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Kleuterschoolplein ontwerp 

De kleuterschoolpleinwerkgroep heeft niet stil gezeten. 

Inmiddels zijn er na de inspraakronde vanuit de visie en 

het ontwerp ideeën en een heel mooi schetsontwerp 

gekomen. 

U kunt dit bewonderen bij de kleuteringang en u mag 

aangeven met geeltjes wat u ervan vindt! We zouden het 

erg leuk vinden als u dat doet! 

Vanaf 1 maart kunnen we onze aanvraag indienen bij de 

gemeente Amsterdam voor de subsidie impuls 

schoolpleinen. Duimt u met ons mee?  

 

Vertrek Marit 

Juf Marit, adjunct-directeur van Wereldwijs en 

Bijlmerdrie heeft besloten om te stoppen per 1 maart. 

We willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet, 

expertise en hands-on mentaliteit. We zullen haar enorm 

gaan missen. Hieronder kunt u haar persoonlijke 

boodschap lezen: 

Lieve kinderen en ouders van Wereldwijs, 

Nieuwe collega’s introduceren zich altijd even in de 

nieuwsbrief, dus waarom schrijven vertrekkende 

collega’s ook geen stukje? Toen mij gevraagd werd een 

afscheidstukje te schrijven, klom ik direct in de pen. Ik 

blik namelijk graag met jullie terug op de afgelopen 

periode op Wereldwijs en Bijlmerdrie.  

Het is inmiddels 

3 jaar geleden 

dat ik besloot 

om mijn kleine 

dorpsschooltje 

te verlaten voor 

het 

adjunctschap 

op beide 

scholen. Een beslissing waar ik geen dag spijt van heb 

gehad. Ik had al eerder met Paula Hoonhout 

samengewerkt en dat was toen zo goed bevallen, dat ik 

graag deze kant op kwam. Haar bevlogenheid, kennis en 

ervaring zie ik gespiegeld in de school. Ik vind Wereldwijs 

een bruisende school met een heel breed aanbod voor 

kinderen.  Ik heb dan ook met veel plezier samengewerkt 

met leerkrachten, ouders en ondersteuners. Ik zie een 

inhoudelijk sterk, ambitieus en hecht team.  

Ook de ouders en kinderen van Wereldwijs zal ik gaan 

missen. Ik heb enorm genoten van de momenten waarop 

leerlingen de directiekamer binnen liepen om eigen 

initiatieven en creativiteit te delen met ons. Het laat mij 

zien dat kinderen op Wereldwijs zich serieus genomen 

voelen en zich veilig genoeg voelen om een stukje 

eigenheid te delen. De eindmusical van groep 8 vind ik 

daar een mooi voorbeeld van. Oudercontact heb ik 

vooral gehad tijdens intakegesprekken, koffieochtenden 

en ouderavonden. Ik ben trots op de wijze waarop we 

ouders op verschillende momenten in het jaar hebben 

uitgenodigd om mee te denken, te brainstormen en te 

evalueren.  

Als je mij zou vragen wat ik het meeste geleerd heb de 

afgelopen jaren dan is het wel hoe fijn het is om te 

blijven leren. Want dat leren gebeurt door de hele 

school; door teamleden, kinderen en ouders. Daarbij heb 
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ik ook ervaren hoe belangrijk het is om successen te 

blijven vieren! Want uiteindelijk is dat de brandstof om 

lerend te blijven. 

Maar waarom dan een afscheid?  

Mijn vertrek is een hele persoonlijke afweging geweest. 

Ik merk dat ik op een punt in mijn leven ben gekomen 

dat ik een hele nieuwe weg in wil slaan. Bij deze stap 

hoort ook het verlaten van het onderwijs voor mij erbij. 

Ik gun mezelf een periode waarin ik vanuit “het niets” 

weer “iets” kan gaan vullen. Wat dat precies is weet ik 

nu nog niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik ook 

op dit pad weer nieuwe levenslessen zal leren, waardoor 

weer nieuwe paden ontstaan.  

Want eigenlijk blijven we toch allemaal Samen op reis om 

wijs te worden?! 

Ontwikkeling van uw kind 
Maandag 6 maart krijgt u het rapport over uw kind. Op 

woensdag (middag) 8 en donderdag (ook avond) 9  

maart vinden de oudergesprekken over de ontwikkeling 

van uw kind plaats. U kunt zich hiervoor intekenen vanaf 

aanstaande maandag.  

