Nieuwsbrief
OBS de Wereld, Schaepmanstraat 161, 6702 AV Wageningen, tel. 0317-413029
e-mail: info@obsdewereld.eu
www.obsdewereld.eu

FEBRUARI 2020

Nieuwe leerling
Esa, groep 1/2A
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Studiedag woensdag 25 maart 2020, alle leerlingen zijn vrij.
Goed gedaan
De thema’s voor de maand februari van de sociaalemotionele methode Goed Gedaan zijn: ‘kiezen’ en ‘Jezelf de baas’
De bijbehorende brief voor deze thema’s kunt u in het
ouderportaal lezen.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken komen er weer aan. Op maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20
februari heeft u de mogelijkheid om het rapport van uw kind(eren) met de leerkracht te
bespreken. U krijgt een melding, via ouderportaal wanneer u zich
kunt inschrijven voor een gesprek met de leerkracht over uw kind
(eren).
Lekker in je vel, Beweegcampagne 2020
Boodschap van Lekker in je vel Beweegcampagne Lekker in je Vel
is nu echt van start. Twee jaar lang geven we jou en je ouders tips
en ideeën om lekker in je vel te zitten. Veel bewegen en gezond
eten en drinken helpen je daarbij. Je voelt je gezonder en fitter en
kunt de hele wereld aan. Probeer het zelf. Pak een glas water, eet
elke dag fruit, kom in beweging en ga naar buiten. Je zult merken
dat het werkt.
In januari en februari dagen we je uit om elke dag te bewegen en dat is veel makkelijker dan
je misschien denkt: ga bijvoorbeeld op de fiets naar school, loop op en neer de trap af, trap
een balletje tijdens de pauze op school, doe elke dag je favoriete sport. Ga elke dag minimaal
een uur flink bewegen en wij weten het zeker: je zit lekkerder in je vel
In Wageningen kun je heel veel sporten gratis uitproberen. Kijk eens op www.sjorssportief.nl.
Er staat vast iets tussen wat jij leuk vindt!
Wil je meer weten of heb jij ideeën hoe we jeugd en jongeren in beweging krijgen? Mail met
Manon Ruijgrok van Sportservice Wageningen via: manon.ruijgrok@sportservicewageningen.nl
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GEZOCHT: OUDER/VERZORGER EN KINDEREN
Ik ben Elisa Koops en ik loop stage bij Solidez. Deze stage is onderdeel van
mijn master opleiding “Gezondheid & Maatschappij” aan de Universiteit van
Wageningen. Voor Solidez voer ik een onderzoek uit naar wat er toe leidt
waarom kinderen wel of niet deelnemen aan sport activiteiten. Hiervoor ben ik
erg benieuwd naar de mening van ouders/verzorgers en/of kinderen.
• Bent u een ouder/verzorger van een kind die in groep 3 t/m groep 8 zit?
• Zit uw kind wel of niet op een sport?
• Houdt uw kind wel of niet van sporten?
Dan ga ik graag met jullie in gesprek!
Ik ben op zoek naar zowel ouders/verzorgers als kinderen. De gesprekken worden apart
gehouden. Het is ook prima als alleen de ouder/verzorger of alleen het kind met mij in gesprek
wil. Het gesprek duurt ongeveer een kwartier tot een half uur.
Gesprekken kunnen plaatsvinden op één van de buurthuizen (Pomhorst / de Nude) of bij uw
thuis.
Heeft u interesse om mee te doen? Dan kunt u een afspraak in plannen door te mailen naar
elisa.koops@wur.nl of een berichtje te sturen naar +31625149562
Voor ik uw kind mag interviewen, heb ik eerst toestemming nodig. Dit kunt u geven door het
toestemmingsformulier in te vullen. U kunt dit formulier zelf ondertekenen voor het interview,
maar u kunt het ook naar me mailen of ondertekend aan uw kind meegeven.
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