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-nieuws
KERSTFEEST 2018
Beste ouders/ verzorgers
Op Isy heeft u al kunnen lezen hoe het kerstprogramma van
19 december eruit ziet. Nog even in het kort:
17:00 uur Kerstviering in de Basiliek waar de kinderen voorin een gereserveerde plaats krijgen. In de Basiliek zal de Pastoor samen met de kinderen
het kerstverhaal vertellen.
17:30 uur Alle ouders/ verzorgers verlaten eerst de Basiliek, waarna de kinderen in optocht met hun eigen leerkracht naar school lopen. De jongste
kleuters lopen aan de hand van de kinderen uit groep 8. Op school worden
de kinderen ontvangen door de enige echte kerstman en lopen dan door naar hun eigen klaslokaal. Voor
de ouders/ verzorgers is er op de markt gelegenheid voor een gezellig samenzijn en eventueel een hapje tot
zich te nemen.
18:00 uur De kinderen eten in de klas een kerstmaaltijd.
18:45 uur Vanaf 18:45 uur bent u welkom op de Wereldster. Er is in de klas een heuse kerstmarkt
met, door uw kind, zelfgemaakte kerstspullen. De vrijwillige bijdrage zal beschikbaar worden gesteld aan het goede doel “Het vergeten kind”.
19:15 uur Einde kerstviering, alle ouders en kinderen verlaten de Wereldster.
Voor het goede verloop van het kerstfeest even het volgende:
- De kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen verkleed komen als engeltje, herder of koning.
De oudere kinderen mogen hun mooiste kerstkleding aan.
- Denkt u eraan uw kind(eren) een bord, beker en bestek mee te geven op 18 of 19 december?
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Goede doelen 2018
Dit jaar hebben we twee goede doelen waaraan wij aandacht willen besteden, te weten
de Ruggesteun, dit is de voedselbank van de gemeente Meerssen, en Het Vergeten Kind.
We willen de leerlingen van onze school leren dat armoede niet alleen ver weg is, maar
ook dichtbij. Hiervoor gaat iedere groep voedselpakketten samenstellen die aan dit goede doel worden geschonken. Vanaf 11 december mocht ieder kind één lang houdbaar
product meeneemt (s.v.p. geen glazen verpakking). Meer dan één mag natuurlijk ook.
Inleveren kan tot en met donderdagochtend 20 december bij de eigen meester of juf.
Op deze manier willen wij de mensen in onze buurt, die het hard nodig hebben, een
warm hart toedragen.

Daarnaast gaan de kinderen ook weer hun eigen kerstknutselwerkje verkopen tijdens de
kerstviering. De opbrengst hiervan gaat dit jaar naar:

HET VERGETEN KIND
Helaas zijn niet alle kinderen in ons land gelukkig. Daarom strijdt Het Vergeten Kind
voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Hiervoor organiseert Het Vergeten Kind
activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van
deze kinderen. Daarnaast richten ze zich ook op duurzame, structurele verbetering van
hun situatie.
Door het kerstknutselwerkje van uw kind tijdens de kerstviering te kopen draagt u een steentje bij aan het geluk van
‘de vergeten kinderen’.
Hiervoor onze oprechte dank.

