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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.) 

 
Dinsdag 17 april Ouderavond groep 5a –

meester Frans/juf 
Natascha 

17 en 18 april Eindtoets groep 8 

Dinsdag 24 april Afsluiting IPC : ouders 
welkom  in groep 5-8 

Donderdag 26 april  Koningspelen, tot 14.00 
school 

27 april t/m 13 mei Vakantie 

 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders, 

leerlingen en medewerkers- DIT KAN 

BETER!!! 
 

Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de 

kwaliteitszorg, een grote enquête uit onder personeel, 

leerlingen en ouders. 

U heeft een e-mail ontvangen met daarin een 

uitnodiging om deel te nemen aan het 

tevredenheidsonderzoek.  

 

Pas 45 ouders hebben de moeite genomen om de 

enquête in te vullen ( van de 285 gezinnen). 

 

Als onze belangrijkste partner vinden we het natuurlijk 

ontzettend belangrijk dat u meedoet aan het onderzoek. 

Mogen we op uw inzet rekenen? 

U kunt de enquête invullen tot 22 april. 

---laatste week----laatste week------ 
 
 

Koningsspelen 26 april  2018 –   HULP 
gevraagd HERHAALDE OPROEP- we 
hebben nu echt een tekort aan hulp! 

 
Op donderdag 26 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 van Wereldwijs 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, de lijsten hiervoor hangen in de hal. 
En natuurlijk trekken we allemaal oranje kleding aan!  

Heb je geen oranje t-shirt of een een oranje pet…. een 

oranje strik in je haar is natuurlijk ook leuk!. 

Het  koningslied van 2018 heet FIT LALA !!!!!!!! 

U kunt het met uw kind alvast oefenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA 

 

De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 vrij! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA


Inspectiebezoek 12 april: GEWELDIG 

NIEUWS 

Gisteren kwam de inspectie, op onze uitnodiging, op 

bezoek.  

Er zijn lessen bezocht. Er is gepraat met leerlingen en 

ouders en natuurlijk met ons team en met de intern 

begeleiders en directie. Ook zijn alle stukken 

bestudeerd, zoals ons uitvoeringsplan, schoolplan, 

school- ondersteuningsprofiel, ons 

administratiesysteem Parnassys, onze opbrengsten en 

andere relevante gegevens.  

Door de inspectie vindt dus een documentenanalyse 

plaats, worden er gesprekken met alle belanghebbenden 

gevoerd en worden de lessen bezocht. Al deze 

informatie wordt gebundeld en leidt tot oordelen op de 

kwaliteitsstandaarden. 

En nu dan het geweldige nieuws: we hebben geen enkele 

onvoldoende gekregen. We hebben  voor 11  van de 14 

kwaliteitsstandaarden het oordeel Goed gekregen! Een 

uitzonderlijke goede score.   

Ons eindoordeel luidt dan natuurlijk: GOED! 

De onderwijsinspectie is trots op ons. U ook? 

We mogen nu door voor de aanvraag voor ons 

excellentieprofiel: lerende cultuur. Begin juli vindt daar 

het eerste gesprek over en in het najaar worden we hier 

wederom voor bezocht. Maar voor nu genieten van ons 

GOED. 

IEP eindtoets groep 8 

Sinds vorig jaar nemen we bij groep 8 de eindtoets af van 

IEP (en niet van Cito). We hebben hier bewust voor 

gekozen omdat we denken dat de IEP toets beter past bij 

onze visie. Wilt u meer weten over de IEP toets kijk dan 

eens bij https://www.toets.nl/kenmerken-

iepeindtoets 

De IEP toets is vanzelfsprekend een goedgekeurde 

eindtoets. 

We wensen onze leerlingen van groep 8  heel veel succes 

dinsdag 17 en woensdag 18 april bij de eindtoets! 

 

 

Schoolzwemkampioenschappen 

Afgelopen zondag (8 april) waren de schoolzwem-
kampioenschappen in het Bijlmersportcentrum. Er deden 
twee teams van Wereldwijs mee. Ondanks de geweldige 
inzet van de kinderen hebben we helaas de finale niet 
gehaald. Wel hebben twee leerlingen individueel een 
prijs weten te bemachtigen.  
Dat zijn: 
 
Emmy uit groep 4a - tweede prijs onderbouw ( gr 3/4) 
Kayden uit groep 6 - tweede prijs middenbouw (gr 5/6) 
  
Gefeliciteerd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Ook willen we alle ouders bedanken die die dag 
aanwezig waren om te begeleiden / kinderen aan te 
moedigen. 
 

Het nieuwe kleuterplein 

Het nieuwe kleuterplein is bijna af! Helaas duren de 

laatste loodjes iets langer dan verwacht. We hopen echt 

dat na de meivakantie in ieder geval alles veilig kan 

worden opgeleverd. 

Hieronder het helpen van onze kleuters met de hovenier:  

 

 

https://www.toets.nl/kenmerken-iepeindtoets
https://www.toets.nl/kenmerken-iepeindtoets

