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Nieuwsbrief ‘de Wereld op…’
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JAARGANG 2021-2022

Team de Wereld op Centrum en de Wereld op Noord , met vlnr:
Mirjam, Demi, Richard, Birgit, Caresse, Robert, Rianne, John, Margreet, Robert, Lindsey,
Anne-Christine, Tine, Carmen, Sharon, Hester, Arine, Priscilla, Yvette, Iris, Josien, Suze, Helmi en
Margaret. Met dit TOP-team gaan we een leuk onderwijsjaar tegemoet!
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Een nieuw schooljaar
Ik hoop dat u met uw gezin een hele fijne vakantie heeft
gehad, met veel ‘kwali-tijd’ voor elkaar.
Wij zijn deze week al voorzichtig begonnen met een
eerste vergadering, het inrichten van de klassen, het
verschuiven en verhuizen van meubels, het uitpakken
van nieuw lesmateriaal en het opschonen van de
pleinen. Maandag staan de deuren weer wagenwijd
open en hopen we leuke vakantieverhalen van jullie
kinderen te horen. We gaan er natuurlijk een heel leuk
en leerzaam jaar van maken. Door de NPO-subsidies
kunnen wij de kinderen die dat nodig hebben een extra
steuntje in de rug te geven. We hebben iets meer personeel waardoor we bijvoorbeeld
combiklassen af en toe kunnen splitsen en ook meer individuele aandacht aan leerlingen kunnen
geven. Daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek, kunst en sport. U ontvangt binnenkort de
ouderkalender, waarop de meeste activiteiten al aangekondigd worden. Via nieuwsbrieven en de
parro-app, wordt u -zoals u dat gewend bent- op de hoogte gehouden.
Om zo veilig mogelijk met het schooljaar te starten, gelden er nog steeds RIVM maatregelen, waarover
later in deze brief meer.
Ik kijk met veel zin uit naar maandag; een nieuw begin, een nieuw schooljaar. Laten we er samen een
mooi jaar van maken!
John Staps

Corona maatregelen
In de basis hanteren we dezelfde regels als voor de vakantie. We houden natuurlijk als volwassenen
1,5 m afstand en geven nog geen handen. Voor kinderen onderling of kinderen en volwassenen
onderling geldt deze regel niet meer. Ook bij de gang naar school blijft gelden dat we gefaseerd naar
binnen gaan, om een te grote toeloop bij het hek te voorkomen. De leerlingen lopen zelfstandig van
het hek naar de klas. Als uw kind voor het eerst naar school gaat geldt er een uitzondering. Mochten
er voor de klas van uw kind andere afspraken gelden, dan krijgt u hierover via de parro-app een
berichtje. Bezoekers zijn welkom, maar steeds op afspraak en alleen als u klachtenvrij bent. Voor
mensen die immuun zijn gelden afwijkende quarantaine regels. Dit betekent dat bij een positieve
besmetting in de klas het nog steeds kan voorkomen dat de gehele klas naar huis moet.
Via onderstaande links komt u bij het protocol en de beslisboom waar uitgebreide informatie staat.
Protocol-basisonderwijs
Belisboom kind wel of niet naar school

Kijkochtenden onder voorbehoud
Op 30 september staat de eerste kijkochtend gepland. Wanneer echter de huidige RIVM maatregelen
nog gelden kan deze kijkochtend niet doorgaan. We zullen deze verschuiven naar een andere datum,
of we bedenken een alternatief om toch (bijv. virtueel) een kijkje in de klas te kunnen nemen.
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Onze website heeft een nieuwe naam
Vanaf het moment dat de ambitie ontstond om onze locaties om te vormen tot een Integraal
Kindcentrum, (IKC) werd de naam ‘ De Zevensprong’ omgedoopt in ‘IKC de Wereld op Centrum’ en
obs ‘de Wereld op Noord’. Omdat De Zevensprong een begrip is/was in Oud-Beijerland, zal het nog
wel even duren voordat iedereen de nieuwe naam hanteert. Het veranderen van de websitenaam is
een logische volgende stap. U kunt ons nu vinden onder https://ikcdewereld.nl/

Meester Tim stelt zich voor
Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes,
Voor degene die mij nog niet kennen, mijn naam is Tim Duifhuizen. Ik ben 31 jaar en woon samen
met mijn vrouw (Ilse) en mijn twee kinderen (Daan 3 jaar en Lisa van 1,5 jaar) in Oud-Beijerland.
Ik heb 12 ½ jaar bij het Korps Mariniers van Defensie gewerkt. Door mijn werk heb ik verschillende
plekken van de wereld mogen zien. Tijdens deze werkzaamheden heb ik diverse opleidingen gedaan
waardoor mijn interesse voor lesgeven op de basisschool is ontstaan. Ik heb mijzelf tijdens de
opleiding kunnen ontwikkelen tot de gymdocent die ik vandaag de dag ben.
Hoewel ik het jammer vond dat ik sinds 1 januari het Korps Mariniers heb moeten verlaten, ben ik
alweer een half jaar officieel als gymdocent aan het werk bij Regiekr8. Afgelopen jaar was ik bij jullie
al op school aan het werk als sportpromotor, maar helaas door de corona heb ik nog niets fysieks
kunnen doen. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik naast mijn taak als sportpromotor ook aan de slag
als gymdocent. Ik zal alle leerlingen 1x per week les komen geven.
Mijn kernwoorden tijdens en naast mijn lessen zijn: ‘’Plezier, Uitdaging & Zelfsturing’’. Deze zullen
veelvuldig terugkomen tijdens jullie gymlessen maar ook tijdens het buitenschools aanbod tijdens de
"Wereldsportdagen".

