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Warm welkom 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en we willen 

iedereen weer van harte welkom heten. Om een goede 

start te maken zijn we meteen van start gegaan met de 

lessen van de Vreedzame School. We proberen zo met 

elkaar een prettig en veilig klimaat te creëren op 

Wereldwijs. In de hal ziet u een grote boom met 

opstekers van het team. Straks zullen daar ook opstekers 

van leerlingen hangen. In de klassen zult u de 

klassenregels gaan zien en natuurlijk ook opstekers. Het 

zou fijn zijn als u ons ondersteunt en het gesprek 

aangaat met uw kind over deze lessen. Uw kind kan u al 

heel goed informeren!  

 

 

 

Nieuwe schooltijden 

Fantastisch hoe iedereen deze week op tijd is gekomen 

en aan de nieuwe schooltijden heeft gedacht! Hierbij de 

laatste reminder: 

De inloop start om 8.15 en de lessen starten om 8.30 

Maandag:  8.30- 11.45         12.45-15.00 

Dinsdag:  8.30- 11.45         12.45-15.00 

Woensdag:  8.30-12.15 

Donderdag:  8.30- 11.45         12.45-15.00 

Vrijdag:   8.30- 11.45         12.45-15.00 

Startgesprekken 27 augustus en 2 sept 

We willen graag dit schooljaar beginnen  met een 

individueel startgesprek tussen ouders en leerkracht. 

Doel van dit gesprek is (verdere) kennismaking en het 

uitspreken van onze beide verwachtingen voor het 

nieuwe schooljaar. Leerlingen uit groep 6-8 zijn ook 

aanwezig bij het gesprek. Deze gesprekken vinden om 

woensdagmiddag 27 augustus en dinsdagmiddag en -

avond 2 september plaats.  

U heeft hierover een aparte brief gekregen met vragen 

die u kunt voorbereiden. De intekenlijsten hangen al bij 

de klassen. 

Personele ontwikkelingen 

Dit schooljaar starten we met een paar nieuwe gezichten 

op wereldwijs. Juf Yvette loopt haar LIO-stage bij juf Amy 

in groep 3 en zal maandag en dinsdag zelfstandig de 

groep draaien. Juf Marleen is de nieuwe juf van groep 

1/2A. Meester Josse gaat maandag en dinsdag lesgeven 

in groep 6 en heeft samen met meester Senne een du0-

baan. Marit van Gaalen heeft zich voor de zomervakantie 

voorgesteld als nieuwe adjunct-directeur. Zij zal 

woensdag op Wereldwijs zijn.  

De nieuwe leerkrachten stellen zich voor: 

Beste ouders en lieve kinderen, 

Met ingang van dit nieuwe schooljaar werk ik op 

Wereldwijs en ben ik de nieuwe juf van groep 1-2. Mijn 

naam is Marleen, ik ben 29 jaar en woon in Almere. 

Zeven jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de PABO in 

Arnhem. Na twee jaar invalwerk te hebben gedaan, ben 

ik naar Amsterdam verhuisd voor mijn eerste vaste baan 



als juf. De afgelopen vijf jaar heb ik gewerkt op 

basisschool Bijlmerdrie. Ik heb het nu al erg naar mijn zin 

op Wereldwijs en ik verheug me op de rest van het 

schooljaar!  

Beste leerlingen en ouders van Wereldwijs, 

Ik, meester Josse, ben dit schooljaar nieuw op de 

Wereldwijs. Op maandag en dinsdag heb ik het 

genoegen om klas 6a onder mijn hoede te hebben. 

Samen met meester Senne (jawel, maar liefst twee 

meesters) gaan wij er een topjaar van maken. 

Ik zal hieronder even kort iets over mijzelf vertellen. Mijn 

naam is Josse Govaart, ik ben 32 jaar en een geboren en 

getogen Amsterdammer. Ik ben getrouwd met Sofie en 

samen hebben wij twee schatten van kinderen, mijn 

zoon Thijn is bijna 5 jaar en mijn dochter Rosa is 2 jaar 

oud. In mijn vrije tijd ga ik met veel plezier met mijn 

kinderen naar Artis, jeugdland of naar een van de vele 

speeltuinen in Amsterdam. Daarnaast ben ik op 

zaterdagmiddag spits in een vriendenteam van Fortius: ik 

ben nog altijd zo blij als een kind als ik een doelpunt 

maak. Naast voetballen probeer ik ook regelmatig op 

mijn racefiets te zitten. Ik vind het heerlijk om op de 

heuvels van de Ardennen af te zien. 

Ik heb ontzettend veel zin om dit jaar les te geven en ik 

kijk er naar uit om iedereen (beter) te leren kennen. Als 

je nog vragen over mij hebt schroom vooral niet om ze 

aan mij te stellen. 

Tot gauw op de Wereldwijs. 

