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Modderpret 

Ons speelveld is door de vele regenval drassig 
geworden en dus hebben we modder. Wist u dat je met 
modder hele leuke bouwwerken kunt maken? En dat je 
met spelen met zand en water de fijne én grove 
motoriek oefent? Lang leve de wasmachine! 

10 redenen om je kind buiten te laten spelen met 
modder 

1. Wanneer kinderen vies mogen worden, neemt 
de kwaliteit van het spel toe. Onbevangen 
wordt er ontdekt en geëxperimenteerd. 

2. Spelen met natuurlijke materialen stimuleert 
creativiteit en nieuwsgierigheid. 

3. Spelen in een natuurrijke omgeving verbetert 
het reflectievermogen. 

4. Buitenspel stimuleert beweging én bevordert 
een goed lichaamsgevoel. 

5. Stress en spanning nemen af. 
6. Kinderen leren beter samen te spelen en te 

werken. 
7. De weerstand van kinderen die veel 

buitenspelen is groter. 

8. Buitenspelen in de natuur is goed voor het 
concentratievermogen. 

9. Kinderen leren beter omgaan met risico’s zoals 
vallen, uitglijden, omgaan met water, etc. 

10. Het draagt bij aan een positievere houding en 
positiever gedrag ten aanzien van natuur en 
milieu. 

 

Even voorstellen: 

Hallo allemaal! 

Nu Marit weggaat, kom ik Paula en Rita versterken met 

diverse administratieve klussen.  Mijn naam is Karin 

Appers, ik ben 43 jaar en woon samen met Luuk (ook 

ergens  in de 40), Phileine van 5 en Roemer van 2 in 

Amsterdam Noord. Ik heb de opleiding sociale 

psychologie gedaan maar ben nu al jaren werkzaam als 

administratief medewerker. Mijn laatste werkgever was 

het VUmc waar ik bij een post-doc opleiding werkte; ook 

de onderwijswereld, maar niet te vergelijken met het 

reilen en zeilen op een basisschool! In mijn vrije tijd ben 

ik 

voornamelijk 

bezig met ons 

gezin, ga ik 

graag (maar 

te weinig!) uit 

eten en wil ik 

weer gaan 

bodypumpen in de sportschool.  

Afgelopen week ben ik op Wereldwijs gestart, de week 

dat er nog geen kinderen rond liepen. Ik ben erg 

benieuwd hoe het zal zijn als de hele school gevuld is 

met kinderen! 

Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag en zal 

voornamelijk op Wereldwijs aanwezig zijn. 

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) 
 
20-24 maart                   week van de lentekriebels 
Maandag  20 maart      informatieochtend nieuwe  
                                         ouders 
Woensdag 22 maart    Grote Rekendag 
Woensdag 29 maart    workshopouderavond  
                                          SAVE THE DATE : meer info in 
nieuwsbrief 13 op vrijdag 24 maart 
 

http://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/20170306_130148.jpg


Versterking in de onderbouw 

We zijn ontzettend blij dat we extra medewerkers 

hebben gekregen in de onderbouw. Vanuit het project  

Taaloefenplekken werken Halima en Khatera bij ons een 

dag per week.  Het wordt gefinancierd door de 

gemeente (educatie en inburgering) en Participe  voert 

het uit. De bedoeling is dat zij  ons assisteren en in ruil 

daarvoor inzicht krijgen in het lesprogramma en de 

Nederlandse taal veel oefenen. 

Halima werkt om de week bij juf Sanne en juf Marleen 

op maandag en Khatera elke donderdag bij juf Evelien. 

Daarnaast zijn we gestart met een pilot in onze VVE. 

(vroegschool (Wijsneusjes) en Voorschool (Wereldwijs). 

Hierdoor werken de HBO-pedagogische medewerkers 

twee dagdelen in de kleutergroep zodat de leerlijnen van 

peuters en kleuters optimaal gekend en begeleid 

worden.  

Jorijn werkt een dagdeel bij Sanne en een dagdeel bij juf 

Evelien. Magali (van de drie Bijtjes) werkt een dagdeel op 

donderdag bij juf Maaike en een dagdeel bij juf Freke (op 

Bijlmerdrie). 