U vindt bij het rapport 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.  

In nieuwsbrief .. heeft u al kunnen lezen over het verschil 

tussen methodegebonden toetsen en de toetsen van het 

CITO. 

U kunt komende week al intekenen voor de 

oudergesprekken na de voorjaarsvakantie op 8 en 9 

maart.  

 

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 

Geef mij maar een boek

 

Op 10 februari start er een uniek project:  

Geef Mij Maar Een Boek! 
Boekverkopers hebben landelijk de handen ineen 

geslagen om alle kinderen van Nederland in staat te 

stellen om hun eigen boekenplank op te bouwen. Die 

boekenplank willen we vullen met de allermooiste 

jeugdboeken die er ooit in Nederland zijn verschenen. 

Boeken om te hebben, te houden en te koesteren. Dat 

wens je toch ieder kind toe?  

Boekhandelaren willen dat alle kinderen opgroeien 

tussen de boeken. De mooiste boeken. Daarom bieden 

zij ieder jaar een jeugdboekenklassieker aan voor maar € 

2,-.  Het eerste actieboek van Geef Mij Maar een 

Boek! vorig jaar was het beroemde Oorlogswinter van 

Jan Terlouw.  

 

Dit jaar is het actieboek: 

Achtste-groepers 

huilen niet  

van Jacques Vriens. 
Al meer dan twintig jaar 

lezen steeds weer nieuwe 

jongeren dit aangrijpende 

boek over Akkie uit groep 

acht die dol is op voetbal 

en zich met haar 

klasgenootjes voorbereidt 



op de cito toets, kamp en het voetbaltoernooi. 

Vriendschap en opgroeien worden vol vaart beschreven, 

in dit verhaal dat Jacques Vriens baseerde op zijn 

ervaring als meester op een lagere school. Niet alleen de 

gezamenlijke voorbereiding op de middelbare school 

beschrijft hij met veel gevoel, maar ook wat er gebeurt 

als Akkie ziek blijkt te zijn. 

 

 

 

Voorlezen is elke dag een feest!  

Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest 

in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er 

worden herinneringen voor het leven gemaakt. 

Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op de 

woordenschat, spelling en tekstbegrip . 

Bij Juf Helen kunt u een verteltas lenen om uw kind voor 

te lezen.  

Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas 

met een schat aan aantrekkelijke materialen die op 

verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Een 

prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief 

boek vormen de basis van de Verteltas.  

schoolzwemkampioenschappen 

Ook dit jaar zullen we weer meedoen aan het 

schoolzwemkampioenschap.  

Op zondagmiddag  26 maart  van 13.00 - 16.00 uur 

organiseert de Amsterdamsche Koninklijke Zwemclub 

1870 het jaarlijkse schoolzwemkampioenschap voor de 

scholen in Amsterdam Zuidoost. Het kampioenschap 

vindt plaats in het zwembad van het Bijlmer 

sportcentrum.  

Uw kind heeft een brief van meester Egon gekregen met 

alle informatie en een strookje om je aan te melden! 

Uw ideeën gevraagd voor de 

workshopavond op woensdag 29 maart 

–SAVE THE DATE- 

Al jarenlang houden we traditiegetrouw onze succesvolle 

workshopouderavond. 

Dit jaar is dat op woensdag 29 maart! Zet de datum 

alvast in uw agenda als u dat nog niet heeft gedaan! 

(immers, dit staat vanaf augustus op de 

activiteitenkalender op onze website). 

U kunt naar drie workshops gaan. Uit onze gesprekken 

met ouders schatten wij in waar u graag iets over wilt 

weten.  Dit jaar doen we dat ook maar willen u graag nog 

meer mee laten denken over ons aanbod voor U! 

Dus aan u de vraag:  

Waar wilt u graag informatie over ten aanzien van ons 

onderwijs?   

-wat doen ze toch met die nieuwe rekenspelletjes en 

waarom?- of wat is dat IPC nu precies, hoe gaat dat in de 

klas etc.  

Schrijf u vragen/ideeën/behoeften op in de hal bij de 

flap-over! 

Wellicht kunnen wij dan ‘op maat’ een workshop 

aanbieden. 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout directeur 


