Jaargang 5, nummer 2, woensdag 31 oktober 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een sponsorloop, het open podium en de workshops zijn in de maand oktober voorbij gekomen.
Wat hebben de kinderen genoten van alle activiteiten.
Schakelklas wit is op bezoek geweest bij de kinderboerderij en groep 5/6 heeft bij Jeugdland
insectenhotels gemaakt.
Voor de ouders zijn er verschillende activiteiten geweest. De koffieochtend is door veel ouders
bezocht. Een aantal ouders volgen de bijeenkomsten van vve thuis. In deze Wereldwijzer zullen
we hier aandacht aan besteden.
Binnen het IKC wordt extra aandacht besteed aan lezen. In deze Wereldwijzer vindt u informatie
over de schoolbibliotheek.
Op het kinderdagverblijf hebben ze op de babygroep drie vaste gezichten. Ingrid den Braven
stelt zichzelf voor.
Schoolfruit
Van 12 november t/m 19 april krijgen de kinderen drie stuks groente en fruit per leerling per
week. Wij doen namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 8 november kunt u uw kind(eren) voor één keer zonder ontbijt naar school
sturen. Op deze dag schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor
een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren de kinderen op een feestelijke manier hoe
belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten.

Jarigen
2-11 Nassim (groep 7/8)
3-11 Amira (groep 7/8)
5-11 Kiara (groep 1/2 geel)
6-11 Anais (3) Youness (1/2 groen)
7-11 Andrilla (groep 4)
10-11 Rayan (groep 4)
11-11 Judan (groep 3)
18-11 Caithlynn (4) Dominque (3)
24-11 Ibrahim (groep 3)
28-11 Sana (groep 4)

Activiteiten november
8-11 Schoolontbijt
9-11 Sint Maarten op school
14-11 Peutermeespeelochtend
15-11 Inloopochtend groep 1/2
15-11 Vergadering IKC-raad
21-11 VVE thuis
23-11 Kijkmoment IKC ouders
27-11 Studiemiddag
30-11 Koffieochtend
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Wie werken er op het IKC? Deze keer stelt een pedagogisch
medewerkers zich voor:
Even voorstellen
Mijn naam is Ingrid den Braven en ik ben bijna 53 jaar. Ik heb 2 dochters van 24 en
27 jaar.
Na jaren met veel plezier in de verpleging gewerkt te hebben, heb ik toch voor een andere richting
gekozen. Ik ben de kinderopvang ingegaan. Eerst bij peuterspeelzalen en later bij een
kinderdagverblijf. En nog steeds vind ik dit heel leuk werk. Sinds juli ben ik nu werkzaam bij IKC
Wereldwijs en wat heb ik het daar naar mijn zin.
Verder woon ik sinds 4 ½ jaar met mijn dochters en ouders in Drenthe waar ik eindelijk mijn droom
heb waargemaakt, ik heb een boerderij gekocht. Een heerlijk plek waar we paarden, honden, katten,
konijnen, en kippen houden.
Mijn hobby’s zijn heel veel haken, maar eigenlijk vind ik alle creatieve vormen leuk. Ik knutsel in ieder
geval heel wat af. Verder natuurlijk de paarden en ik probeer een beetje sportief bezig te zijn, ik heb
net meegedaan aan de 5km Disneyrun in Parijs.

Wereldplein, VOOR & DOOR iedereen!
Vrijdag 12 oktober was de sponsorloop voor het Wereldplein. Na een warming up hebben de
kinderen een kwartier lang rondjes gerend op het plein van de peuterspeelzaal en het
kinderdagverblijf, het schoolplein, het voetbalveld en om het voetbalveld. En dit alles met het
prachtige resultaat van ruim €2800,-.

De Bibliotheek op School (dBOS)
Vanaf dit schooljaar wordt er binnen IKC Wereldwijs extra aandacht besteed aan leesplezier. IKC
Wereldwijs en de Bibliotheek Haarlemmermeer zijn voor minimaal de komende drie jaar een
intensieve samenwerking gestart, om kinderen meer van lezen te laten genieten. Want als kinderen…
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… met veel plezier lezen;
… worden ze beter in lezen;
… worden ze beter in taal;
… gaat het leren makkelijker!

