Den Haag, 2 september 2019
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag is het schooljaar 2019-2020 van start gegaan. Op Onze Wereld begint dat met een
feestje: naar school gaan is leuk, het is een voorrecht en het legt een basis voor de toekomst.
Een goede reden om zo'n mooi moment te vieren! Bijna 800 kinderen hebben we welkom
geheten.
Onze Wereld is een grote, kleurrijke, moderne, katholieke basisschool in de Haagse wijk
Transvaal. De school kenmerkt zich door respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg. Het respecteren van de verschillen tussen mensen is op Onze Wereld tevens het waarderen van de
overeenkomsten. Hierbij willen wij in principe geen beperkingen opleggen, tenzij bepaalde
gedachten, symbolieken, meningsuitingen of gedragingen anderen belemmeren in het gevoel van veiligheid of respect.
De veiligheid die we in en om de school nastreven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van personeel, ouders/verzorgers, kinderen en alle anderen die met de school te maken
hebben. Het is de manier waarop we met elkaar omgaan, maar ook het zich houden aan regels en afspraken. Veiligheid is niet onderhandelbaar! Dat geldt in en om de school.
Ieder mens en iedere cultuur maken deze wereld rijker en mooier.
Ondanks alle verschillen delen we dezelfde hoop en dezelfde dromen
en leveren we dezelfde inspanning om van dit leven iets moois te maken...
...de wereld is van ons allemaal!

Bovenstaande teksten zijn ontleend aan onze SchoolGids. Deze vindt u op
www.onzewereld.net onder het kopje informatie. U krijgt geen papieren SchoolGids,
maar binnenkort krijgen alle kinderen weer de School Gids Kalender. De belangrijkste pagina’s uit de SchoolGids zijn voor u in die kalender gezet. We verwachten dat u de kalender
over enkele weken ontvangt.
Om er voor te zorgen dat u toch alvast belangrijke data kunt noteren geven wij u nu alvast
een overzicht van vakanties en andere voor u belangrijke informatie.
De Schooltijden
‘s Morgens beginnen alle kinderen om 8.45 uur. De deuren
gaan om 08.35 uur open. ’s Middags gaan om 14.45 uur de
deuren open. Op woensdag kunnen de kinderen om 12.30 uur worden opgehaald. 's Middags zijn dan alle kinderen vrij.
We willen op tijd beginnen; dat betekent dat uw kind om 8.45 uur in
de klas moet zijn. U zult merken dat we er extra hard aan gaan werken om iedereen op tijd
op school te hebben.
Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. We willen graag dat alle kinderen
overblijven. Dit betekent, dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De kinderen
moeten zelf eten en drinken bij zich hebben: drinken en iets kleins om te eten rond 10 uur
en drinken en brood/lunch voor tussen de middag.

Vakanties en vrije (mid)dagen
StudieDag team 1
maandag
Prinsjesdag
dinsdag
Startgesprekken
vrijdag
Herfstvakantie
Sinterklaas-Middag
donderdag vanaf 12.30
Middag voor Kerstvakantie vrijdag vanaf 12.30
Kerstvakantie
StudieDag team 2
dinsdag
Voorjaarsvakantie
StudieDag team 3
donderdag
Paasvakantie
vrijdag en maandag
Meivakantie
StudieDag team 4
woensdag
Hemelvaartvakantie
donderdag en vrijdag
de
maandag
2 Pinksterdag
StudieDag team 5
vrijdag
Zomervakantie
vanaf vrijdag

16 september 2019
17 september 2019
20 september 2019
21 okt. t/m 25 okt. 2019
05 december 2019
20 december 2019
23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
14 januari 2020
24 febr. t/m 28 febr. 2020
26 maart 2020
10 en 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
20 mei 2020
21 t/m 22 mei 2020
1 juni 2020
19 juni 2020
17 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

Startgesprekken
Op vrijdag 20 september worden op school met alle gezinnen startgesprekken gepland. De
kinderen zijn die dag vrij en u wordt op een vaste tijd uitgenodigd om met uw kind(eren)
naar school te komen voor het startgesprek met de leerkracht.
Contacten met ouders/verzorgers
Als school vinden we het bijzonder belangrijk dat er een goede relatie is tussen de
ouders/verzorgers en de school. Dit is de basis voor een goede basisschooltijd van uw en
onze kinderen. We vinden het daarom goed dat ouders eenvoudig de school kunnen
benaderen. Ouders zijn elke dag welkom op school voor een kopje koffie of thee. Tussen
08.35 en 9.00 uur staat er koffie en thee klaar in ons WereldTheater, Brandtstraat 89.
Elke dinsdag, woensdag en donderdag hebben we Koffie XL. Koffie...met wat eXtra's: koffie
vanaf 08.35 uur. En om 09.00 uur start iets eXtra's: uitwisselen, vertellen, presenteren,
ideeën verzamelen, informeren, betrekken en alles samen!
Dit jaar gaan we gebruik maken van de school-app SchouderCom. Hiervoor ontvangt u
binnenkort een brief met het verzoek om uw email door te geven.
Informatie per leerjaar
Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw kind een informatiefolder over het leerjaar.
Daarin vindt u informatie over bijvoorbeeld de gymtijden, de data voor de
rapportgesprekken, KijkLessen, DoeLessen, thema-besprekingen, speciale periodes in het
leerjaar enzovoorts. . Ook wordt u uitgenodigd voor een “nieuw-school-jaar-receptie”:
ouders/verzorgers van de klas leren elkaar op een ontspannen manier kennen, zodat u weet
met welke kinderen uw kind in de klas zit.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Met vriendelijke groeten,
Namens het team Basisschool Onze Wereld
Aartje van den Akker

