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Vakanties en vrije dagen
Kerstvakantie 21 12-2020 t/m 1-01-2021

Podiumfeesten
Op 6 november is er een podiumfeest voor de onderbouw en op 13
november is er een podiumfeest voor de bovenbouw. Hierbij mogen
helaas geen ouders komen kijken!
Wel zullen er foto’s gemaakt worden die u kunt bekijken in het
ouderportaal.
Sinterklaasviering OBS de Wereld
Beste ouders,
Sint is al een oude man en doet dit jaar
voorzichtig an.
Hij ziet de kinderen,samen met Piet.
In de klas, via google MEET.
Gelukkig krijgen wij de zak met cadeaus in de
nacht,
zodat op 4 december iedereen lacht.
De kinderen komen naar school op de gewone
tijd, dus raak vooral de weg niet kwijt!
De leerkrachten zetten foto's in Ouderportaal,
dan is dit feestje zichtbaar voor jullie allemaal.
Vrolijke groeten van de Sintcommissie.
Kerst
Het kerstfeest zullen we op donderdag 17 december vieren. Er zal
helaas geen avondprogramma zijn. We gaan samen met de leerlingen
nadenken over de invulling van de kerstviering. In de volgende
nieuwsbrief leest u hier meer over.
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Pilot warme lunch
De gemeente heeft OBS de Wereld gekozen om deel te nemen aan een proef. Hierin krijgen
alle kinderen van groep 6, 7 en 8 tijdens de lunchpauze gratis een warme lunch. Kinderen die
elke dag minimaal 1 warme gezonde maaltijd eten, zijn later gezonder. Dit blijkt uit
onderzoek. Misschien eet uw kind al heel gezond. Maar niet alle
kinderen eten genoeg groente en fruit. Met deze proef wil de
gemeente dit verbeteren. Jong geleerd is oud gedaan. Door veel
verschillende groenten aan te bieden, verwachten we dat de
kinderen gevarieerder gaan eten.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen meedoen. Alle
leerlingen die meedoen, blijven op dinsdag over. Elke dinsdag
krijgen ze een gratis warme lunch. De lunch is vegetarisch, dit is
zonder vlees of vis. Uw kind kan elke lunch kiezen uit twee
maaltijden. Zo eten de kinderen wat ze zelf lekker vinden.
Daarnaast kunnen ze kiezen uit verschillende gezonde snacks. De kinderen krijgen de lunch in
het Huis van de wijk De Nude. Solidez maakt de lunch klaar. Tussenschoolse opvang
Kinderstralen zorgt voor medewerkers die de kinderen helpen tijdens de lunch. De kinderen
die klaar zijn met eten, gaan lekker buitenspelen op het schoolplein.
HVO
Vanaf vorig schooljaar ben ik, Sarina Roseboom, de nieuwe HVO-juf op school. Elke
donderdag krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 een HVO-les. HVO staat voor Humanistisch
Vormingsonderwijs. In deze lessen staat het nadenken over het leven en staan levensvragen
centraal. De leerlingen denken na over wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden, wat zij denken,
voelen, willen, vinden en doen. Ook is het belangrijk om van de andere leerlingen te horen
wat zij denken, voelen, willen, vinden en doen en samen te ontdekken en van elkaar te leren.
Tijdens de HVO-lessen komen verschillende thema’s aan bod en probeer ik aan te sluiten bij
wat de leerlingen bezighoudt en wat er in de wereld om hen heen gebeurt.
Tot de herfstvakantie hebben we de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en om een
groep te worden, waarin de leerlingen zich veilig voelen en zich durven uiten. We hebben
geoefend met de basisvaardigheden die nodig zijn voor de lessen: luisteren naar elkaar, je
mening vormen en onder woorden brengen, vragen stellen, doorvragen, enz. De leerlingen
hebben getekend en geschreven over wat voor hen belangrijk is en wat hen bezighoudt. Ze
hebben elkaar door samen spelletjes te doen beter leren kennen. Groep 3, 4 en 5 hebben o.a.
nagedacht over wat je nodig hebt om te groeien en groep 6, 7 en 8 hebben nagedacht over
“bij de groep horen”. Op dit moment zijn we in alle groepen bezig met het thema: “Wat voel
ik?”.
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