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Zomerfeest 

Over een paar weken is het al zover….. 

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. De lijsten 

hangen bij elke klaslokaal.  

We hopen weer op uw geweldige inzet! 

Schoolkamp groep 8 

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

waren  op 14, 15 en 16 april op schoolkamp.  

Ze zaten in een bosrijke omgeving in de gemeente 

Huizen in ‘t Gooi. De leerlingen hebben in de klas 

geoefend  voor de bonte avond. Ook waren alle 

leerkrachten van Wereldwijs aanwezig om mee te doen 

met een spannend bosspel. Na het schoolkamp zullen 

een aantal leerlingen van groep 8 een verslag schrijven 

over de gebeurtenissen in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

Paasontbijt en Koningspelen: AH en 

ouders bedankt! 

Dank aan Albert Heijn voor het sponsoren van de lekkere 

paasbroden voor het paasontbijt. 

En ook dank aan de ouderraadsleden van de Paas-

werkgroep voor  hun grote inzet. 

We blijven nog even aan het bedanken want wat hebben 

veel ouders meegewerkt aan de koningspelen. Een 

geweldig succes! Ontzettend bedankt! 

 

 

NSA: Graffiti-talent op Wereldwijs 
In de laatste periode van de NaSchoolse Activiteiten 

wordt er ook een workshop Graffiti voor Gevorderden 

georganiseerd. Hier kunnen de kinderen zich niet zelf 

voor opgeven, maar hier worden de grootste 

talenten/enthousiastelingen voor uitgekozen. Dit heeft 

de docente inmiddels gedaan. Op Wereldwijs blijkt veel 

Graffiti-talent aanwezig, want er zijn maar liefst 6 

kinderen uitgenodigd om ook de volgende periode weer 

mee te doen!  

 

Dit zijn: Synoa Lowell, Gabriella Addai, Farida Sayedi, 

Halley Herms, Inaaya Muradin en Sarah-Lee Sheotohal.  

  

Deze kinderen gaan de komende periode hard aan de 

slag om de houten instrumentenkisten van het 

LeerOrkest van een spuit verf te voorzien. Dat geeft vast 

een kleurrijk resultaat!  

 

 
 
 
 



NSA: Muzikaal Talent op Wereldwijs 
in de laatste periode van de NaSchoolse Activiteiten 

wordt er ook een workshop Popkidz georganiseerd. In 

tegenstelling tot de andere activiteiten kunnen de 

kinderen zich hier niet zelf voor opgeven, maar hier 

worden de grootste talenten/enthousiastelingen voor 

uitgekozen. Dit hebben de docenten inmiddels gedaan. 

Ook op Wereldwijs is talent volop aanwezig, want er zijn 

maar liefst 3 kinderen uitgenodigd om ook de volgende 

periode weer mee te doen!  

 
Dit zijn: Inaaya Muradin, Charlotte Emanuel en Krishan 
Balesar.  
  
Deze kinderen gaan de komende periode hard aan de 

slag om met elkaar verschillende nummers in te 

studeren en zullen zich aan het einde van deze periode 

presenteren als een band! Dat belooft een muzikale boel 

te worden! 

 

Nieuwe ouderconsulent 

De afgelopen anderhalf jaar heb ik met veel plezier op 

Wereldwijs gewerkt als ouderconsulent. Langzamerhand 

heb ik steeds meer ouders leren kennen en is het aanbod 

van bijeenkomsten voor opvoeding en onderwijs 

uitgebreid. De laatste tijd weten ouders mij ook steeds 

meer te vinden voor individuele ondersteuning. 

Naast mijn baan als ouderconsulent werk ik nog als 

docente drama op een middelbare school in Haarlem. In 

de loop van de tijd is gebleken dat de combinatie van 

deze twee banen en mijn gezin teveel van mij vraagt. 

Daarom heb ik besloten mijn baan als ouderconsulent te 

stoppen. Een nieuwe collega, Fadoua Zaitar, neemt de 

taken van mij over. Zij wordt door mij ingewerkt en is de 

afgelopen week al begonnen op Wereldwijs.   

Ik wens u en uw kind(eren) alle goeds voor de toekomst. 

Hartelijke groet, Maartje Dijkstra 

Nieuwe ouderconsultent stelt zich voor: 
 
Mijn naam is Fadoua Zaitar, en vanaf mei ben ik de 

ouderconsulent op Wereldwijs voor zowel de ouders van 

de peuters en kleuters als de groepen 3 t/m 8.  

 

Als ouderconsulent probeer ik de thuiswereld en de 

schoolwereld van de kinderen dichter bij elkaar te 

brengen. Ouders en school hebben elkaar namelijk 

nodig. Ze zijn partners in het begeleiden van het 

opgroeiende kind. Het is voor een kind belangrijk als u 

als ouder weet wat het meemaakt op school. Zo kunt u 

uw kind beter ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. 

Betrokkenheid van ouders op school draagt bij aan een 

goede ontwikkeling en betere schoolprestaties van het 

kind. 

U kunt als ouder bij mij terecht voor vragen over school, 

opvoeding, en alles wat daar bij komt kijken. Daarnaast 

organiseer ik voor ouders bijeenkomsten gericht op 

onderwijs en opvoeding, zoals ‘omgaan met lastig gedrag 

van kinderen. En bijeenkomsten die gericht zijn op 

thema’s uit Puk&Ko / Ik&Ko (peuters en kleuters). Heeft 

u nog behoefte aan een bepaald onderwerp, dan hoor ik 

het graag.  

Iedere woensdag en donderdagochtend ben ik aanwezig 

op  Wereldwijs. U kunt mij ook altijd bellen en 

whatsappen op: 06-23941847of mailen naar 

f.zaitar@swazoom.nl. 

 

Terugblik Grote Rekendag 

Op 2 april hebben alle leerlingen mee gedaan met de 

Grote Rekendag. Het thema was het verzamelen van 

gegevens en bijvoorbeeld grafieken daarmee maken. 

Hoeveel boterhammen eten wij per dag? Nieuwsgierig? 

Kijk dan eens op de website bij groep 8B 

Leerorkest  15 april in de Arena: 

 

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender) 

13 mei: schoolfotograaf  

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

Directiespreekuur: elke donderdag van 8.45 – 9.30 


