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Nieuwe leerling
Hiyam groep 1/2B
Delana groep 1/2B
Johan groep 1/2A
Kiki, Schakelklas
Obi, groep 1/2A
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Woensdag 22 januari is er een studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Voorjaarsvakantie van 22 februari 2020 t/m 1 maart 2020.
Goed gedaan
De thema’s voor de maand januari van de sociaal-emotionele methode Goed Gedaan zijn:
‘Allemaal anders’ en ‘Wat denk ik?’
De bijbehorende brief voor deze thema’s kunt u in het ouderportaal lezen.
Nieuwe juf groep 1/2B
Mijn naam is Wiepke Lenk.
Ik heb vele jaren in het oosten van Nederland gewoond
en gewerkt. In de kerstvakantie ben
ik naar Wageningen verhuisd. Tot de zomervakantie ga
ik op dinsdag en vrijdag lesgeven in
groep 1/2 B. Ik heb er zin in!
Nieuwe Onderwijsassistente groep 7/8
Deze week ben ik begonnen als onderwijsassistente in
groep 7/8. Mijn naam is Angèle Stavenuiter en ik woon
met mijn man in Doorwerth. Ik heb diverse
werkervaringen, van managementassistent bij de wegenwacht tot later als leerkracht.
De kans om tot de zomervakantie als onderwijsassistente op OBS De Wereld te kunnen
werken, neem ik graag aan. Zo kan ik aandacht geven aan kleine groepjes en individuele
kinderen, die wat extra uitleg kunnen gebruiken. En dat is iets wat ik heel graag doe. Mijn
werktijden zijn vier ochtenden, van maandag t/m donderdag.
Andere dingen die ik leuk vind om te doen zijn zingen, hardlopen, lezen, films kijken en
koken. En fietsen, bijvoorbeeld ’s ochtends langs de uiterwaarden, op weg naar mijn werk!
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Waterdrinken op school
Het waterdrinken na de vakanties is zo’n groot succes dat wij het vanaf 2020 definitief door
gaan voeren in de school. Het goede voornemen voor 2020 wordt dus waterdrinken om 10
uur!
Voorleesdagen
Van 22 januari t/m 1 februari zijn de voorleesdagen. Er is een
prentenboek top 10 samengesteld waar tijdens de voorleesdagen
aandacht aan besteed wordt.
\
Buurtgezinnen.nl
Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin en
worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan
lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te
besteden. Of aan jezelf. Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen.nl een
handje helpen. Door voor jou en je gezin een gezin in de buurt te vinden dat je kan
ondersteunen.
Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben
aan wat ondersteuning bij de opvoeding.
Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je kinderen een rustige huiswerkplek wordt geboden, dat ze af
en toe een weekend uit logeren gaan, dat een ander gezin meedenkt over de schoolkeuze of
je wegwijs maakt bij instanties. Over de invulling van die steun maak je samen met het
steungezin afspraken.
Benieuwd wat we al voor andere gezinnen betekenen? Of naar wat je zelf voor een ander kunt
betekenen? Ga dan naar de website buurtgezinnen.nl en ontdek wat er allemaal mogelijk is!
Je kunt ook contact opnemen met Nanneke
Keuter,
coördinator
voor
Buurtgezinnen.nl
in
Wageningen:
nanneke@buurtgezinnen.nl of 06-14134581
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