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JAARGANG 2022-2023 

 

Kerst voor iedereen 

Het was weer een heerlijke Kerst dit jaar. ‘Het kon weer’  zeggen we dan, waarbij we verwijzen naar 

de Corona maatregelen die dit soort feestjes de afgelopen jaren onmogelijk maakten. Er waren 

optredens voor ouders, opa’s en oma’s, we maakten kerststukken, we grilden marshmallows en we 

snoepten van een keur aan heerlijk eten. Veel gerechten waren helemaal in kerststijl opgemaakt. De 

gebouwen waren prachtig versierd door hulpouders. Dat beetje regen waardoor we naar binnen 

moesten verhuizen met de activiteiten stoorde niemand. Persoonlijk vind ik het altijd indrukwekkend 

wanneer kinderen voor hun familie optreden en gelet op de reacties van het publiek was ik niet de 

enige met kippenvel.  Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar gedacht aan mensen die wel een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Op Noord brachten leerlingen uit groep 8 zelfgemaakte kerstkaarten rond 

bij ouderen in de wijk. Ook dat leverde ontroerende reacties op, waar de kinderen dan weer van 

onder indruk waren. Ze ervaarden dat een klein gebaar een momentje van geluk kan brengen. De 

inzamelactie voor de voedselbank was ook een groot succes. Het leverde maar liefst 13 volle kratten 

op. De komen vast goed terecht. Het was een mooie afsluiting van dit kalenderjaar. Ik kijk tevreden 

achterom en met vertrouwen vooruit.  

Namens het team wens ik u een hele fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2023!  

Met vriendelijke groet  

John Staps  

 

Inzamelactie Voedselbank 

Eric l’Abee , voorzitter van de 

Voedselbank Hoeksche Waard, was 

heel blij met de 13 gevulde kratten 

die de inzamelactie van de Wereld op 

Noord had opgeleverd.  
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Sfeerbeeld van de kerstvieringen 

 

Ontmoetingsplek Miniwereld is een succes 

Iedere even woensdag is er op de Wereld op Centrum een ontmoetingsplek voor (groot)ouders mét 
kinderen van 0-4 jaar in de Hoeksche Waard. Je leert andere jonge (groot)ouders kennen en kunt 
met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen die het opvoeden van (klein)kinderen met zich 
meebrengt. Zo’n ontmoetingsplek is eveneens een plek 
waar jonge kinderen met andere kinderen (leren) spelen. 
Aanmelden is niet nodig. De inloop is gratis. Voor 
koffie/thee wordt een vrijwillige bijdrage van € 0,50 per 
kopje gevraagd.  

.  
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 Optreden kinderkoor ‘de Wereld’ 

Tijdens het open podium van afgelopen woensdag  

trad kinderkoor De Wereld op voor alle leerlingen, 

peuters  en de ouders van de koorleden. De 

kerstliedjes in verschillende talen en soms zelfs 

meerstemmig, werden door de leerlingen nog 

versierd met allerlei instrumentale geluiden. Juf 

Myriame (onze muziek juf) kan trots zijn op haar 

leerlingen. Het was een indrukwekkend en gevoelig 

optreden.  

Volgend jaar staan weer twee periodes gepland voor 

het koor. Iedere periode wordt afgesloten met een 

optreden. Het koor oefent iedere dinsdag van 14.45 

tot 15.30 uur op de Wereld op Centrum.  

Als uw kind het leuk vindt om mee te doen dan kan 

dat. Stuurt u dan een mail naar 

j.staps@dehoekscheschool.nl .  

Ook een proefles is mogelijk.  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

De eerste ochtenden waren een 

succes. De feestelijke opening met 

Muziek en Dans door Suze Bender 

werd goed bezocht. Ook de 

voorlichting over ‘Voorlezen met 

gebaren’ door Wendy Oostveen 

(gebarenspecialist)  

 

mailto:j.staps@dehoekscheschool.nl
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Kaartenactie groep 8  

De klas reageerde niet meteen juichend toen juf Priscilla voorstelde om kerstkaarten voor ouderen 

uit de wijk te maken. Toen ze echter uitlegde deze kaarten persoonlijk te gaan afgeven, ging de groep 

meteen enthousiast aan de slag. Tientallen kaarten werden door hen getekend en geschreven. Deze 

week gingen ze de wijk in. De verschillende groepjes verspreidden zich door de straten en verrasten 

bejaarde bewoners met een bezoek en een hartverwarmende kaart.  

 

 

 

 

IKC de Wereld op Centrum is een Gezonde School 

Het is gelukt! Voor het thema ‘Sport en Beweging’ heeft ons IKC het predicaat ‘Gezonde School’ 

ontvangen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, 

minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een 

veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling van haar leerlingen. 
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Workshop Kerstengelen in ‘glas en lood’ 

Zowel op Noord als op Centrum konden leerlingen meedoen aan een creatieve workshop. Dit keer 

konden zij met plexiglas en (reliëf) verf een kerstengel schilderen om voor het raam te hangen.  

      

Naschoolse workshops staan vermeld op de website. Deelname kost meestal € 2,50 tot € 5,00 incl materiaal, drinken en 

iets lekkers. Voor leerlingen van de BSO (op Centrum) is deelname gratis.  