Groet, 

Meester Josse 

Hey allemaal, 

Ik ben Yvette Huizer en ik kom dit jaar op Wereldwijs 

mijn LIO lopen in groep 3B op de maandag en de 

dinsdag. Ik heb hier ontzettend veel zin in en zal de 

groep samen gaan draaien met juf Amy. Ik heb mijn 

afgelopen 2 stagejaren doorgebracht op SIRIUS-scholen 

en dit is zo goed bevallen dat ik voor mijn LIO-plek ook 

gekozen heb voor een SIRIUS-school waar ik kansen en 

uitdagingen zag. Ik ben 4
e
 jaars student van de UPvA 

(Universitaire Pabo) en dit is mijn laatste jaar waarin ik 

nog specialisatie volg op het gebied van ‘Jonge kind 

didactiek’ en een vakprofilering volg voor ‘Techniek & 

Bèta’.  

Ik woon samen met mijn vriend en onze dochter van 3,5 

in Ermelo. In Ermelo??? Ja, we hebben de afgelopen 13 

jaar in Amsterdam gewoond, waarvan de laatste 7 met 

veel plezier in Amsterdam-Zuidoost. Vorig jaar hebben 

we toch de keuze gemaakt om de overstap naar de 

Veluwe te maken waar ons hart ligt. Heerlijk het bos op 

de hoek van de straat en de hei twee straten verderop 

om lange wandelingen te maken en om doorheen te 

fietsen. De reistijd hebben we er absoluut voor over. 

Naast een passie voor kinderen en lesgeven heb ik ook 

een passie voor honden en geef ik al 15 jaar les op 

hondenscholen. De laatste 2 jaar doe ik dit op onze eigen 

hondenschool in Ouderkerk aan de Amstel die ik samen 

met mijn vriendin beheer. Verder ben ik zeer actief als 

vrijwilliger bij de Federatie Hondensport Nederland.  

Ik ga het schooljaar tegemoet met heel veel motivatie, 

plezier en het doel om het beste uit elke leerling naar 

boven te halen. Ik sta overal voor open en denk graag 

mee over allerlei uiteenlopende zaken. Heeft u ook 

ideeën? Ik hoor ze graag.  

Ik hoop iedereen gauw persoonlijk te ontmoeten, tot 

dan! 

Groetjes juf Yvette, groep 3B 

 

Onze conciërge Rob is na een ernstig ongeluk aan zijn 

schouder in januari, geopereerd en bezig met zijn 

revalidatie. Hij zal weer voor halve dagen komen werken. 

We willen zijn vervanger Stijn heel erg bedanken voor 

zijn enorme inzet de afgelopen maanden en wensen Rob 

een goed herstel. Omdat Robs schouder nog zeer 

kwetsbaar is moet iedereen voorzichtig zijn met ‘bigi 

brasa’s’! 

 

 



Software voor thuis 

De reken- en taalsoftware van Ambrasoft biedt sinds kort 

de gelegenheid voor uw kinderen om ook thuis (gratis) te 

kunnen oefenen. Uw kind heeft van de leerkracht een 

eigen inlogcode gekregen waarmee hij/zij ook thuis kan 

oefenen.  Prachtige ondersteuning! 

Koffiemoment en verteltassen elke 

maandagochtend 

Onder leiding van Fadoua (onze ouderconsultent) kunt u 

elke maandagochtend komen helpen met het maken van 

de Verteltassen. U bent meer dan welkom in onze 

ouderkamer. 

Wilt u alleen even koffie komen drinken dan is dat 

natuurlijk ook prima! Het koffiemoment is dus bedoeld 

voor alle ouders!  

Oproep:  MR-ouderlid gezocht 

Met ingang van dit schooljaar is de MR op zoek naar een 

nieuw ouderlid. Onze voorzitter Antoine Heideveld heeft 

afscheid genomen. Hierbij willen wij hem ontzettend 

bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren voor onze 

MR.  

Op dit moment zitten er drie personeelsleden in de MR 

en twee ouders. We zijn dus op zoek naar een derde 

ouder. 

Meer weten over de MR? Kijk dan eens op de website bij 

ouderbetrokkenheid, tab MR.  

U kunt zich opgeven bij mr@obs-wereldwijs.nl of een 

ander MR-lid aanspreken (zie website) Bij meerdere 

aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. 

 

 

Onderbouw bezoekt het kabouterpad 
 

Begin september gaan alle kleutergroepen het 

kabouterpad bezoeken tussen 9.00-10.00 uur.  

De kinderen gaan met een aantal verschillende 

werkvormen, de kinderboerderij verkennen en 

onderzoeken. De opzet is om op speelse wijze de 

zintuiglijke waarneming van de kinderen te activeren.  

De opdrachten zijn geschreven vanuit de beleving van de 

kabouter. De opdrachten zijn gekoppeld aan het seizoen. 

Per groepje van vijf kinderen is een begeleider van 

school nodig. Geeft u zich op bij de leerkracht? 

 

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) 

 

Woensdag 27 augustus:  Start gesprekken ouders 

Dinsdag 2 september:  Start gesprekken ouders 

   Start day a weekschool 

   1/2A kabouterpad 

Woensdag 3 september:  1/2B kabouterpad 

Donderdag 4 september: 1/2C kabouterpad 

Dinsdag 9 september: 1/2D kabouterpad 

 

En natuurlijk elke maandagochtend koffiemoment en 

verteltassen 

 

Het inloopspreekuur voor de directie is voortaan op 

maandag van 8.30-9.15 

 

 Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 
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