsvakantie
tot zomervakantie een vaste invalleerkracht te
kunnen benoemen.

Leesconsulent van de bieb stelt zich voor...
Beste ouders, verzorgers,
Ik ben Suzan Car, werkzaam als leesconsulent bij
de Bibliotheek Oosterschelde. Als leesconsulent
kom ik op verschillende scholen om het leesplezier
van de leerlingen te vergoten en de leerkrachten te
ondersteunen bij het lees(bevorderings)onderwijs.
Dat noemen wij de Bibliotheek op school (dBos),
de Bibliotheek komt zo namelijk naar de school toe!
Voor de kinderen sta ik bekend als de biebjuf, die
term zult u dus ook vast gaan horen. Vanaf januari
2020 zal ik als leesconsulent (‘biebjuf’) verbonden
zijn aan de Zuidwesthoek. Ik zal op de

donderdagochtend een halfuur in de klassen
komen. Niet alle klassen kunnen door de grootte
van de school al gelijk aan de beurt komen, dus ik
zal tot de voorjaarsvakantie alleen in de
bovenbouw zijn. Daar ga ik laten zien dat lezen
hartstikke leuk kan zijn (en natuurlijk ook
leerzaam!). Zolang
kinderen maar met
verschillende boeken
in aanraking komen en
een boek kiezen
dat goed bij hen past.
De periode na de
voorjaarsvakantie zal ik in
de onderbouwklassen komen
en na de meivakantie is
HBC de Wereldwijzer aan de
beurt. Uw kind komt mij dus
vanzelf een keer tegen! Ik heb erg veel zin in de
samenwerking met de Zuidwesthoek/Wereldwijzer.
Een goede kerstvakantie gewenst met veel leesplezier!
Suzan Car
Leesconsulent Bibliotheek Oosterschelde

Agenda januari 2019

Samenwerkingstraject met de Beatrixschool:
In de vorige nieuwsflits meldden we u dat er,
samen met de collega’s van de Zuidwesthoek,
twee scholen in het land bezocht waren. In de
afgelopen maand is er hard gewerkt aan het
schrijven van een eerste aanzet voor een concept
voor een eventuele samenwerkingsschool. Hierin is
geprobeerd om alle wensen en ideeën die er leven
te combineren. Dit raamwerk zal nu als
onderlegger dienen voor de komende tijd. Ook is er
gesproken over manieren waarop vorm te geven is
aan identiteit. We zijn hierbij ondersteund door
collega’s van het Samenspel in Wolphaartsdijk.
Een aantal jaren geleden zijn daar de openbare en
de christelijke school opgegaan in een
samenwerkingsschool.
In januari/februari zullen de teams input leveren
voor het verder invullen van het raamwerk. Na de
voorjaarsvakantie zullen de MR-en van beide
scholen ingelicht worden over de precieze plannen
en zullen ouders betrokken worden bij het traject.

Vakanties en studiedagen 2019 - 2020

●
●
●
●
●

Januari: CITO-afnames in groep 3 t/m 8,
Europa, Afrika, Azië.
maandag 6 januari Alberodag: kinderen vrij
dinsdag 7 januari weer naar school
dinsdag 7 januari start groep Azië (HBC)
woensdag 22 januari Voorleesontbijt

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2020

23 dec t/m 6 jan
24 - 28 februari
10 - 13 april
20 april t/m 5 mei
21 en 22 mei
1 juni
10 juli t/m 21 aug

Studiedagen Zuidwesthoek:
Maandag 6 januari
Woensdag 1 juli

Studiedagen Wereldwijzer:
Maandag 6 januari
Dinsdag 18 februari
Vrijdagmiddag 26 juni

