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Om te onthouden!

30 mei Hemelvaartsdag , gesloten.
10 juni Tweede pinksterdag , gesloten.
1 juli De Wereldweide studiedag , open.
22 t/m 26 juli Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
29 juli t/m 16 augustus Zomervakantie , gesloten.
19 t/m 29 augustus Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.

Hoe is het met juf Elisabeth?

Lieve ouders,

Op donderdag 11 april ben ik geopereerd. 
Ze hebben een cyste van 7 a 8 kilo verwijderd. De operatie is goed gegaan. De eerste uitslagen 
zien er goed uit. Toch moeten we nog even wachten op alle uitslagen en hopelijk is dat ook goed 
nieuws. Voor nu is het aansterken. Het gaat elke dag een stukje beter. Hopelijk zie ik jullie allemaal
snel weer op de groep! 
Groet, Elisabeth 

Ontmoetingsavond mbt plannen verbouwing De Wereldweide 
en intrek van het Leger des Heils.

Brief van Frits Hilbrink directeur De Wereldweide

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdagavond,16 april, hebben we een ontmoetingsavond gehad met ouders, 
buurtbewoners, ouders van de Wereldkinderen, vertegenwoordigers van de Klinker,
het Leger des Heils, teamleden en de wethouder.

Na iedereen te hebben verwelkomd, hebben we de plannen voor inhuizing van het Leger des Heils
in het leegstaande gedeelte van de school besproken. Verhelderend was het feit dat deze afdeling 
van het Leger des Heils bestaat uit vrijwilligers die een kledingwinkel hebben, een inloophuis zijn 



voor alleenstaande ouderen, een kerkdienst organiseren en vooral zijn gericht op ontmoeting met 
iedereen in Wezep.

In de discussie is gesproken over de mogelijkheden die wij zien, de kansen die het geeft om de 
school te renoveren en wat we er voor nodig hebben. Op “geeltjes” zijn verschillende vragen en 
ideeën genoteerd. Die hebben we verzameld en zijn helpend bij de verdere uitwerking van de 
plannen. De veiligheid van onze kinderen is het belangrijkste. Parkeeroplossingen zijn bedacht. 
Waar we alle spullen moeten laten, gaan we nog bedenken.. De aanwezigen gaven terug dat het 
een positieve avond was.

De uitwerking van de plannen doen we in nauw overleg met de gemeente. Als er nieuws is, zullen 
we iedereen informeren.

Met vriendelijke groet,

Frits Hilbrink

Afmelden van uw kind.

Het kan voorkomen dat uw kind een keer afwezig is bij de Peutergroep of bij de BSO.
Wilt u dit wel op tijd aan ons doorgeven? 
Is uw kind ziek geworden wilt u dit dan voor 8.30 uur aan ons doorgeven.
Komt uw kind vanwege een andere reden niet naar de Peutergroep of BSO  dan dit graag
een dag van te voren aan ons doorgeven?
Dit vanwege de planning en bezetting op de groepen.
Afmelden kan via de whatsapp op nummers:
Directeur Iwan Boin: 06-18782055 (tot 8.00 uur)
De Wereldkinderen: 06-47611512  (vanaf 8.00 uur)
Of via de mail: marieke.wereldkinderen@gmail.com

Aanvraag Vakantie BSO.

   

Wilt u gebruik maken van onze vakantie BSO in de zomervakantie?
Dat kan, wilt u voor donderdag 11 juli de aanvraag aan ons doorgeven.

Een vakantie BSO gaat open bij aanvraag van minimaal drie kinderen.
Openingstijden van de vakantie BSO:
Maandag   7.30 uur - 12.30 uur   12:30 uur -18:00 uur
Dinsdag     7.30 uur - 12.30 uur   12:30 uur -18:00 uur
Woensdag 7.30 uur - 12.30 uur   12:30 uur -18:00 uur
Donderdag 7.30 uur - 12.30 uur   12:30 uur -18:00 uur
Vrijdag       7.30 uur – 12.30 uur   12.30 uur -18.00 uur
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