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Themabijeenkomst creatief met een 

klein budget 

Beste ouders, 

Op dinsdag 14 februari is er voor alle ouders een 

themabijeenkomst gepland met 

als onderwerp; "Creatief 

met een klein budget".  

Wil je zonder zorgen de maand 

door? Kom kijken en luisteren. 

Miranda Broekhuijse (moeder, budgetcoach én 

ervaringsdeskundige) 

geeft tips en trucs. Een 

aantal voorbeelden; Hoe 

maak je een slimme 

maandindeling, Hoe kan 

je je inkomen verhogen 

en doe de Bespaarcheck!.  

Interesse? Kom ook! 

Dinsdag 14 februari van 9.30-10.00 in de ouderkamer.    

Groetjes Miranda en Femke 

 

Gefeliciteerd! 
Wereldwijs en Bijlmerdrie willen onze 

partner in de brede school, basisschool 

Samenspel van harte feliciteren met het 

behalen met het predicaat: excellent! 

Goed voorbeeld doet goed volgen…. 

Met onze mooie inspectierapporten van afgelopen mei 

in de hand waarin geen enkele onvoldoende stond en op 

het gebied van kwaliteitszorg en ambitie(waaronder de 

leerlingenzorg), aanbod, samenwerking en schoolklimaat 

een “goed” wordt wellicht onze hele brede school wel 

excellent. Samen met u willen we hier graag naartoe 

werken! 

U kunt ons hele inspectierapport nalezen op de website 

van de onderwijsinspectie. 

 

 

Herhaalde oproep voor ouders: 

Werkgroep Jump in 
In nieuwsbrief 8 heeft u kunnen lezen dat Wereldwijs 

graag een gezonde school wil worden d.m.v het Jump in 

programma. 

 

We willen graag een werkgroepje starten met ouders die 

willen meedenken om dit voor elkaar te krijgen.  

U kunt zich aanmelden bij de gymleerkrachten meester 

Egon of meester Michiel of een mail sturen naar 

wereldwijs@obs-wereldwijs.nl  Zij zitten ook in de 

werkgroep. 

Na de kerstvakantie willen we van start gaan. We 

worden ook begeleid door een Jump in coach. 

  

Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in: 

1. Gezondheid staat permanent op de agenda 
2. De school en ouders zetten zich samen in voor 

gezond gedrag van kinderen 
3. De school brengt een gezond voedingsbeleid 

consequent in praktijk 
4. Er is voldoende gymles door een vakleerkracht 
5. De school stimuleert actief buitenspelen 
6. De school stimuleert sport- en 

beweegdeelname 
7. De school signaleert tijdig kinderen met 

motorische achterstanden en zorgt voor 
passende begeleiding 

8. De zorgstructuur en verwijzing naar passend 
aanbod voor kinderen met over- of 
ondergewicht is adequaat 

 

 

 

 

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 8 februari    Koffie met… nieuwe ouders  
                                          van Wereldwijs 
                                         (geen inloopspreekuur die dag) 
Maandag 13 februari    MR vergadering 
Dinsdag 14 februari      Thema bijeenkomst creatief  
                                         met een klein budget 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/gezondheid-agenda/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/ouderbetrokkenheid/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/ouderbetrokkenheid/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/bewegingsonderwijs/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/buitenspelen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/sport-bewegen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/sport-bewegen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/motorische/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/motorische/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/motorische/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/signaleren/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/signaleren/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/signaleren/


 

Grappig 
In de kring hebben we het over vogels. Als je 1 dagje een 
vogel kon zijn, waar zou je dan heen vliegen? 

Tessel: Naar het eiland Texel, want zo heet ik ook.  

Jenneley: Naar Suriname, daar is het lekker warm 

Daantje: Naar het land waar veel mensen wonen en ze 
zeggen bonjour, dat vind ik een leuke taal.  

Zamora: Ik zou gewoon hier in de buurt vliegen en alle 
mensen op hun hoofd poepen! 

Schoolplein veilig? 
Helaas komt het toch nog wel eens voor dat een ouder 

zich met een scooter of al fietsend het schoolplein 

oprijdt terwijl er  kinderen buiten zijn op het plein. 

U snapt dat dit tot zeer onveilige situaties kan leiden en 

dat wil toch niemand! 

Laten we hier per vandaag echt mee stoppen. Er zijn 

diverse klachten binnen gekomen. Dus denk even na en 

rij niet op het schoolplein met fietsen en scooters,  steps 

met motortje, hooverboards, etc bij het halen en 

brengen van uw kind(eren).  

Dit geldt natuurlijk ook voor alle kinderen! 

 

Van de onderbouw: 

Meester Bram heeft het kleuterlab aan ons 

geïntroduceerd! En wat was dat leuk! 

In het kleuterlab zitten allemaal activiteiten die het 

onderzoeken en ontdekken bij kinderen stimuleren.  