De eerste Kerst op De WereldSter!
Nog even en we vieren onze eerste Kerst samen in De WereldSter.
Zoals dat gaat bij het naderen van oudjaar wordt er teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Een bijzonder jaar.
Een jaar geleden stond de staalconstructie met Kerst te stralen dankzij de vele kerstlampjes. Al snel werden de contouren van het nieuwe gebouw zichtbaar. De bouw verliep voorspoedig. In juli kregen wij de
sleutels van het pand en konden we starten met de inrichting. De verhuizing volgde en onze spullen kregen een plekje op de nieuwe school. Er werd ook veel weggegeven aan goede doelen, zoals aan twee
speciale scholen in Curaçao. Eerlijk gezegd schrokken wij er van dat onze oude (soms kapotte) spullen
daar met open armen werden ontvangen. Op deze momenten is het goed te relativeren en te beseffen dat we niets te klagen hebben. In augustus namen we het kindcentrum feestelijk in gebruik. Het mooist van alles waren de reacties van de kinderen. Ze
keken hun ogen uit en waren zó enorm onder de indruk. Op dit moment hadden wij
ons al een jaar verheugd.
De WereldSter was geopend!
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Er ging heel veel goed, maar niet alles ging goed.
We zijn ongelooflijk trots op hoe de kinderen samen hun weg hebben gevonden. We
hebben ons verwonderd over hoe goed de kinderen zelfstandig op de grote leerpleinen
werken. De huisjes bij unit 1 zijn een daverend succes. Het is een grote school, maar
door de inrichting is het geborgen gevoel bewaard gebleven. Het grote leerplein boven,
waauwww, de ruimte, de rust, de kinderen werken er zo fijn samen of zelfstandig!
We hebben gemerkt dat na een fusie vaak dezelfde vragen worden gesteld, zoals: ‘Hoe is de klik tussen
beide teams?’ Op die vraag kunnen wij alleen maar antwoorden: ‘Goed, heel goed’. De leerkrachten werkten ook voor de fusie al regelmatig samen en wisten elkaar snel en gemakkelijk te vinden. Dat is nog meer
versterkt. Doordat deze vraag regelmatig werd gesteld, beseffen wij dat dit niet zomaar iets is. Nee, het
blijkt bijzonder te zijn! Terwijl wij het eigenlijk heel normaal vinden.
Ook kregen we vaker de vraag ‘Hoe gaat het met de ICT?’ Het antwoord daarop luidde langere tijd
‘Mwah’. ICT is onmisbaar in deze maatschappij en als het niet werkt zoals je wil, dan vind je dat al snel onoverkomelijk. De migratie, de fusie, de nieuwe telefonie, de deurbel, de nieuwe website, de nieuwe rapporten. Wensen en verwachtingen versus technische (on)mogelijkheden. Via verschillende omwegen komen we uiteindelijk toch waar we willen uitkomen, maar dit kostte veel tijd en frustraties. De puntjes op
de i moeten nog komen en soms zijn dat nog dikke punten.
De nieuwe rapporten bespreken wij verder met de medezeggenschapsraad. Rapporten moeten een beeld
geven van de ontwikkeling, maar moeten ook een positieve stimulans zijn. Meer dan ooit staat dit scherp
op ons netvlies. Het verhaal achter een beoordeling vinden wij veel belangrijker. Beoordelen mag nooit
afrekenen zijn. Hoe heeft dit kind geleerd? Wat heeft dit kind nodig? Dat zijn de vragen waar het om gaat.
Een vraag die ook regelmatig wordt gesteld: ‘Waar zijn jullie het meest trots op?’ Met stip op 1 staan daar
al onze leerlingen. Voor hen doen wij dit. Wij willen dat ze sterk en krachtig worden om straks als wereldburger positief in het leven te staan. Wij zien dat de kinderen het goed doen. De kanjertraining werkt ook
erg fijn. Het vertrouwen onder elkaar kon zo snel groeien. We zijn ook trots op het groepsdoorbrekend
werken. Een succes bij de kinderen. Ze worden op hun niveau aangesproken. Geen gevoel van frustratie,
maar wel passende uitdaging. Op welk niveau dan ook.
Waar wij ook trots op zijn is de samenwerking met de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Ook
zij moesten fuseren, met elkaar praten, soms afstand van iets nemen, soms iets erbij krijgen. Zo werkt het.
Wij waarderen de openheid en gastvrijheid die zij onder elkaar hebben. Wij waarderen de enorme inzet
om al onze leerlingen een fijne schooltijd te geven.
De onderwijsinspectie kwam al snel op bezoek. Dat was ook te verwachten, want op beide voormalige
scholen waren ze al een tijdje niet meer geweest. Een school wordt normaliter 1x per 4 jaar bezocht, dus
dit bezoek was verwacht. Het leverde ons inspirerende gesprekken op, bevestiging van de gemaakte keuzes en ruimte voor verdere ontwikkeling in ons nieuwe schoolplan 2019 – 2023.
Het nieuwe jaar komt eraan. Een boek van 365 pagina’s. We mogen het samen gaan vullen, we gaan samen de verhalen maken. Het leren staat voorop. Leren is veel kennis ontvangen en leren begrijpen wat er
staat. Met de juiste motivatie en uitdaging kun je het beleven. Samen leven en beleven, dat wensen wij
voor 2019…. en een speelklaar veldje voor de bovenbouw! Verwachting is dat dit eind januari klaar is.

Fijne feestdagen en een waanzinnig goed 2019!
Team De WereldSter
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Themachat Grip op je Geld
Beste ouders,
Op 18 december aanstaande organiseert het CJG043 in samenwerking
met de Kredietbank Limburg een themachat ‘Grip op je Geld’.
We hopen een aansprekend thema in deze dure decembermaand!

.
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Rabobank Springfestijn
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