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Nieuwe leerling
Andrea, Schakelklas
Maya, Schakelklas
Tymek, groep 1/2B
Patryk, groep 1/2A
Kacper, groep 3
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:
19 oktober t/m 27 oktober 2019
Studiedag:
maandag 28 oktober 2019, alle leerlingen zijn vrij.

Ouderweken
Vanaf maandag 7 oktober t/m vrijdag 18 oktober zijn er ouderweken. Dat betekent dat u bij
uw kind in de klas kan komen kijken. Als u goed geïnformeerd wilt zijn over de groep van uw
kind, moet u naar de ouderweken komen. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de leerkracht
van uw kind.
Klassenouder
Dit schooljaar gaan wij geen klassenouders meer inzetten, omdat het
ouderportaal zo fijn werkt dat wij hulp via het ouderportaal gaan vragen.
Wij hopen dat u het ouderportaal goed in de gaten houdt en dat wij kunnen
rekenen op uw hulp.
Kinderboekenweek
Van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober is de Kinderboekenweek, het thema
is dit jaar: Reis mee. Ook bij ons op school en in de groep van uw kind zullen
er weer activiteiten plaatsvinden rondom dit thema. We hopen dat er weer
veel enthousiaste kinderen met plezier aan het lezen gaan!
Goed gedaan
De thema’s voor de maand oktober van de sociaal-emotionele methode Goed
Gedaan zijn: ‘Opkomen voor jezelf’ en ‘Blij met jezelf’.
De bijbehorende brief voor deze thema’s kunt u in het ouderportaal lezen.
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!
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Start middagen
Het valt ons op dat kinderen die niet overblijven, na de
lunchpauze erg vroeg op school zijn.
Om duidelijk te hebben welke kinderen er wel en niet
overblijven mogen kinderen die niet overblijven pas om
12.50 uur op school komen. Wij vragen u als ouder om uw
medewerking.

Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Na wat wisselingen aan het eind van vorig schooljaar is het gelukt om de MR en de GMR weer te
bezetten met ouders en leerkrachten. Als u vragen/opmerkingen heeft over zaken op
schoolniveau kunt u deze aan een van de onderstaande personen stellen. Uw vraag zal dan
behandeld worden tijdens een MR-vergadering.
Natuurlijk bent u van harte welkom om mee te praten over diverse onderwerpen.
Bezetting MR en GMR:
Akisha Otoo, MR (moeder van Amirah en Malik uit groep 2 en 1)
Nynke Post Uiterweer, MR (moeder van Joseph uit groep 4)
Sander Hetebrij, GMR (vader van Daan uit groep 4)
Janneke Schrijver, MR (leerkracht groep 1/2a)
Rozlyn Zaaijer, MR+GMR (leerkracht groep 3)
De vergaderdata zijn aangepast, de data in de kalender kloppen daarom niet meer.
Hieronder de juiste vergaderdata:
13-11-2019
22-01-2020
25-03-2020
27-05-2020
De gymlessen zijn weer begonnen, maar wie is
nou eigenlijk de gymdocent? En wat doet hij
allemaal?
Mijn naam is Arne Hennink en ik ben 32 jaar jong. Ik
heb een vrouw en een dochtertje van 7 maanden. Ik
vervul de functie als vakleerkracht
bewegingsonderwijs bij Sportservice Ede in de
gemeentes Wageningen, Ede en Otterlo. Binnen deze
functie is het hoofddoel om kinderen breed
motorisch op te leiden tijdens de gymles. Het
docententeam van Sportservice Ede werkt sinds een
jaar met een nieuw model van lesgeven: Athletic
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Skills Model (ASM). Ook in mijn gymlessen is er veel aandacht voor dit model; het is een andere
manier van denken over bewegen. Dit schooljaar zal ik op de maandag en donderdag de
gymlessen geven bij jullie op school. Hieronder zal ASM kort uitgelegd worden.
ASM in het kort: Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd
talentontwikkelingsmodel voor sporters. Tijdens de lessen wordt heel creatief omgegaan met de
omgeving, het materiaal en oefenvormen. De leerlingen bepalen vaak zelf de manier van eigen
bewegen. Tijdens de lessen wordt meer aandacht gegeven aan de vele grondvormen van
bewegen, zoals: balanceren-vallen, stoeien-vechten, springen-landen, klimmen, zwaaien,
schieten en mikken etc. Door aan de leerlingen een breed en gevarieerd bewegingsprogramma te
bieden verwachten/hopen we een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De oefeningen zijn op
alle niveaus toepasbaar en ze zijn zeer uitdagend.
Ik kijk ernaar uit het komende jaar de kinderen van OBS de Wereld meer te leren over sport en
beweging en hoop dat uw kinderen het komende schooljaar thuis heel enthousiast zullen vertellen
over hun ervaringen tijdens de gymlessen.
Hockey Probeertraining
Iedere zaterdag (met uitzondering van de vakantie) is er
van 9.00 tot 10.00 een open training voor iedereen die
hockey wil proberen. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je
hoeft alleen je sportkleren en sportschoenen aan te hebben.
Vind je hockey leuk, dan kun je 8 keer gratis mee doen. Als
je daarna lid wordt, krijg je een stick cadeau. De trainingen
worden verzorgd door leuke enthousiaste trainers.

Life Science Run, Kidsrun
Dit jaar organiseert W.A.V. Tartlétos voor het eerst de Life Science Run.
Onderdeel hiervan is een Kidsrun van 1km over de campus van de WUR.
Omdat we het opzetten als een evenement breder dan alleen voor
studenten zou het mooi zijn als leerlingen van uw school zouden
deelnemen aan het evenement, waarbij ook hun ouders een uitdaging
kunnen aangaan over een 5 of 10 km door het Binnenveld.
Zoals ieder jaar wordt er op de Wageningse Studentenvereniging Ceres de
nationale dierendag gevierd. Deze dag staat geheel in het teken van dier
en kind. Een commissie bestaande uit eerstejaars studenten is al enige tijd
bezig met het organiseren van deze dag.

Dierendag Ceres woensdag 9 oktober
Op deze dag kunnen de kinderen kennismaken met verschillende dieren zoals schildpadden, konijnen
en wandelende takken. Daarnaast zijn er spelletjes, dierenkleurplaten, zal er een dierenfilm vertoond
worden op groot scherm en kunnen de kinderen geschminkt worden. De kinderen kunnen genieten
van wat lekkers en limonade. De dierendag zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 9 oktober op
Ceres, Generaal Foulkesweg 1b, van 13.00 uur tot 16.00 uur.
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