 

Kinderraad denkt mee over onze ‘koers’ 

 

Ook dit jaar kwam de Kinderraad weer bijeen. In november nodigde onze bestuurder Ad Keller hen  

uit om mee te denken over het Koersplan ’23-’27. Vragen als ‘hoe ziet een leuke les eruit?’ ‘Wat 

verwacht je van je juf of meester? ‘ en ‘wat maakt een school tot een leuke school? ‘’ kwamen 

voorbij. Dat leverde mooi tips op. De kinderen mochten een reclameaffiche maken voor De Hoeksche 

school en een nieuwe slogan bedenken. ‘De Hoeksche school; waarom zou je volwassen willen 

worden?’ stal de show wat mij betreft. Van onze locaties waren Joey Mud en Sverre Besteman 

afgevaardigd.  
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Batterijen battle levert 181 kg op! 

 

 

 

 

Voorzichtig op onze parkeerplaats 

Op verzoek van ouders en leerlingen verzoek ik u dringend om voorzichtig te rijden op de 

parkeerplaatsen bij de locatie Noord. Soms wordt er ook dubbel geparkeerd waardoor anderen niet 

weg kunnen rijden. Houd u hier aub rekening mee.  

 

 

Update sporthalperikelen 

Het besluit om onze sporthal te sluiten heeft uitgebreid aandacht gehad in de pers. Voorlopig is het 

besluit uitgesteld tot de zomer. Wethouder Van Waveren laat eerst nog alternatieven onderzoeken. 

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen 

 

 

Iedereen bedankt voor de hulp bij 

onze batterijen battle. 181 kg is een 

prachtige opbrengst. Of we hiermee 

in de prijzen vallen moet nog blijken 

maar het was zeker zinvol om 

hieraan mee te doen.  
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Nieuws uit de Kinderopvang / Peuterspeelzaal (locatie Centrum) (door Babette 

Het huidige thema is REGEN. Met paraplu’s, regenpakken en regenlaarzen spelen we met water. We 

maken regen geluiden na en elke dag bespreken we hoe het weer is. Regen of zonneschijn? 

Ook hebben we de afgelopen tijd ontzettend genoten 

van de Sinterklaas-activiteiten. Er zijn kruidnootjes 

gebakken samen met juf Laura , er is een Pieten disco 

geweest met juf Claudia en juf Babette, de kinderen 

mochten hun schoen zetten en Sinterklaas kwam ook 

nog langs. Hij nam zelfs een cadeautje voor alle 

kinderen mee. Ze zijn ook zo lief geweest.  

Daarna was het tijd om de Sinterklaas-spullen op te 

ruimen omdat de Kerst al stond te dringen. 

Er hangen prachtige kerststerren en de kerstboom staat 

mooi te shinen met lichtjes. De kinderen mochten 

uiteraard helpen bij het versieren!  

Op de peuterspeelzaal werden door de kinderen 

kerststukjes gemaakt. Ouders mochten een handje 

helpen onder het genot van iets lekkers.    

Op het kinderdagverblijf is de week voor Kerst tijdens de lunchtijd genoeg lekkers gegeten. 

Krentenbolletjes, kerstbrood, afbakbroodjes, hmmm! De kinderen en de medewerkers hebben 

genoten van al dat lekkers, met op de achtergrond een gezellig kerstmuziekje. 

De BSO heeft op het raam ook een mooie kerstboom gemaakt en er zijn met juf Esther en Wendy 

hele mooie kerststukjes gemaakt.  

Jullie lezen het al, de kerstsfeer zit er helemaal in! 
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Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie Maandag     24-10-2022  t/m vrijdag    28-10-2022 

Kerstvakantie Maandag     26-12-2022  t/m vrijdag    06-01-2023 

Voorjaarsvakantie Maandag     27-02-2023  t/m vrijdag    03-03-2023 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag         07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023 

Meivakantie Maandag     24-04-2023  t/m vrijdag   05-05-2023 

Hemelvaart Donderdag  18-05-2023  t/m vrijdag    19-05-2023 

Pinksteren Maandag     29-05-2023 (STAAT ONJUIST IN OUDERKALENDER) 

Zomervakantie maandag     10-07-2023  t/m vrijdag    18-08-2023 

 

Studiedagen 2022-2023 (de school is dicht)  

Maandag        9 januari 

Woensdag      8 februari 

Maandag        6 maart 

Woensdag      17 mei KOMT TE VERVALLEN  

Maandag        19 juni  

Andere belangrijke data komende periode:   

21 januari Schaatsuitje voor het hele gezin. Opgeven kan nog! 

9 februari  Nora Hol geeft een workshop ‘ladekastje maken’ locatie Noord, grp 5 t/m 8 

16 februari Nora Hol geeft dezelfde workshop op de locatie Centrum 

23 maart Nora Hol geeft een workshop ‘Vlinders vouwen’ locatie Centrum grp 5 t/m 8   

30 maart Nora Hol geeft dezelfde workshop op Noord  

 

Iedere even woensdag: inloopochtend (groot) ouders met jonge kinderen Wereld op Centrum 
 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024 voor primair en voortgezet onderwijs 

  

Herfstvakantie Zaterdag     14-10-2023  t/m zondag    22-10-2023  

Kerstvakantie Zaterdag     23-12-2023  t/m zondag    07-01-2024 

Voorjaarsvakantie Zaterdag     17-02-2024  t/m zondag    25-02-2024 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag        29-03-2024  t/m maandag 01-04-2024 

Meivakantie Zaterdag     27-04-2024  t/m zondag    12-05-2024 

Pinksteren Maandag    20-05-2024 

Zomervakantie Zaterdag     13-07-2024  t/m zondag    25-08-2024 

 