We zijn heel erg blij met al deze extra ondersteuning 

voor onze jongste kleuters. 

 

Nieuwe stagiaires 

Het tweede semester is aangebroken en we hebben 

weer nieuwe stagiaires gekregen. Zij lopen stage op de 

dinsdag. Bij juf Lisa werkt juf Claire, bij juf Ingrid werkt 

juf Janne en bij juf Marleen werkt juf Naomi. 

De stagiaires worden begeleid door Berber van Dalfsen, 

onze interne coach en opleider in de school want 

Wereldwijs is een officiële opleidingsschool (OPLISS 

school). 

 

We heten iedereen welkom en een fijne tijd op 

Wereldwijs! 

 

Themabijeenkomst KUNST 
Een geslaagde themabijeenkomst  over KUNST. 

Na wat geleerd te hebben over waar hun kinderen mee 

aan het werk gaan in de klas zijn een aantal enthousiaste 

ouders aan de slag gegaan met speciale gast Danielle. 

Zij hebben muziekinstrumentjes gemaakt, gekke beesten 

en nog meer mooie dingen van kosteloos materiaal. 

 

 
 

 

Ochtendroutine 
Goedemorgen beste ouders!! 

 
  
Zeker in de winter is het niet altijd makkelijk om op tijd 
op te staan en op tijd op school komen met jonge 
kinderen valt ook niet mee. Maar het Kán wel!! Hier een 
aantal tips om rustig de ochtend door te komen: 

 Begin al 's avonds met de voorbereidingen; - zet 
vast de ontbijtspullen klaar. 

 leg vast de kleren klaar van de kinderen en 
jezelf! 

 Maak de broodtrommels vast klaar en bewaar 
ze in de koelkast. 

 Laat je kind 's avonds douchen in plaats van in 
de ochtend. 

 Zet je wekker ver weg zodat je er echt uit moet 
om hem uit te zetten. Gebruik desnoods twee 
wekkers. 

 Maak gebruik van een checklist met plaatjes 
zodat je kind kan zien wat er gedaan moet 
worden. 

Wil je hier meer tips en trucs en/of wil je hier hulp bij? 
Dinsdag 14 maart geef ik een themabijeenkomst over de 
ochtendroutine. Vanaf 8.30 in de ouderkamer. 
Jullie zijn welkom. 
Groet, Femke (ouderconsulent) 



 

 

 
 

Vanaf woensdag 10 mei 2017, na de meivakantie, start 

de Bijlmerdrie & Wereldwijs met het drinken van water 

in plaats van pakjes drinken en andere gezoete drankjes.  

Wat houdt dit in? 

Op school drinken de kinderen dan alleen water. Dit 

betekent: 

 U hoeft uw kind geen drinken meer mee naar 
school te geven.  

 Elk kind krijgt een eigen Jump-inbidon op 
school.  

 Deze bidons worden gevuld met kraanwater. 

 De bidons worden dagelijks op school gereinigd. 

Wenperiode 

Tot 10 mei gaan we nog wennen aan de nieuwe 

afspraken. Vanaf 20 maart 2017 hoeft u uw kind geen 

drinken meer mee te geven naar school. De klas waar de 

meeste kinderen water drinken, krijgt een (grappige) 

prijs/beloning. Vanaf de meivakantie gaan de afspraken 

echt in. Vanaf dan worden pakjes drinken en andere 

tussendoortjes weer mee terug naar huis gegeven.  

Meer informatie? 

Wilt u nog meer weten van de Jump-in plannen van 

school? Neem gerust contact op met meester Egon en 

meester Michiel 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek eet- en drinkgedrag van 

kinderen 

Wereldwijs doet mee aan een onderzoek naar voeding 

op Amsterdamse basisscholen. Woensdag en vrijdag is 

het onderzoeksteam van de VUmc  langs geweest en zijn 

er foto’s gemaakt van de lunchtrommels van de 

kinderen. (de kinderen zelf staan niet op de foto’s!) 