 

       

Beste ouders, 

Wij hebben hard nagedacht over hoe we het ophalen 

van de kleuters rustiger kunnen laten verlopen. Wij 

hebben een idee dat wij graag met jullie willen 

uitproberen. Volgende week zal er een lijn op het pad 

staan bij de kleuteringang. Wij willen alle 

ouders/opa’s/oma’s/broers/zussen vragen om achter 

deze lijn te wachten op hun kind. Op deze manier 

denken wij beter overzicht te kunnen houden en hopen 

we dat het ophaalmoment rustiger zal verlopen. Alvast 

bedankt voor de medewerking! 

De onderbouw 

Taalvorming 
Zoals u wellicht weet heeft ons team een 

teamscholingsbeurs gekregen voor twee jaar om 

scholing te krijgen op het gebied van taalvorming, IPC en 

OGO. 

De afgelopen weken zijn er weer heel wat consultaties 

geweest met onze coaches en studiemomenten na 

schooltijd. 

Het schrijven van teksten (taalvorming) doen we op een 

speciale manier (schrijfdidactiek). Taalvorming vervult 

een brugfunctie tussen spreken en schrijven. Van 

vertellen wat je bedoelt stappen kinderen met behulp 

van de werkwijze van taalvorming over naar opschrijven 

wat je bedoelt. In de onderbouw wordt er eerst 

getekend aan de hand van een onderwerp en ervaringen 

hiermee. Daarna wordt de tekst door de juf erbij 

geschreven. Hieronder ziet u een voorbeeld van Jayden 

uit de groep van juf Marleen. 

 
 

 



Naar de Hermitage 

Groep 5 en groep 5/6 zijn naar de Hermitage geweest, 

het was een groot succes.  Hieronder kunt u er iets over 

lezen. 

Wist u dat Wereldwijs een groot compliment heeft 

gekregen van de Hermitage: 

“wat luisteren jullie kinderen goed en wat weten zij al 

veel. Je kunt merken dat de voorbereidende lessen heel 

goed zijn gegeven en dat ze goed voorbereid het 

museum in komen. Ook zien we dat de creatieve 

activiteiten van hoog niveau zijn! “U snapt dat onze 

juffen hier van gingen 

glimmen en dat natuurlijk 

ook aan onze kinderen 

hebben verteld. 

 

 

Dit is het verslag van 

Keani uit groep 5/6: 

DE KROON  

In de kroonzaal in de hermitage, was er een hele mooie 

kroon.  

Het was geen gewone kroon, nee het was de kroon van 

tsarina Catharina!  

De kroon was heel mooi zoals je al gelezen had. De 

kroon was bedekt met prachtige diamanten en woog 

ongeveer twee kilogram!  

En die moest Catharina bijna de hele dag aan! 

Koffie met…. 

nieuwe ouders op onze school 
Ja en dan heb je je vierjarige hummel naar Wereldwijs 

gebracht. Spannend, een grote klas en echt iets anders 

dan de opvang. Een juf die 

geen leidster/verzorgster is 

maar een onderwijzeres en 

anders met je kind omgaat 

dan je misschien gewend 

bent. Een gymmeester die 

het ook weer anders aanpakt. 

Waar loopt u tegenaan? Wat bevalt prima? 

De directie nodigt van harte de ouders die dit jaar zijn 

begonnen op Wereldwijs uit om eens te komen praten 

over hun ervaringen. Wat zijn jullie tips en tops? Als we 

samen wijzer willen worden dan is de dialoog met elkaar 

voeren heel belangrijk dus kom op de koffie met… 

 

 Woensdag 8 februari van 8.30-9.30 in de teamkamer 

(er is die dag dan geen inloopspreekuur) 

 

Onderzoekende houding - ontdekken 
Bij het ontwikkelingsgericht werken is een 

onderzoekende houding van het kind iets wat we graag 

willen stimuleren. Ook bij IPC komt dit natuurlijk van 

pas! 

Maar waar letten wij dan op en hoe kunnen wij dit 

stimuleren. 

En hoe kunnen de kinderen dit bij zich zelf zien en bij 

andere kinderen? 

Hieronder ziet u een lijst die wij bij de training van C-

zicht hebben gekregen en die we gaan inzetten met en 

door de kinderen zelf. 

 
 

Ik ga werken aan ONTDEKKEN 

-ik kan vragen stellen en op zoek naar antwoorden- 

 

1. ik gebruik al mijn zintuigen om te ontdekken wat er 

allemaal kan. 

2. ik onderzoek hoe ik met verschillende materialen of 

technieken kan werken 

3.ik probeer verschillende gevoelens en ideeën uit 

4.ik stel vragen om iets te weten te komen 

5.ik verzamel en kies wat ik wil gebruiken 

6.ik blijf uitproberen tot ik weet hoe het zit of werkt 

7.ik bedenk bij een vraag hoe ik het ga aanpakken 

8.ik pas mijn plan aan als ik dat nodig heb 

 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout directeur 