Nieuwsbrief De Wereld nr 1 29-08-21

VERTROUWEN VERANTWOORDELIJKHEID RESPECT EERLIJKHEID
Nog een aantal aandachtspunten:
Afgelopen schooljaar is er weinig binnen gegymd. Ik heb toen kinderen veel horen "klagen" over te
kleine kleding/schoenen toen we eenmaal weer naar binnen gingen. We zijn natuurlijk op alle
scholen een hele periode niet in de gymzaal geweest en de kinderen groeien ook gewoon door. Ik wil
u vragen om even de kleding te controleren samen uw kind, dan kan uw kind na de vakantie gelijk
onbezorgd lekker sporten.
Ik ga met de kinderen ook een aantal afspraken maken met betrekking tot de veiligheid in de
gymlessen. Eén van deze afspraken gaat over het dragen van sieraden tijdens de gymles. Tijdens de
gymlessen moeten de sieraden af. Oorbellen mogen wel in de oren blijven mits dit knopjes of kleine
ringetjes zijn zonder hangers eraan. Bij de kleine ringetjes moet er wel opgelet worden dat de pink
niet door het ringetje kan, dit voor de veiligheid van uw kind.
Na de vakantie komen kinderen vaak met super stoere bandjes terug van de vakantie. Deze mogen
tot de herfstvakantie gedragen worden. Wilt uw kind het langer dragen, geen probleem! Maar ik wil
u dan vragen of uw kind dan een zweetbandje over het bandje wilt dragen. Zo kan het bandje niet
kapot en is de veiligheid beter gewaarborgd.
Daarnaast adviseren wij vanuit Regiekr8, de school en de kinderen om gymschoenen aan te trekken.
Dit voor de veiligheid van de kinderen en voor hun voeten. Ik heb van Robin(vorige
gymdocent) begrepen dat veel kinderen al gymschoenen aan hebben, mijn complimenten hiervoor!
Ik geef dit advies omdat ik met de kinderen in het schooljaar ook nog ga hockeyen, voetballen etc. en
zonder schoeisel kan dit lelijke verwondingen opleveren aan de voeten. Daarnaast bestaat er een
kans dat kinderen uitglijden of andere verwondingen oplopen zonder schoeisel en dat willen wij
natuurlijk niet.
Door deze aandachtspunten onder de aandacht te brengen, kunnen wij met elkaar er een leuke tijd
van maken zonder dat wij ons druk hoeven te maken over de (basis) veiligheid. Ik heb er heel veel zin
in en ik hoop jullie ook!
Ik zie jullie snel!
Meester Tim

De Wereldsportdagen
Hieronder ziet u een voorlopige planning van de komende sportieve activiteiten op ons IKC. Wij
werken hierbij samen met Regiekr8 en lokale sportverenigingen zodat de leerlingen laagdrempelig
kennis kunnen maken met tal van sporten.
De feestelijke kick-off van de Wereldsportdagen zal plaatsvinden op dinsdag 21 september.
Opgeven voor de workshops kan via onze website https://ikcdewereld.nl/wereldsportdagen .
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Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Kerstvakantie*
Maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
Maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag
15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie
Maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022
Hemelvaart
Donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022
Pinksteren
Maandag 06-06-2022
Zomervakantie
maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2021
*kinderen zijn vrijdag 24 december om 12.00 u uit

Studiedagen 21-22; de school is dan een hele- of een halve dag dicht.
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag
maandag
donderdagmiddag
Maandag
maandag
woensdag
Maandag

23 september
1 oktober
25 oktober
18 november
10 januari
7 maart
30 maart
20 juni

vanaf 12.00 uur
vanaf 12.00 uur
hele dag
vanaf 12.00 uur
hele dag
hele dag
ochtend
hele dag

Andere belangrijke data in september / oktober om al te noteren:
13 t/m 24 september:
kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
dinsdag 14 september 19.00 uur:
Infoavond voor ouders van nieuwe kleuters
dinsdag 21 september
Kick off Wereldsportdagen
donderdag 30 september 08.30 – 08.45 uur: Kijkochtenden beide locaties.(ONDER VOORBEHOUD)
woensdag 27 oktober 19.30 uur:
Ouderavond KWINK (onze SOVA methode) en
Voeding.
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