 

De kinderen hebben ook een vragenlijst ingevuld over 

wat ze de dag ervoor gegeten en gedronken hebben. Er 

is ook een vragenlijst voor de ouders, wilt u zo vriendelijk 

zijn deze in te vullen, daarna kunt u deze aan de 

leerkracht geven. 

Als dank ontvangt Wereldwijs speelgoed voor op het 

schoolplein. Wanneer alle ouders uit een groep de 

vragenlijst invult krijgt de groep een set met extra 

buitenspeelgoed. Daarnaast worden er ook nog eens 10 

cadeaubonnen van €10 onder de ouders die meedoen 

verloot. Dus ouders doe allemaal mee! 

 

 

Terugblik oudergesprekken 
Afgelopen week waren op 8 en 9 maart de 

oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind. U 

heeft ook het rapport van uw kind gekregen.  Wij hebben 

hele fijne gesprekken gehad en willen u daar hartelijk 

voor bedanken! 

 

Helaas moeten wij constateren dat bij elke klas een 

aantal ouders zonder bericht van afwezigheid niet is 

gekomen.  We vinden dit natuurlijk erg vervelend.  Het is 

ook best onbeleefd vinden wij. Maar belangrijker is dat 

wij zo niet samen met u kunnen praten over de 

ontwikkeling van uw kind.  Natuurlijk kan er een goede 

reden zijn dat u plotseling bent verhinderd, maar wij 

verzoeken u dan toch om ons dat te laten weten!  

Daarnaast verzoeken wij u om met spoed een nieuwe 

afspraak te maken.  
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Week van de lentekriebels 
In de week van 20 t/m 24 maart doet Wereldwijs zoals 

altijd mee aan de week van de Lentekriebels. 

De Week van de Lentekriebels is een nationale 

projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende 

scholen geven een week lang les over relaties en 

seksualiteit. 

 
Ook ouders en kinderen zijn enthousiast. Tijdens deze 

projectweek wordt er schoolbreed van groep 1 t/m 8 

elke dag een les gegeven over relaties en seksualiteit.  

De lessen dragen er aan bij dat kinderen een positief 

zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het 

gebied van relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze 

thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen 

en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze 

eenmaal gaan experimenteren met seksuele 

relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het 

basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over 

lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat 

ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. 

Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. 

De lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij 

de ontwikkeling tot een persoon die: respect heeft voor 

zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en 

andermans gevoelens, wensen, opvattingen en 

mogelijkheden én die steeds beter overwogen 

beslissingen kan nemen op het gebied van relaties en 

seksualiteit. 

Meer weten? kijk dan eens op de website 

http://www.weekvandelentekriebels.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Rekendag- Wereldwijs doet mee! 

 
 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het 

is een dag voor alle basisscholen in Nederland en 

Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken 

staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar 

vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan 

sommen maken in je werkboek! 

Het aantal deelnemende scholen groeit ieder jaar – in 

2016 deden 1300 scholen mee aan de Grote Rekendag! 

Op woensdag 22 maart 2017 vindt de volgende Grote 

Rekendag plaats. Het thema van deze 15e editie is 

‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de 

wiskundige geletterdheid. De kinderen zetten 

wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. 

Ze leren o.a.:

– meetkundige constructies maken; 

– maquettes en plattegronden; 

– meten via vergelijken; 

– verkennen van getallen en getalrelaties door deze 

lijfelijk te ervaren; 

 Het doel van de Grote Rekendag is kinderen 

onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 

levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt 

rekenen leuk!  

Workshopavond voor alle ouders 

woensdagavond 29 maart. U bent van 

harte welkom!   SAVE the DATE 
Onze inspirerende en leuke ouderworkshopavond komt 

er weer aan! Het hele team bedenkt voor u workshops 

waar u meer te weten kunt komen over het onderwijs 

dat uw kind krijgt. Hou de datum vrij! 

Woensdagavond 29 maart van 19.00-20.30! 

 

Informatie over alle workshops en hoe u kunt intekenen 

leest u in de volgende nieuwsbrief van 24 maart. 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout directeur 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/

