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Vreedzame school 

We blikken terug op een goede avond over de 

Vreedzame school. Uitgelegd is hoe we onze leerlingen 

medeverantwoordelijk maken voor het goed oplossen 

van conflicten en hoe onze leerlingmediatoren werken. 

De leerkrachten hebben een les uit de Vreedzame school 

aan de ouders gegeven.  We hopen de volgende keer op 

nog meer ouders die het belangrijk vinden om hier tijd 

voor vrij te maken. Kennis over het vreedzame school 

concept helpt om samen met uw kind thuis dezelfde ‘ 

taal ‘ te spreken als op school.  U komt zo ook te weten 

hoe wij omgaan met pesten en conflicten op school. Mis 

de volgende keer dus niet! 

Naschoolse activiteiten 

Op dit moment is de tweede periode van de NaSchoolse 

Activiteiten in volle gang. Er wordt volop muziek 

gemaakt, gesport en gedanst na schooltijd! Het is echt 

leuk om te zien! In week 15 worden de activiteiten 

afgesloten door middel van Open Lessen, waarbij u als 

ouder van harte uitgenodigd bent, maar daarover wordt 

u later nog geïnformeerd.  

Derde periode NSA 

Vanaf week 20 (de week van 12 mei) gaat de derde en 

laatste periode van start.  Tijdens deze periode, van 

slechts zes lessen, kunnen alleen leerlingen van groep 5 

tot en met 7 zich opgeven. De ervaring leert dat de 

jongere kinderen altijd erg vermoeid zijn naar mate het 

eind van het schooljaar nadert, en de leerlingen van 

groep 8 houden zich bezig met het afscheid nemen op 

school en bereiden zich voor op hun nieuwe ervaring op 

het  middelbaar onderwijs. 

 

Er wordt op dit moment hard gewerkt om het 

programma samen te stellen. Een aantal huidige 

activiteiten zal blijven, maar er zal ook een aantal nieuwe 

activiteiten komen. Vooral buitenactiviteiten, omdat we 

hopen dat het tegen die tijd echt mooi weer is! Een van 

de buitensporten waar we aan denken is: KANO-LES op 

de Gaasperplas!  

GEZOCHT: ouder met een auto/busje, beschikbaar op 

woensdagmiddag! 

Deze activiteit kan alleen doorgaan als de kinderen door 

een OUDER MET EEN AUTO/ BUSJE hier gebracht kunnen 

worden. Het gaat om de woensdagmiddag. Welke ouder 

heeft dan wat vrije tijd over en zou dit kunnen doen? 

Meldt u hiervoor aan bij Rosanne Kok, via r.kok@obs-

wereldwijs.nl De kinderen zullen u heel dankbaar zijn! 

GEZOCHT: oventje voor bakworkshop! 

Een andere activiteit die er gegeven zal worden is 

“Taartjes & Cakejes bakken”! Hiervoor is de docente nog 

op zoek naar een oventje, wat voor zes lessen op school 

kan worden gebruikt. Heeft u toevallig iets over wat door 

de NSA geleend mag worden? Schroom niet en mail naar 

het bovenstaande e-mailadres!  

Grote rekendag 2 april 

Wereldwijs doet dit jaar sinds lange tijd weer mee met 

de Grote Rekendag. Dit is de twaalfde editie. Op deze 

dag rekenen we met alle groepen over het zelfde thema. 

Dit jaar gaat het over het verzamelen van gegevens en 

het maken van grafieken. Zo gaan we onderzoeken wat 

ons lievelingsfruit is, onze lievelingsgroente en hoeveel 

boterhammen we per dag eten. Voor elke groep zijn er 

tal van activiteiten die de kinderen gaan maken, 

uitrekenen en tekenen. We openen met de hele school 

met een spannende startactiviteit.  

Creatief met geld  

Op deze ouderbijeenkomst leert u hoe u met (weinig) 

geld toch heel creatief kunt zijn. Onder leiding van 

Maatje Dijkstra krijgt u tips en aanbevelingen. Let op 

deze bijeenkomst vindt op Bijlmerdrie plaats en start om 

9.00 uur. 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij 

de activiteitenkalender) 

2 april:  Grote rekendag  

Ouderbijeenkomst Creatief met geld op 

Bijlmerdrie 

4 april Ouderbijeenkomst Onderbouw thema lente 
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