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Verdrietig nieuws 
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden 

van onze collega Mavis Lalmohamed, werkzaam op 

Voorschool De Wijsneusjes. Mavis was al enige tijd ziek 

maar haar overlijden kwam toch heel plotseling. Met het 

overlijden van Mavis verliezen wij een 

gewaardeerd collega. Zij was erg betrokken bij haar 

werk, de kinderen en ouders. Mavis stond bij ons bekend 

als warm, lief, open en integer en had altijd een 

luisterend oor. Wij hebben mooie herinneringen aan 

Mavis die door haar werk en karakter van grote waarde 

is geweest. 

  

Onze gedachten gaan uit naar haar collega Emelie, die in 

Mavis haar maatje heeft verloren en naar haar 

echtgenoot, kinderen, verdere familie, vrienden en 

kennissen. Wij wensen iedereen veel sterkte bij het 

dragen van dit verlies. Met vragen of voor meer 

informatie kunt u terecht bij Jose Vianen, 

j.vianen@swazoom.nl. 

 

In de onderbouwgroepen is gisteren aandacht geweest 

voor het overlijden van Mavis. Veel van onze kinderen 

hebben haar als leidster gehad bij de Wijsneusjes.  Onze 

‘troostdoos’ met boeken en suggesties over hoe je de 

dood en verlies kunt bespreken met kinderen hebben we 

hiervoor kunnen gebruiken. 

In de hal bij de onderbouwingang zal een gedenkplekje 

worden ingericht. Hier kunt u vanaf maandag iets 

schrijven of samen met uw kind even naar toe.  

 

Ontwikkeling van uw kind 
Vrijdag 6 februari krijgt u het rapport over uw kind. Op 

woensdag 11 februari en dinsdag 17 februari vinden de 

oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind 

plaats. U kunt hiervoor intekenen vanaf aanstaande 

maandag.  

U vindt bij het rapport voortaan de 

ontwikkelingsgrafieken van het CITO. Deze grafieken 

laten u zien hoe de ontwikkeling van uw kind op het 

gebied van taal/lezen en rekenen verloopt over 

meerdere jaren. Hiervoor zijn de Cito toetsen vooral 

bedoeld. Een kind kan zich prima ontwikkelen ook al 

scoort hij niet op het hoogste niveau van de Cito!  

Om te kijken of de aangeboden leerstof beheerst wordt 

hebben wij de  methodetoetsen en onze observaties. Wij 

merken steeds meer dat de Cito toetsen  van het 

leerlingvolgsysteem verkeerd worden neergezet in de 

media en dat ouders hierdoor wellicht ook op het 

verkeerde been worden gezet.  In de workhop op de 

ouderavond jl. is dit onder andere nader toegelicht.  

 

Presentatie van “ons”  boek op 18 

februari 10.30 
Op dit moment worden de laatste drukproeven gemaakt 

en is het bijna zover. Het boek wat de 

bovenbouwleerlingen hebben geschreven en getekend 

over geld is bijna klaar. 

Op woensdag 18 februari om 10.30 wordt het boek 

feestelijk gepresenteerd en aangeboden aan onze 

wethouder Arjan Vliegenthart (wethouder van Werk, 

inkomen en participatie). Dit boek is in samenwerking 

met stichting Taalvorming en subsidie van DWI (dienst 

werk en inkomen) tot stand gekomen. Het zal ook te leen 

zijn in de openbare bibliotheek van Amsterdam. 

Hier ziet u al een voorproefje:  

 
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om  de feestelijke 
aanbieding van het boek bij te wonen! 

 



 
Herhaalde 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) 
 

Cito eindtoets niet meer in februari 
Normaal gesproken zouden begin februari onze 8

e
 

groepers de eindtoets gaan maken.  

Voortaan wordt de eindtoets later gemaakt. Dit 

schooljaar is dat op 21,22 en 23 april.  

De PO-Raad pleit al enkele jaren voor een verplaatsing 

van het afnamemoment van eindtoetsen naar later in 

het schooljaar. Hierdoor wordt de beschikbare 

onderwijstijd maximaal benut, worden zo recent 

mogelijke gegevens overgedragen aan het voorgezet 

onderwijs en komt het schooladvies centraal te staan bij 

de toelating tot het voortgezet onderwijs. Met name dit 

laatste punt vindt de PO-Raad van groot belang, omdat 

dit recht doet aan het advies van de school dat 

gebaseerd is op informatie die leerkrachten gedurende 

de hele schoolloopbaan van leerlingen hebben 

verzameld over hun mogelijkheden.  

De minister heeft het advies van de PO-raad opgevolgd 

en dit schooljaar wordt dat dus gerealiseerd.  

 
 

 
.  

 

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) 
 

Vrijdag 6 februari   rapporten 

mee 

Woensdag 11 februari  oudergesprekken 

Dinsdag 17 februari  oudergesprekken 

Woensdag 18 februari 10.30 aanbieding 

boek over geld 

Vrijdag 20 februari studiedag. leerlingen 

vrij 

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 
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