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Laat uw advies horen voor de schooltijden 
Zoals in nieuwsbrief 9 (19 december 2013) al aangekondigd is gaat de MR een raadpleging houden onder ouders over 

andere schooltijden. Volgende week kunt u uw voorkeur duidelijk maken. Formulieren worden tijdens de 

rapportgesprekken uitgedeeld. 

 

Ter verkenning van de mogelijkheden voor het invoeren van andere schooltijden heeft er  in het najaar 2013 een 

bijeenkomst voor ouders en een bijeenkomst voor leerkrachten plaatsgevonden. 

Uit deze bijeenkomsten is naar voren gekomen dat onder zowel de ouders als de leerkrachten onvoldoende draagvlak 

bestaat voor een grote wijziging van de huidige schooltijden. 

In het kader van de Brede School samenwerking vragen de omliggende basisscholen echter om de eindtijd van de 
schooldagen met hen gelijk te trekken. Het merendeel van deze scholen hebben een continurooster ingevoerd, met een 
eindtijd van 15:00 uur. Als dit voor zowel ouders als leerkrachten van Wereldwijs goed is kunnen we met de eindtijd van de 
andere scholen mee, anders uiteraard niet.  

 

U kunt volgende week uw voorkeur aangeven (slechts 1 keuze mogelijk):  
1. Behouden van de huidige schooltijden  
(schooltijden: van 8:45 uur tot 12:00 uur - pauze van 1 uur - van 13:00 uur tot 15:15 uur, woensdag school tot 12.30) 
2. Vervroegen van de schooltijden met een kwartier  
(schooltijden: van 8:30 uur tot 12:00 uur- pauze van 1 uur -van 13.00 uur tot 15:00 uur, woensdag school van 8.30 tot 
12.15) 
3. Verkorten van de pauze met een kwartier  
(schooltijden: van 8:45 uur tot 12:00 uur - pauze van 45 min - van 12:45 uur tot 15:00 uur, op woensdag school van 8.45 tot 
12.30) 
4. Geen voorkeur 

  
Zowel de ouders  als de leerkrachten spreken zich uit over de schooltijden. De MR maakt een keuze in haar vergadering van 

3 maart as. De uitkomsten van de twee raadplegingen zullen leidend zijn bij deze keuze. 

 

Denkt u vast na? 

 

Personele zaken 
Juf Maaike van Lieren gaat haar LIO stage afronden op een andere school. Zij heeft Wereldwijs inmiddels verlaten en we 

hebben afscheid van haar genomen.  Na de voorjaarsvakantie komt juf Baukje in groep 5a op maandag en dinsdag les 

geven. Juf Baukje werkt de andere dagen op Bijlmerdrie. We heten haar van harte welkom. 

 

Cito toets groep 8 klaar! 
Onze achtste groepers hebben heel hard hun best gedaan deze week. We hopen voor iedereen op een goed resultaat. 

 

 

 



 

 

Tentoonstelling van de groepen 3, 4 en 5 

De afgelopen 6 weken hebben de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 met veel plezier workshops fotografie, animatie en film 

gevolgd. 

De resultaten zijn dinsdagmiddag 18 februari vanaf 15.00 uur te zien in de grote hal van Wereldwijs.  

Als u komt kijken naar het werk van uw kind, kan u dat samen met uw kind doen. Het is dan de bedoeling dat u uw kind om 

15.00 uur bij de klas ophaalt. 

Wij hopen u dinsdag 18 februari om 15.00 uur te zien op school!  

 

Oudergesprekken en bijeenkomst uitleg rapport 
Op dinsdag 18 en donderdag 20 februari zijn de oudergesprekken waar u toelichting krijgt op het rapport van uw kind en u 

natuurlijk vragen kan stellen.  De rapporten worden vandaag, 14 februari  uitgereikt. Vergeet u niet om het rapport mee te 

nemen naar het gesprek? 

Op woensdag 19 februari is er een bijeenkomst voor ouders die graag meer willen weten hoe je het rapport van je kind 

beter kunt begrijpen.  U kunt natuurlijk vragen stellen. De uitleg wordt gegeven door onze ouderconsultent Maartje 

Dijkstra. 

Tijd: 8.45 – 9.45         Plaats: Ouderkamer Wereldwijs 

 

Kom ook eens spelen bij de Speel-o-theek! 

Een Speel-o-theek is een uitleencentrum van speelgoed. Het is te vergelijken met een bibliotheek. De Speel-o-theek is er 

voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. 

Een kind ontwikkelt zich spelenderwijs op verschillende gebieden. Het materiaal van de Speel-o-theek sluit hierop aan. Ook 

is het speelgoed onderverdeeld naar leeftijd. We hebben bewegingsmateriaal als springtouwen  en ballen maar 

bijvoorbeeld ook puzzels. Op maandag, donderdag en vrijdag tussen 13.30/14.00-16.30 uur kunt u speelgoed lenen voor € 

2,50 per jaar. Op woensdag is er spel-inloop van 13.30-16.30 uur. U kunt dan met uw kind(eren) komen spelen met al het 

speelgoed. De Speel-o-theek werkt samen met de opvoedadviseur. Deze is op de woensdagen aanwezig. U kunt dan 

praten over de opvoeding als u dit wilt. Ook is het leuk om andere ouders te ontmoeten. Voor uw kind is het leuk om met 

andere kinderen te spelen en uw kind speelt met ander speelgoed dan thuis. Op school ligt een brochure met meer 

informatie. Kom gezellig langs op de eerste etage van Frankemaheerd 2 ! (ingang bibliotheek) 

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

 

Dinsdag en donderdag 18 en 20 februari:   Oudergesprekken en raadpleging ouders schooltijden 

Vrijdag 21 februari:    Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari:  Voorjaarsvakantie 

Maandag 3 maart:    MR vergadering 

Dinsdag 11 maart: Ouderavond Vreedzame school, meer info in de volgende 

nieuwsbrief 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

 

 


