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Start uitleen Verteltassen 
Hoera! Woensdag 12 november is het eindelijk zover: de 

uitleen van de Verteltassen gaat van start! Aan de 

kapstok in de bieb kunt u de prachtige Verteltassen 

vinden, gemaakt door ouders van Wereldwijs en de 

Wijsneusjes. De Verteltassen kunt u lenen voor 7 dagen 

op maandag, woensdag en donderdag vanaf 08.15 uur 

tot en met 08:45 uur. De tas kan op de betreffende dag 

ook teruggebracht worden aan juf Hetty van de bieb. Wij 

wensen u en de kinderen veel lees- en speelplezier! 

 

Bij de verteltassen zijn we druk bezig met het maken van 

een verteltas voor het boek Monkie. Oma Nelly leert 

moeder Ramona tijdens de Verteltassen hoe ze de 

voorkant van een verteltas kan schilderen.  

Ouders gezocht voor het maken van 

verteltassen 

Elke maandagochtend wordt er in de ouderkamer door 

ouders hard gewerkt aan het maken van prachtige 

verteltassen. Wie komt er mee helpen?  Er zijn nog veel 

meer ouders nodig! Bij deze nieuwsbrief is een aparte 

brief waar alles wordt uitgelegd.  U kunt daar aangeven 

welk talent u kunt inzetten voor de Verteltassen en dit 

graag weer inleveren bij de leerkracht.  

We hebben uw hulp nodig! 

Nieuws van de Ouderraad 

Kom op maandag 24 november 2014 20:00 uur 

naar de Eerste Algemene Ouderraadvergadering waarbij 

de nieuwe begroting voor 2014-2015 zal worden 

besproken. Besteden we meer aan cultuur dit 

schooljaar? 
Ook staat de samenstelling van de ouderraad op de 

agenda. Een aantal van de huidige leden staan op het 

punt het stokje over te moeten gaan dragen. Er wordt 

gezocht naar vervanging. Dus wanneer je je in wil zetten 

voor de leuke dingen op Wereldwijs en betrokken wil 

zijn, kom dan langs bij de ouderraadsvergaderingen. 

 

Ouderbijdrage 

Afgelopen woensdag heeft u via uw kind een factuur 

ontvangen om de ouderbijdrage en schoolreisje/kamp te 

betalen. Voor groep 1 t/m 7 is het totale bedrag €65,00 

en voor groep 8 is het €135,00. 

De betaling vindt op drie manieren plaats: 

 De ouders/verzorgers die OR hebben 

gemachtigd het volledig bedrag in een keer te 

incasseren, het totale bedrag wordt dan 

maandag 27 oktober geïncasseerd; 

 De ouders/verzorgers die de OR hebben 

gemachtigd het volledig bedrag in drie 

termijnen te incasseren, eerste termijn wordt 

maandag 27 oktober geïncasseerd, tweede 

termijn op 26 januari 2015 en derde termijn 26 

maart 2015. 

 De ouders/verzorgers die zelf het volledige 

bedrag aan de OR willen overmaken, kunnen dit 

doen op  IBAN: NL18 INGB 0004915947. Maak 

het bedrag het liefst voor 1 januari 2015 over. 

Hierbij verzoek ik u de naam van uw kind en de 

groep bij de mededeling te vermelden.  

Wenst u contant te betalen dan kan dat elke 

woensdag van 8:30 uur tot 9:00 uur. U treft mij 

aan in de centrale hal van de school. 

Behalve aan schoolreisje/kamp wordt uw geld besteed 

aan cultuur (denk aan optredens van groep 3 t/m 8 in 

het Bijlmertheater en groep ½ op school), Artis- en 

museumbezoek, bibliotheek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

sportdag, schoolfeest  etc… 

Namens alle leerlingen en hun ouders/verzorgers dank ik 

u voor uw bijdrage. 

 

Abdel Emrani (penningmeester Ouderraad) 



 
 

Ouders schrijf mee!  
De bovenbouwgroepen gaan een prentenboek maken 

over het thema geld. 
In dat boek komen teksten en tekeningen van de 

kinderen. Het boek past in de serie Amsterdamse 

Prentenboeken van stichting Taalvorming. 

Waarom een boek over geld? 

De school vindt het belangrijk dat kinderen zicht krijgen 

op wat dingen kosten en hoe je met geld kunt omgaan. 

Steeds vaker komen kinderen en jongeren in 

financiële  problemen doordat ze niet geleerd hebben 

goed met geld om te gaan. 

De school vindt het ook belangrijk dat de kinderen meer 

begrip krijgen voor elkaar. Veel dingen zijn voor kinderen 

uit arme gezinnen niet vanzelfsprekend. 

 

Voor ouders is het vaak moeilijk om nee te moeten 

zeggen tegen hun kind, als het ergens om vraagt. Ook al 

kun je het best betalen. 

We organiseren daarom drie thema ochtenden 

voor alle ouders van de school. 

 Woensdag 12 november komt Lucie Visch van 

stichting Taalvorming met u werken aan het 

thema geld. Het gaat vooral over de vraag: 

Hoe leg je aan je kinderen uit dat er ergens geen geld 

voor is? 

We wisselen ervaringen uit over hoe onze ouders dat 

vroeger deden en hoe wij dat nu zelf doen als ouder. 

 Op vrijdag 21 november praat onze 

ouderconsulent Fadoua met u over de vraag: 

Hoe kun je met weinig geld toch leuke dingen doen met 

je kind? 

 Op woensdag 26 november komen een paar 

kinderen uit groep 6, 6-7, 7 en 8 op bezoek. 

Samen met hen bedenkt u adviezen voor 

omgaan met weinig geld. Die adviezen komen 

in een apart boekje, samen met de tips die u 

samen met Fadoua bedenkt op 21 november. 

De ouders die op de thema ochtenden aanwezig 

waren krijgen zo’n boekje. 

Alle thema ochtenden zijn van 9-10 uur. 

U bent van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Fadoua Zaitar (ouderconsulent)  en Lucie Visch (stichting 

Taalvorming) 

 

GRATIS sport- en spelactiviteiten:   
Zuidoost organiseert elke woensdagmiddag voor alle 
kinderen uit de buurt gratis sport– en spelactiviteiten. 
Tijdstip: 15.00 uur t/m 17.00 uur voor kinderen tussen de 
4-14 jaar. 
Waar: In de gymzaal van Wereldwijs (Geerdinkhof 694). 
Kosten: Gratis 
Als je meer wilt weten kijk dan 
op: http://www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/sportbuur
twerk 

/sportbuurtwerkzuidoost 
 
Er zijn verschillende activiteiten te doen: balspellen, 
badminton, tik- en renspelletjes spelen en nog veel 
meer!  
  
Dus kom op woensdag naar de gymzaal!! 
 

 Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, 
krijgt u vaak meer informatie over de activiteit) 
 

Maandag 10 november:  studiedag, leerlingen vrij 

 Voorlichting VO op de SGR 

Dinsdag 11 november: studiedag, leerlingen vrij 

 

Woensdag 12 november: workshop “Ouders schrijf 

mee!” (zie deze nieuwsbrief) 

 Start uitleen Verteltassen 

Maandag 24 november:  Algemene Ouderraad 

vergadering 20.00 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 
 
Nieuwsbrief niet digitaal ontvangen? Check of uw juiste 
e-mailadres bij ons bekend is bij Helen, administratie 
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/sportbuurtwerk
http://www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/sportbuurtwerk

