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Workshop Ouderavond succes! 

Wat was het weer een leuke avond met allemaal 

enthousiaste ouders en een fijne sfeer! 

 

Er is veel geoefend, uitgelegd, gereflecteerd en er is 

weer meer duidelijk hoe ons onderwijs op school 

gegeven wordt. 

Dank u wel voor uw komst en uw complimenten! 

 

Koningsspelen 21 april – HULP gevraagd 
Op vrijdag 21 april doet obs Wereldwijs samen met obs 

Bijlmerdrie weer mee aan de Koningsspelen. Wij zijn nog 

op zoek naar ouders die de kinderen willen begeleiden of 

die bij een onderdeel willen staan. De groepen 1 t/m 4 

zijn nog op zoek naar begeleiders voor de groepjes 

kinderen. U kunt zich inschrijven op de inschrijflijst naast 

de klas.  Daarnaast kunnen de ouders van de groepen 5 

t/m 8 zich opgeven voor het begeleiden van de 

onderdelen. De inschrijflijst hangt in de hal op het 

podium. Zijn er al genoeg begeleiders voor de groepen  

1 /m 4? dan kunt u zich ook opgeven voor het 

begeleiden van de onderdelen (in de hal dus). 

 

De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 vrij! 

 

 
Schoolzwemkampioenschappen 
Zondag 26 maart waren de 

schoolzwemkampioenschappen waar Wereldwijs met 

drie teams aan heeft mee gedaan. De kinderen hebben 

zich geweldig ingezet en keihard gestreden. Helaas zijn 

we als team niet door naar de finales. Wel hebben we 

twee individuele prijzen gewonnen.  

Dat zijn Chaya Bremer uit gr 4b en Rania Kalloe uit gr 8b. 

Chaya heeft de tweede prijs gewonnen en Rania de 

vierde prijs (aanmoedigingsprijs, de eerste drie waren 

allemaal wedstrijdzwemmers). Gefeliciteerd dames. Een 

erg knappe prestatie!!!!!!!!!!!! 

 

Groepen 3 naar het Van Gogh museum 
 

 

 

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) 
 
13 april                                 Paasontbijt in pyjama 
14-t/m 17 april                   Paasdagen: leerlingen vrij 
18 en 19 april                      Eindtoets groep 8 
21 april                                 Koningsspelen 14.00 vrij 
22 april t/m 7 mei              Meivakantie 
nieuwsbrief 15 op vrijdag 21 april 
 



Afsluiting Topuur groepen 3 en 4 

Dans, drama en theater 

 
Wat heerlijk dat u met zo velen bent komen kijken in de 

speelzaal naar de afsluitingsles van de 10 uur Topuur in 

de groepen 3 en 4. 

Onder leiding van vakdocenten hebben de leerlingen 

dans- drama en theaterlessen gehad, 10 weken lang. 

 

 
 

 
 

Wist u dat? 
Afgelopen woensdag twee leerkrachten op cursus 

waren, er drie leerkrachten ziek waren en er dus eigenlijk 

vijf groepen geen juf of meester hadden gehad… maar 

door alle zeilen bij te zetten en met hele team – van 

directie tot administratie – het toch gelukt is om geen 

kinderen naar huis te moeten sturen!  

 

Er nog steeds ouders denken dat wij zomaar ergens 

vandaan een bevoegde leerkracht  kunnen toveren als er 

een leerkracht ziek is. Terwijl u toch een brief heeft 

gekregen van ons bestuur waarin u duidelijk is uitgelegd 

dat er een enorm lerarentekort is en dat onze invalpool 

(de brede selectie) niet toereikend is!  

Dat er daarnaast wordt gemeld dat wij ons best niet 

doen om iemand te vervangen.  Wij als team vinden dat 

verschrikkelijk om te horen. We willen net als u dat er 

voor onze leerlingen altijd goed onderwijs wordt 

gegeven!  

Ziek is ziek. Daar kiest niemand voor! 

