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Gratis schoolmelk & schoolfruit 
 

Binnenkort starten we op De Wereldboom met het aanbieden van gratis schoolmelk en schoolfruit. 
De peuters en de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 ontvangen dan 20 weken lang, 3 dagen in de week gratis 

schoolmelk en schoolfruit. In de week van 8 november starten wij met het aanbieden van gratis schoolmelk. In 
de week van 15 november starten wij met het aanbieden van gratis schoolfruit. Op deze dagen hoeft uw kind 

dus geen eten of drinken voor in de ochtend mee te nemen, maar dit mag natuurlijk wel. Een dezer dagen 

wordt u verder geïnformeerd. 
 

Nationaal schoolontbijt 
 
Woensdag 3 november krijgen alle kinderen van De Wereldboom op school een gratis ontbijt aangeboden. 

De kinderen hoeven deze dag dus niet thuis te ontbijten. Samen ontbijten is niet alleen gezellig, maar legt ook 

een gezonde basis voor de rest van de dag.   
 

Luizenpluis 
 

Maandag 1 november (locatie Sportlaan) en dinsdag 2 november (locatie Tabakstraat) houden onze 
luizenpluizers weer een controle op de aanwezigheid van hoofdluis. Mocht er hoofdluis bij uw kind gevonden 

worden, dan zal de school met u contact opnemen. 
 

Ouderbijdrage 

 

Voor de herfstvakantie heeft u een brief gekregen met daarin het verzoek de ouderbijdrage voor schooljaar 
2021-2022 te voldoen. Mocht u deze bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan vragen wij u vriendelijk dit 

echt voor vrijdag 5 november alsnog te doen.  
 

Even voorstellen, juf Carolien Everts 
 

Mijn naam is Carolien de Graauw - Everts. Ik ben 50 jaar en woon in Heikant. 
Ik ben al 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb lesgegeven op veel 

verschillende scholen en met verschillende onderwijsconcepten. 

De laatste 4 jaar heb ik in Terneuzen gewerkt. 
Aangezien mijn man en ik in het voorjaar willen gaan reizen heb ik mijn vaste 

baan in Terneuzen opgezegd.  Tot 1 mei ben ik beschikbaar en ben blij dat ik 
tot dan mag werken op basisschool de Wereldboom. Op maandag neem ik, in 

het kader van de klassenverkleining, groep 6 apart. Op woensdag werk ik in 
groep 6/8 en op vrijdag in groep 6/7.  

 
 

Sinterklaas 
 
Vrijdag 3 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten onze school weer met een bezoek verblijden. 

Op De Wereldboom volgen wij het verhaal en concept dat gehanteerd wordt bij de landelijke intocht van 

Sinterklaas. Deze landelijke intocht is op zaterdag 13 november. 
 



Stichting Hoogbegaafdheid Zeeuws-Vlaanderen 
 
Graag maken wij u attent op onderstaande activiteiten die georganiseerd worden vanuit Stichting 

Hoogbegaafdheid Zeeuws-Vlaanderen: 

 
13 november 

Huiswerktips -en tricks voor ouders/verzorgers van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4; 
Manuel Colsen geeft op zaterdag 13 november in een interactieve bijeenkomst tips en tricks voor 

huiswerkbegeleiding aan ouders van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. Inschrijven kan via de website van 
Stichting Hoogbegaafd Zeeuws-Vlaanderen: https://stichtinghbzvl.nl/workshop-het-obstakel-dat-huiswerk-heet-

voor-ouders  

 
21 november 

Rond(d)etafel gesprek voor ouders/verzorgers van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen met een inleidende 
lezing over de A-synchrone ontwikkeling van hb-kinderen; 

 

21 november 
Kunstworkshop voor kinderen op het PO en VO; 

 
11 december 

Workshop "Leren leren" voor kinderen op het PO en VO. 
 

Alle activiteiten zijn terug te vinden op onze site: https://stichtinghbzvl.nl/activiteiten  

 

Kerst 
 

Woensdagavond 22 december vieren wij met alle kinderen (peuters en de groepen 1 t/m 8) kerst op De 

Wereldboom. T.z.t. ontvangt u verdere informatie aangaande deze avond. 
 

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. Voor dit 

schooljaar kunnen wij nog hulp van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s gebruiken om op school een handje te 
helpen bij één of meerdere activiteiten, structureel of incidenteel.  

  
Op De Wereldboom 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. 

 
Bibliotheek ouders 

Op onze beide locaties hebben wij een heuse schoolbibliotheek waar de kinderen boeken kunnen lenen voor op 

https://stichtinghbzvl.nl/workshop-het-obstakel-dat-huiswerk-heet-voor-ouders
https://stichtinghbzvl.nl/workshop-het-obstakel-dat-huiswerk-heet-voor-ouders
https://stichtinghbzvl.nl/activiteiten


school en in de klas........ 
  

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 
 

November 
Maandag          01-11-2021        Luizenpluis locatie Sportlaan (peuters + groepen 1 t/m 4) 

Dinsdag            02-11-2021       Luizenpluis locatie Tabakstraat (groepen 5 t/m 8) 

Woensdag        03-11-2021       Nationaal schoolontbijt (peuters + groepen 1 t/m 8) 
Vrijdag             05-11-2021       Kabouterpad (peuters + groepen 1 en 2) 

 
Maandag          08-11-2021       Start schoolmelkproject 

Zaterdag          13-11-2021       Landelijke intocht Sinterklaas 

 
Maandag          15-11-2021       Start schoolfruitproject 

Dinsdag            16-11-2021       Activiteitencommissie (AC) 
Donderdag        18-11-2021       Doe-dag Reynaertcollege (groepen 7 en 8) 

 
Maandag           22-11-2021       Medezeggenschapsraad (MR) 

 

December 
Woensdag         01-12-2021       Cultuurmenu ‘Kippenvel op papier’ (groepen 7 en 8) 

Vrijdag              03-12-2021       Sinterklaas op De Wereldboom (peuters + groepen 1 t/m 8) 
 

Dinsdag            07-12-2021        Cultuurmenu ‘Gedachten & gedichten’ (groepen 5 en 6) 

Donderdag        09-12-2021        Bezoek industrieel museum Sas van Gent (groepen 7 en 8) 
 

Woensdag         22-12-2021        Kerstviering ’s avonds op school (peuters + groepen 1 t/m 8) 
Vrijdag              24-12-2021        Vrije dag (groepen 1 t/m 8) – peutergroep en BSO wel geopend 

Zaterdag           25-12-2021        1e Kerstdag 
Zondag             26-12-2021        2e Kerstdag 

 

Maandag           27-12-2021        Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari (peuters + groepen 1 t/m 8) 
Vrijdag              31-12-2021        Oudjaar 

Zaterdag            01-01-2022       Nieuwjaar 
 

Maandag           10-01-2022        Eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar (peuters + groepen 1 t/m 8) 

 
 

    

 
 


