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Workshopavond 14 januari groot 
succes! 
We willen alle ouders bedanken voor hun komst. We 
hebben heel veel positieve feedback gekregen. Dat 
vinden we natuurlijk ontzettend fijn. 
 
Tip: En voor wie nu niet is geweest….. in de 
activiteitenkalender (website) staan voor het hele 
schooljaar alle belangrijke contactmomenten/ 
bijeenkomsten. Zet ze alvast in uw agenda dan kunt u er 
rekening mee houden! Check regelmatig voor de 
updates. 
 

Intentieverklaring 
Bij deze nieuwsbrief vindt u de intentieverklaring 

waarmee we inmiddels alweer twee jaar werken. Hierin 

staan de wederzijdse verwachtingen tussen ouders en 

Wereldwijs.  We hebben afgesproken dat we hem twee 

keer per jaar onder de aandacht brengen bij alle ouders 

om elkaar weer scherp te houden. U kunt hem ook altijd 

lezen (ingelijst en wel) bij de midden- en bovenbouw 

ingang. 

 

OPROEP:  ouder voor de 
medezeggenschapsraad (MR) gezocht! 
Wegens vertrek van een ouder is er weer plaats voor een 
ouder in de medezeggenschapsraad. 
 
Wat doet de MR? 
De MR praat over alles wat met de school te maken 

heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen 

moet worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR zijn 

standpunten kenbaar maken of daar nu wel of niet om 

wordt gevraagd. Een belangrijke taak van de MR is om de 

achterban te informeren. Met name de ouders van de 

MR moeten ook in de gaten houden wat er leeft onder 

de ouders van al onze kinderen. De Klankbordgroep die  

 

 

is opgericht speelt hierin een belangrijke rol. De 

personeelsafvaardiging kijkt wat er leeft bij het 

personeel van Wereldwijs. 

 
Er zitten drie ouders en drie personeelsleden in de MR 
 
Vindt u het leuk en interessant om mee te praten, meldt 
u dan aan! (U kunt zich ook aanmelden voor de 
klankbordgroep) 
mr@obs-wereldwijs.nl of spreek 1 van de leden van de 
MR aan (zie website bij ouderbetrokkenheid) 
 
 
 

Voorstellen Ouder Kind Adviseur:   
Bibi Zwanenveld 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd zal ik 

vanaf januari als ouder- en kindadviseur (OKA) betrokken 

zijn bij Wereldwijs en Bijlmerdrie. Als ouder- en 

kindadviseur ben ik er voor ouders die vragen hebben 

over het opgroeien van hun kinderen. De kinderen 

kunnen ook zelf bij mij terecht met vragen over 

verschillende onderwerpen. Ook ben ik er voor ‘kleine’ 

vragen, niet alleen voor zorg. Ik kan advies geven als een 

ouder bijvoorbeeld komt met een vraag als “hoe kom ik 

aan geld om mijn kind te laten sporten?”  

Ik voorzie een fijne samenwerking! 

 

Bibi Zwaneveld 

Ouder- en kindadviseur 

06-83173230 

Dinsdag ben ik aanwezig op Wereldwijs 

Donderdag ben ik aanwezig op Bijlmerdrie 
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Vandalisme rond de school 
Helaas moeten wij melden dat er sprake is van 

vandalisme rondom de school.  Ziet u iets, meldt het dan 

aub bij ons of buiten werktijden bij de politie.  

Ons speelterrein is gemeentelijke grond en daardoor ook 

niet af te schermen met hekken of iets dergelijks.  Daar 

kan niets aan veranderd worden. Ons eigen toezicht is 

natuurlijk ook verscherpt en met alle kinderen in de 

groepen is er over gesproken;  zie je iets, meldt het dan 

bij je juf of meester. We hopen dat het stopt. Helpt u 

ons? 

 

Studiedag 15 januari 
Gisteren hadden Bijlmerdrie en Wereldwijs gezamenlijk 

een studiedag. Gesproken is over de meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld. Zoals u weet zijn 

wij verplicht te melden als er een vermoeden is van 

bovenstaande. We hebben geleerd hoe de procedure is 

en dus hoe wij moeten handelen. 

Helaas wijzen de cijfers uit dat dergelijke richtlijnen 

noodzakelijk zijn en bovendien verplicht zijn om uit te 

voeren. 

Verder heeft de studiedag in het teken van de methodiek 

Taakspel gestaan en het opfrissen van coöperatieve 

werkvormen in de klas. Het was een intensieve en 

leerzame studiedag die we met de twee teams gedaan 

hebben. Zo leren wij elkaar steeds beter kennen wat 

voor een goede samenwerking natuurlijk fijn is. 

 

START TOPMODEL groepen 1/2 en 
groepen 3,4,5 
De groepen 3,4 en 5 starten volgende week met hun 

uren van topmodel. De kinderen kunnen kiezen uit één 

van de drie disciplines:  

 

DANS – vakdocent Sjaan Flikweert  

Lekker dansen en swingen kunnen we allemaal!  

Maar in deze dansles leren jullie een echt dansje of zoals 

dat met een moeilijk word heet: een choreografie. Naast  

de passen die je leert mag je ook je eigen beste moves  

laten zien. En… aan het einde gaan we het podium op…  

Kom dansen en laat zien wat jij kunt!  

 

THEATER – vakdocent Maritza Rietdijk  

Als je van verhalen en toneelspelen houdt, dan zit je hier 

goed. Je leert in de workshops gekke personages spelen 

en spannende scenes maken uit het verhaal dat je de 

eerste les te horen krijgt. En als klap op de vuurpijl sta je 

aan het eind van de lessenreeks met je klasgenoten te 

schitteren op het podium in een rol van één van de 

personages!  

MUZIEK – vakdocent Stephanie Kramer  

Zangers en Zangeressen opgelet! Vind jij het leuk om te 

zingen en wil je dit nog beter leren? Dan kun jij de 

komende weken bij de workshop Young Voices zitten!  

Je leert hoe je je stem goed kunt gebruiken, hoe je 

samen kunt zingen én je treedt met elkaar op. En als je 

durft… zing je misschien ook nog wel een stukje alleen!  

 

Op 17 april geven de kinderen een presentatie! Zet u de 

datum alvast in de agenda! 

 

De groepen 1/2 zijn afgelopen woensdag gestart met de 

uren van topmodel. Zij krijgen lessen ter voorbereiding 

voor de muziekvoorstelling “De gebroeders Kist” (vier 

sterren!) van Percossa die op 3 maart in het 

Bijlmerparktheater plaats vindt. 

In de voorstelling De Gebroeders Kist gaat Percossa op 

avontuur. Een uur lang beleef je samen met de mannen 

een spannend verhaal met weinig woorden, aanstekelijk 

slagwerk, acrobatiek en veel humor.  

De kinderen krijgen elke week anderhalf uur les waarvan 

45 minuten drama en 45 minuten beeldende vorming 

door vakdocenten. 

 
 

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) 
 

Week 4 vanaf maandag 19 januari: Start NSA activiteiten 

blok 2 

Week 4 19-23 januari: extra gesprekken 

schakelklas 

En natuurlijk elke week op maandagochtend 

koffiemoment en verteltassen maken in de Ouderkamer. 

 

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 


