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Eerste schooldag 
  
Wij hopen dat jullie allen een goede vakantie hebben gehad. We gaan er samen weer een mooi en gezellig 

schooljaar van maken. Maandag 6 september vangt het nieuwe schooljaar weer aan. De kinderen uit de 
groepen 1 t/m 8 mogen vanaf 08.15 uur direct naar hun eigen klas. De ouders / verzorgers mogen helaas niet 
mee de school in. Alléén de kinderen uit groep 1 die net zijn gestart mogen naar de klas worden gebracht. 
 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 maken gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school. De peuters 
en de groepen 3 en 4 dienen gebruik te maken van de hoofdingang aan de voorzijde van de school. De 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de buitendeur van hun eigen klaslokaal. 

 

Schooltijden 
 

M.i.v. het nieuwe schooljaar hanteren wij de volgende schooltijden voor de groepen 1 t/m 8: 
 

Maandag              08.30-14.45 uur 

Dinsdag               08.30-14.45 uur 
Woensdag            08.30-12.00 uur 

Donderdag           08.30-14.45 uur 
Vrijdag                 08.30-14.15 uur 

 

Corona maatregelen 
 
Bij corona gerelateerde klachten blijft uw kind thuis en wordt het advies gegeven uw kind te laten testen bij de 

GGD. Ouders/verzorgers mogen alleen in de school komen, wanneer er een afspraak is gemaakt. Zowel binnen 

als buiten de school vragen wij u 1.5 meter afstand tot elkaar te houden. 
 

Juf Lesley 
 

Zoals u wellicht zult weten is juf Lesley in blijde verwachting. Nu geeft het protocol waaraan de school zich 
moet houden aan dat een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is 1,5 meter afstand tot alle anderen 

dient te bewaren (dus ook leerlingen op de basisschool en 0-4 jarigen). Bij de kleuters is dat haast onmogelijk. 
Dit heeft er toe geleid dat we m.i.v. het nieuwe schooljaar een 2e leerkracht in groep 2 hebben, namelijk juf 

Anneke. Juf Anneke zal naast juf Lelsey het vaste gezicht worden voor de kinderen in de klas. Juf Lesley gaat 

juf Anneke ondersteunen daar waar we de 1,5 meter kunnen waarborgen tot de kinderen. 
 

Gym 
 

De groepen 1 en 2 gaan dit schooljaar op maandag gymmen in Den Dullaert. Wij vragen u gymschoentjes met 
de kinderen mee naar school te geven (graag voorzien van naam) die we op school mogen houden. Bij slecht 

weer gymmen de kinderen namelijk ook in de centrale hal van de school. 
 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gymmen op maandag en donderdag in Den Dullaert. Zij nemen naast 

gymschoenen ook een gymbroek en t-shirt mee naar school. Deze gymspullen gaan aan het einde van de dag 
weer mee naar huis om te wassen. 

 
Maandag 6 september gaan we nog niet gymmen. De gymlessen vangen aan vanaf donderdag 9 september. 



Gouden weken  
 

De eerste twee weken werken we op school aan een goed klassenklimaat, lopen we de schoolregels met de 
kinderen langs en stellen we samen met de kinderen de klassenregels vast. De eerste weken maken we 

derhalve nog géén gebruik van de klassenverkleining in de groepen 6-7 en 6-8. 
 

Contact leerkrachten 
 

Op de website van de school www.basisschooldewereldboom.nl kunt u de mailadressen van de leerkrachten 
vinden. Wij vragen u ziekmeldingen telefonisch door te geven voor 08.30 uur. Het telefoonnummer van onze 

locatie aan de Sportlaan is 0114-319130 en van onze locatie aan de Tabakstraat 0114-314079. Voor 

gesprekken die wat meer tijd vragen van de leerkrachten vragen wij u contact op te nemen per mail of na 
schooltijd. 

 

Juf Anneke 
 

Ik ben juf Anneke Verbeeren, woonachtig te Lamswaarde en afgestudeerd als kleuteronderwijzeres in  

België. Komend schooljaar geef ik samen met juf Lesley les in groep 2. 

Ik kijk met vol enthousiasme uit naar deze periode om de kinderen op een speelse manier te  

ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Vele groeten en tot ziens!!! 
 

 
 

Vakanties 2021-2022 
 

Op de website van de school www.basisschooldewereldboom.nl kunt u de data vinden van de vakanties en de 
overige vrije dagen.  

 

Klassenfoto’s 
  

Maandag 6 september maken we van alle groepen een klassenfoto. Deze foto zullen wij aanbieden voor €2,- 
per stuk. De foto zal in eigen beheer worden gemaakt en met de opbrengst spekken we de kas van de 

activiteitencommissie. 

 

Luizenpluis 
 
Maandag 6 september zullen de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 en de peuters worden gecontroleerd op neten 

en hoofdluis.  
 

 
 

http://www.basisschooldewereldboom.nl/
http://www.basisschooldewereldboom.nl/


Plusgroep 
 

In de derde week van het nieuwe schooljaar starten we met onze plusklas. We zullen dan een extra 
programma gaan aanbieden voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die meer uitdaging aankunnen. 

Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. Ouders/verzorgers waarvan de kinderen hiervoor in 
aanmerking komen moeten toestemming geven om dit extra programma onder schooltijd te mogen volgen. 

 

Traktatiebeleid 
 
M.i.v. het nieuwe schooljaar hoeven de traktaties niet meer voorverpakt te zijn. Wel willen wij u vragen, 

wanneer u de traktaties zelf maakt, deze goed afgedekt mee naar school te geven. Als school stimuleren wij 

gezonde voeding, zo ook gezonde traktaties. 
 

Sportdag 
  

Woensdag 13 oktober (o.v.b.) organiseren wij voor alle kinderen van De Wereldboom onze jaarlijkse sportdag 
op de velden van HVV & RKHAV. Voor deze sportdag zijn wij op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s 

die tussen 08.30 en 12.00 uur zouden willen helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen 
naar dewereldboom@ogperspecto.nl.  

 

Openingsviering 
  

Woensdag 8 september om 11.00 uur houden wij samen met de peuters en de kinderen uit de groepen 1 t/m 
8 een korte openingsviering op onze locatie aan de Sportlaan. Omwille van de coronamaatregelen kunnen 

ouders/verzorgers hier dit jaar niet bij aanwezig zijn. 

 

Schoolbibliotheek 
  
Op beide locaties van onze school hebben we een heuse schoolbibliotheek. E.e.a. in samenwerking met 

bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Hulst. Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas op school 
boeken lenen. 

  

De bibliotheek wordt bemenst door een aantal vrijwilligers die zorgdragen voor het uitlenen en innemen van de 
boeken. Onze insteek is om de bibliotheek dagelijks een uurtje op beide locaties open te houden. Hiervoor zijn 

wij nog op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die één of meerdere dagen per week een uurtje zouden 
willen helpen. U kunt dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar dewereldboom@ogperspecto.nl. 

 
Vanaf het nieuwe schooljaar mogen kinderen ook de geleende boeken vanuit de schoolbibliotheek mee naar 

huis nemen om thuis te lezen. 

 

Oproep hulpouders  
  
Onze school wordt ondersteund door veel vrijwilligers. Wij zijn deze papa’s. mama’s, opa’s en oma’s hiervoor 

erg dankbaar. Zonder hun hulp zouden wij een aantal dingen niet of minder goed kunnen organiseren. Ook 

voor het nieuwe schooljaar zijn wij weer op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die het leuk zouden 
vinden om op school een handje te helpen bij één of meerdere activiteiten, structureel of incidenteel.  

  
Op structurele basis zijn wij op zoek naar: 

  

Luizenpluizers  
Deze groep vrijwilligers controleert na iedere vakantie alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis en 

neten. Indien nodig wordt er ook tussentijds gecontroleerd.  
  

Natuur vrijwilligers 
Deze groep vrijwilligers organiseren en begeleiden allerlei natuuractiviteiten voor alle kinderen van onze school. 

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een bezoek aan de Saeftinghe of een bezoek aan de bossen, 



waterbeestjes zoeken in een waterplas, het maken van vetbollen voor de vogels of het kweken van groenten in 
onze eigen moestuin. 

  

Ouders voor de activiteitencommissie 
Deze groep vrijwilligers organiseert diverse activiteiten van de vrijwillige ouderbijdrage zoals  

Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreis e.d. 
  

Verkeer vrijwilligers 
Deze groep vrijwilligers helpt bij allerlei activiteiten rondom verkeer. 

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leren oversteken van onze allerkleinsten, het praktisch 

verkeersexamen in groep 7, fietscontroles op de aanwezigheid van goede verlichting, remweg– en dode hoek 
lessen, e.d. 

  
Heeft u interesse in één of meerdere van bovenstaande werkgroepen, laat dit dan weten door een mailtje te 

sturen naar dewereldboom@ogperspecto.nl. Alvast enorm bedankt voor uw hulp.  

 

Data 
 

September 
Maandag          06-09-2021       Eerste schooldag peuters en de groepen 1 t/m 8 

Maandag          06-09-2021       Luizenpluis groepen 1 t/m 8 en peuters 
Maandag          06-09-2021       Klassenfoto’s groepen 1 t/m 8 en peuters 

Woensdag        08-09-2021       Openingsviering groepen 1 t/m 8 en peuters 

 
Oktober 

Woensdag        06-10-2021       Studiedag team (groepen 1 t/m 8 vrij – peutergroep en BSO’s geopend    
Woensdag        13-10-2021       Sportdag o.v.b.  

Woensdag         20-10-2021      Kamp groep 8 (20 t/m 22 oktober) 
 

    

Team basisschool De Wereldboom 
 

 
 

Bovenste rij van links naar rechts: meester Martijn, juf Lianne, juf Chana, juf Annet 
  

Middelste rij van links naar rechts: juf Anneke, juf Daniëlle, juf Tineke, juf Esther, juf Jacqueline, meester Erik 
  

Onderste rij van links naar rechts: Juf Joyce, juf Lynn, juf Lesley 
 

Niet op de foto: juf Kim 



 


