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Koningspelen 17 april 

Op do 17 april van 9.30 tot 12.15 zullen de koningsspelen 

plaats vinden.Er zijn al heel wat ouders die zich hebben 

aangemeld om te begeleiden. Er zijn nog een aantal 

onderdelen zonder begeleider...Lijkt dit u leuk dan kunt u 

zich inschrijven op de lijst die staat in de hal van 

Wereldwijs. Voor vragen kunt u terecht bij Meester 

Egon. 

 

Paasontbijt 17 april 

Op donderdag 17 april hebben wij het traditionele 

pyjamapaasontbijt waarbij de kinderen in hun mooiste 

pyjama naar school komen. 

Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de 

school wordt verzorgd. 

Graag willen wij u vragen om uw kind ook dit jaar weer 

een gekookt ei mee te geven. 

De kinderen nemen hun eigen bord, beker en bestek 

mee. Het beste is als dit alles van hard plastic is. Graag 

voorzien van hun naam in een plastic tas een dag van 

tevoren meegeven (woensdag 16 april). 

Na afloop kunnen de gebruikte spullen in de tas mee 

terug. 

**Meteen na het ontbijt beginnen de Koningsspelen 

Zomerfeest 

Het zomerfeest is dit jaar op vrijdag 6 juni. Het thema is 

‘Eet Smakelijk’.We zijn op zoek naar ouders die het leuk 

vinden om een workshop te geven of hierbij te helpen. 

In elke klas wordt 1 workshop gegeven waarbij iets 

lekkers gemaakt gaat worden.  

Deze lekkernijen zullen tijdens het middagprogramma 

verkocht worden in het restaurant van de bovenbouw of 

op de markt! 

Ook hebben we veel hulpouders nodig voor tijdens de 

middag. 

Inschrijven kan bij de leerkracht van uw kind vanaf 

maandag 7 april. 

We hopen weer op uw geweldige inzet! 

Schoolkamp groep 8 

De leerlingen van groep 8 (Juf Mira en meester Senne) 

gaan op 14, 15 en 16 april op schoolkamp!  

We zitten in een bosrijke omgeving in de gemeente 

Huizen in ‘t Gooi. De leerlingen zijn in de klas al volop 

aan het oefenen voor de bonte avond. Ook zullen alle 

leerkrachten van Wereldwijs aanwezig zijn om mee te 

doen met een spannend bosspel. Na het schoolkamp 

zullen een aantal leerlingen van groep 8 over de 

gebeurtenissen een verslag schrijven in de nieuwsbrief.  

 Nieuwe doeltjes 

Zoals u wellicht gezien heeft op het schoolplein van 

Wereldwijs zijn er twee nieuwe doelen bij op het 

speelveld! 

Deze zijn dankzij een subsidie van Jantje Beton en het 

stadsdeel neergezet voor de leerlingen. De doeltjes zijn 

met wilgen bekleed die door de leerlingen van groep 8b 

zijn gesnoeid uit de Bijlmerweide samen met Kees van de 

schooltuinen. Als de wilgen gaan bloeien zullen de 

doelen vanzelf mooi groen kleuren. Ook zijn er wilgen 

neergezet om de hoeken van het veld aan te geven. Veel 

plezier ermee! 

 



 

Een prachtige groei! 

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender) 

7 april:  MR vergadering 

8 april:  info ochtend voor nieuwe ouders 

11 april:  bezoek kinderboerderij Bijlmerweide door de groep 3 ’s morgens. ’s middags de groep 2 /3  een lenteles. 

14 t/m 16 april: Kamp groep 8 

15 april:  groep 7 speelt mee met het leerorkest in de Arena.  

17 april:  Paasontbijt en koningspelen. De kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij! 

18 april tot 6 mei: meivakantie. Op dinsdag 6 mei start de school weer. 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

Directiespreekuur: elke donderdag van 8.45 – 9.30 

 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

De Vreedzame School: succesindicatoren 
Wereldwijs 

2012 

2013 


