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Vreedzame school – belangrijke avond op 11 

maart 

Op dinsdag 11 maart is de derde leuke avond over de 

Vreedzame school. Wat vindt u: 

 Ik leer mijn kind dat hij/zij niet over zich heen 
moet laten lopen en gerust een grote mond 
mag geven. Mee eens/oneens   

 Ik vind het belangrijk dat ik weet wat er op 
school gebeurt op het gebied van een sociaal 
veilig klimaat zodat ik mijn kind goed kan 
begeleiden als mijn kind iets over school 
vertelt. Mee eens/oneens ?  

 Mijn kind mag mij, de juf/meester nooit 
tegenspreken. Mee eens/oneens? 

 Regels zijn er om uitzonderingen op te kunnen 
maken. Mee eens/oneens? 

 Kinderen kunnen zelf geen conflicten oplossen 
daarvoor hebben zij altijd een volwassene 
nodig. Mee eens/oneens? 
 

Nieuwsgierig? Hoe gaat het nu met de Vreedzame school 

op Wereldwijs? Wat leert  uw kind allemaal? Hoe willen 

we op Wereldwijs samen goed leven en werken? Ook 

met u als ouders/verzorgers en met uw kinderen?  

Kom op 11 maart mee doen en ervaar hoe het gaat met 

de Vreedzame school op Wereldwijs. Onder leiding van 

Marlien van Stempvoort en onze eigen juffen en 

meesters wordt het een leuke avond.  

Wist u dat er weer (net als vorig jaar) een ‘opsteker’ voor 

u van uw eigen kind klaar ligt? Die wilt u vast wel 

ontvangen! Knip de TEGOEDBON UIT EN RUIL DEZE BON 

IN OP 11 maart. 

 

 

 

TEGOEDBON ……ALLEEN INRUILEN 
OP DINSDAGAVOND  

11 maart 

 

Voor:   een opsteker 
van uw kind voor u! 
 
 

Ook zo benieuwd welk compliment (opsteker) u 
krijgt van uw kind? Ruil dan deze bon in op 
dinsdagavond 11 maart. Uw opsteker ligt voor 
u klaar! Mis deze kans niet! 
 

Inloop met koffie en thee om 18.45. We starten om 

19.00 en sluiten af rond 20.30. 

We rekenen op uw komst! Kunt u niet komen? Wilt u 

zich dan afmelden bij de leerkracht van uw kind. 

Tip: lees de intentieverklaring tussen 

ouders en school nog eens door!(op de 

website bij visie: onderaan de pagina of in de hal bij de 

boven- en middenbouw ingang) 

 

Fietsen en fietsenrekken 
Het aantal plekken in de fietsenrekken is beperkt. Wilt u 

zo vriendelijk zijn bij het brengen van uw kind uw eigen 

fiets niet in het fietsenrek te zetten.  Zo neemt u een plek 

in die voor de kinderfietsen is bestemd.  Dus helaas niet 

zoals de foto hieronder. Dit is dus niet de bedoeling…….. 

 

 
 

 

 

 



Andere schooltijden volgend 

schooljaar- bericht van de MR 
Tijdens de rapportgesprekken konden ouders afgelopen 

week  via een raadplegingsbriefje hun voorkeur 

aangeven of de schooltijden moesten veranderen of niet.  

De MR heeft op basis van voorkeuren van ouders en 

leerkrachten een besluit genomen. 

De uitslag: 

Bijna 100 ouders hebben hun voorkeur aangegeven. Van 

de leerkrachten hebben 15 hun voorkeur kenbaar 

gemaakt. 

Zowel bij ouders als bij leerkrachten komt er een 

voorkeur uit voor optie 2: Het vervroegen van de 

schooltijden met een kwartier. De MR heeft dan ook 

besloten de schooltijden te vervroegen met een 

kwartier. Dit gaat in na de zomervakantie dus in het 

nieuwe schooljaar.  

Omdat de kinderen eerder beginnen, wordt de ochtend 

best lang. Daarom wordt er door de MR voor gekozen 

om de middagpauze een kwartier eerder te laten starten 

om 11.45 uur.  Hiermee komt er een betere balans 

tussen de twee dagdelen van een schooldag. Dat zal naar 

verwachting meer rust geven.  

De schooltijden komen er als volgt uit te zien: 

-       Dagelijks: 

         8.15 uur tot 8.30 uur:  inloop 

-        Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

         8:30 uur tot 11:45 uur 

         pauze van 1 uur 

         12:45 uur tot 15:00 uur 

-       Woensdag van 8.30 tot 12.15. 

Deze nieuwe schooltijden zullen de komende maanden 

meermaals onder de aandacht worden gebracht. Als u 

gebruik maakt van de kinderopvang moet u dit gaan 

aangeven bij de aanbieder. De school zal het aan de 

aanbieders die deelnemen in het brede school overleg  

vanzelfsprekend ook melden. 

 

Nieuwe schoolhesjes – bericht van de 

OR 
Ze zijn binnen en worden al gebruikt. 200 hesjes met 

Wereldwijs logo zijn door de ouderraad aangeschaft met 

de ouderbijdrage. Hiermee zijn de kinderen van 

Wereldwijs beter te herkennen bij uitjes buiten school.  

Kijk zelf maar: 

 

Vaak te laat? 
Wereldwijs is verplicht om alle kinderen die te laat 

komen of afwezig zijn elke dag te registreren (leerplicht 

wet). Komt uw kind vaak te laat, dan maakt de leerkracht 

een afspraak met u om daar over te praten. Het kan ook 

zijn dat de leerplichtambtenaar u in zo’n geval uitnodigt 

voor een gesprek.  De school is verplicht om deze 

gegevens uit te wisselen met de gemeente. In overleg 

met de leerplichtambtenaar willen we u hierover 

nogmaals informeren zodat u weet  dat een oproep van 

de leerplichtambtenaar altijd kan plaatsvinden 

(natuurlijk wel alleen als daar aanleiding voor is). 

 

Start topmodel onderbouw 
Woensdag 12 maart starten de lessen voor de 

onderbouw. Het gaat om de 10 uur die we ‘sparen’ door 

40 weken op woensdag de schooldag met 15 minuten te 

verlengen waardoor we onder schooltijd deze 

activiteiten kunnen aanbieden. Deze lessen worden 

gefinancierd  door de bredeschool-subsidiegelden.   

Het thema zal ‘sprookjes’ zijn. De kinderen gaan in mei 

naar de voorstelling Repelsteeltje. Ze gaan aan de slag 

met allerlei verschillende beeldende technieken en 

maken sprookjesfiguren. 

In elke groep komen twee kunstenaars elke woensdag 

een uur met de kinderen werken. 

Op 21 mei is de expositie. Zet die datum maar vast in de 

agenda! Want dan mogen alle ouders komen kijken! 

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij 

de activiteitenkalender) 

11 maart:  ouderavond Vreedzame school  

19.00-20.30 

 

 
 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

 