Zo is er tijdens de kinderboekenweek extra voorgelezen en hebben de kinderen veel zelf gelezen.
Ook in de rest van het schooljaar zal er aandacht blijven voor het lezen in leuke boeken. Marijt van
Kesteren, leesconsulent van de bibliotheek, heeft aan het begin van het schooljaar leesproject ‘De
Rode Draad’ geïntroduceerd. Binnen dit project houdt elke groep zich met een ander aspect van
leesplezier bezig gehouden. Zo hebben bijvoorbeeld de jongste kinderen een logeerboek mee naar
huis gekregen, om ook thuis lekker te blijven lezen, en hebben de kinderen van groep 4 en
schakelgroep blauw een spin die niet wilde lezen toch aan het lezen van o.a. mooie gedichtenbundels
en informatieboeken gekregen!
Naast dit leesproject krijgen we een aantal keer per jaar als school een collectie met boeken voor
elke klas, waardoor kinderen met andere en nieuwe boeken in aanraking komen en hopelijk
enthousiast worden om ze te gaan lezen.
Naast het lezen uit deze wisselcollectie mogen de kinderen boeken uit de schoolbibliotheek lenen.
Om het voor kinderen nog aantrekkelijker te maken om een boek uit de schoolbibliotheek te lezen,
zijn wij bezig om een echte bibliotheek in de school te maken.
In de herfstvakantie hebben een aantal leerkrachten samen met Marijt van Kesteren alle boeken
bekeken. Een aantal boeken zal niet in de bibliotheek komen, omdat ze stuk of te oud zijn. Deze
boeken zullen worden vervangen, zodat wij een mooie vaste collectie op school krijgen. De nieuwe
en oude boeken moeten worden voorzien van stickers zodat zij dezelfde stickers hebben als de
bibliotheek gebruikt.
Hiervoor zijn wij op zoek naar een aantal ouders die ons zouden willen helpen met het plakken van
de stickers en deze in een digitaal uitleensysteem zetten, als de boeken op school zijn. Wilt u helpen
of heeft u nog vragen over lezen of de schoolbibliotheek dan kunt u een mail sturen naar Danielle
Molthoff. Haar e-mailadres is D.Molthoff@ikcwereldwijs.nl

Leerlingenraad
We gaan starten met een leerlingenraad. Zo weten wij wat er speelt bij de leerlingen en wat zij
belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast
wordt op deze manier het actief burgerschap bevordert.
De leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen van regulier, uit de groepen 5 t/m 8, en 5 leerlingen van de
schakels. Samen met Nicole houden zij elke twee maanden (ongeveer) onder schooltijd een
vergadering. Hier worden ideeën van kinderen besproken die ze binnen het IKC willen veranderen.
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Alle kinderen uit de genoemde groepen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. In de
groepen wordt vervolgens een stemronde gehouden, waarbij een of twee kinderen worden gekozen
om de klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
De leden van de leerlingenraad hebben de belangrijke taak om met hun klasgenoten in gesprek te
blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Het is ook belangrijk dat
punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor het hele IKC van
toepassing moeten zijn.
Twee leerlingen zijn notulist en voorzitter. Van te voren wordt er een agenda met gesprekspunten
opgesteld. Deze wordt gemaakt door één van de leden. De agenda krijgen alle leden van tevoren ook
in te zien.
In alle groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de leerlingenraad. Twee leden
brengen een bezoek aan alle groepen. De notulen komen ook aan de orde in het Stuurteam (MT) en
indien nodig besproken met het team.

Op dinsdag 27 november 2018 hebben de kinderen een
studiemiddag. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij!
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Workshop
Voor de vakantie hebben alle kinderen genoten van de vele verschillende workshops. Naast
leerkrachten en assistenten hebben ook ouders workshops gegeven. Zo is er geschilderd en hebben
de kinderen yoga gedaan. Voor de kerstvakantie zijn er nieuwe workshops. Wij hopen dat er veel
ouders zijn die samen met de kinderen samen hun hobby of passie willen uitvoeren.

Het thema herfst op de peuterspeelzaal en tijdens VVE thuis
VVE thuis op de peuterspeelzaal IKC Wereldwijs. Op de peuterspeelzaal is het thema herfst
geïntroduceerd. Een herfstboom gemaakt door een groep enthousiaste toegewijde ouders!
Het thema herfst op de peuterspeelzaal IKC Wereldwijs is van start gegaan. De herfstboom is
gemaakt door de ouders bij VE thuis en de uitdagende thema tafel staat klaar! Op naar veel ontdek
en herfst plezier.
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GGDFlits Gehoorschade
1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en
gehoorschade komt steeds jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het
binnenoor beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van ouder worden, dat is natuurlijke
slijtage. Maar trilharen beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde geluiden.
Wist u dat….
• Een piep in het oor een teken van gehoorschade is?
• 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft?
• Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? Wat is te hard?
Lees meer, hoe u uw kind kunt beschermen tegen hoorschade.
Online testen
Je kind kan zelf online testen hoe goed hij of zij hoort met de Kinderhoortest (6-12 jaar) of de
Oorcheck hoortest (vanaf 12 jaar).
Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een hoortest af laten nemen bij
assistente jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen
van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.
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