 

Er gelukkig ook ouders zijn die hier begrip voor hebben, 

ons ondersteunen, andere ouders aanspreken en ons 

een compliment geven.  Daar groeien we van en zo 

houden we het vol. Dank u wel! 

 

 

Stoepkrijt en rekenen 
Met stoepkrijt kun je hele leuke rekenactiviteiten doen, 

en met het mooie weer is dat hartstikke leuk! Ieder kind 

kreeg een opdracht, bijvoorbeeld: schrijf alle oneven 

getallen op, of de even getallen, maak sprongen met 

stappen van 5 of 10, of begin bij 100 en tel terug etc. Op 

de getallenlijn hebben we vervolgens sommen 

uitgerekend, je begint bij een getal en de leerkracht zegt 

dan plus 5 of min 3. Je moet dan snel het sommetje 

uitrekenen en dan zo snel mogelijk op de stoeptegel met 

het goede antwoord gaan staan.  Rekenen met je hoofd 

en je lichaam dus! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Groep 7/8 naar het Rijksmuseum 
Maandag 3 april is groep 7/8 naar het Rijksmuseum 
geweest. In de weken ervoor hebben wij al in de klas 
aandacht hieraan besteed. 
Drie onderwerpen uit de Gouden eeuw werden belicht; 
Nova Zembla, Hugo de Groot en De Nachtwacht. 
De kinderen leerden hierover door een rol van een 
persoon aan te nemen uit die tijd (middels een 
computerspel kregen ze die toegewezen). 
Vervolgens kregen ze een onderzoeksvraag bij hun 
personage en konden ze zich helemaal gaan inleven in 
hun karakter door het antwoord op deze vraag te 
ontdekken. 
Daarna heeft elk groepje een toneelstuk ingestudeerd 
waarin ze hun personage vorm moesten geven. 
In het Rijksmuseum kreeg elk groepje een rondleiding 
langs de kunstvoorwerpen die met hun onderwerp te 
maken hadden. 
Als afsluiting mochten ze hun toneelstukje opvoeren op 
een echt podium met decor en rekwisieten.  
De kinderen vonden het geweldig. Dit was nog eens 
betekenisvol leren! 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Jump in- water drinken 
“in het begin dacht ik waarom moeten we nu water 

drinken? Een pakje drinken is veel beter. Maar nu mogen 

we in de lessen zelfs water drinken dat is beter dan 

alleen in de pauze, dus ik vind dat Jump-in goed werkt. 

Nu weet je ook wat je moet eten en drinken om jezelf de 

hele dag actief te houden. Dus een goed idee om mee te 

doen”. 

Geschreven door Jyrone Bendanon groep 7a 

 

 

Inmiddels is in alle groepen uitgebreide voorlichting 

geweest door de voorlichters van Jump-in. Ieder kind 

heeft een waterbidon gekregen en velen zijn versierd. 

In de bovenbouw zijn “drankenborden” gemaakt.  

Een ervan hangt in de hal. Wist u hoeveel suikerklontjes 

er in al die drankjes zitten? 

Neemt u eens een kijkje in de bovenbouwklassen. 

 

 

Paasontbijt 
Hoera! Pasen, lente, ontbijt! 

Op donderdag 13 april is er voor de groepen 1 t/m 8 een 

paasontbijt van 8.25 -9 .30uur. 

De leerlingen genieten van een heerlijk ontbijtje.  

Pyjama: De leerlingen én leerkrachten worden verwacht 

in hun mooiste pyjama. 

Hulp van ouders: Handen te kort bij de voorbereiding, 

tijdens het ontbijt en bij het opruimen!  Ouders die 

ingeschreven staan op de ouderhulplijst, komt u? 

Het gekookte ei : Alle kinderen nemen een hard gekookt 

ei mee naar school. 

Bord, beker en bestek: De leerlingen nemen hun eigen 

bord, beker en bestek in een plastic tas mee naar school. 

Het liefste van hard plastic i.v.m. vallen en stoten… 


