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Nieuw logo 
Zoals u kunt zien hebben we een nieuw logo gekregen! 

We waren best tevreden met onze oude logo…. maar 

Sirius heeft besloten voor alle scholen een nieuwe 

huisstijl te ontwerpen. En dus nemen we afscheid van 

ons oude logo. We moeten nu natuurlijk ook allemaal 

even wennen. U ook? 

 

Kick off Jump in – gezonde school 
Op woensdag 10 mei was het dan zover. De kick off van Jump 

in. Op weg naar een gezonde school. De afgelopen maanden is 

er geoefend met alleen nog water drinken en er is voorlichting 

gegeven. Dat ging al heel erg goed! 

En dus is het vanaf 10 mei nu echt een schoolregel: we drinken 

alleen water op school (8.25-14.00). (melk en thee zonder 

suiker is ook toegestaan). Al het andere drinken wordt weer 

mee terug gegeven. 

 

Wist u dat er per pauze ruim 100 suikerklontjes per klas nu 

worden bespaard? Met onze 15 groepen is dat 1500 klontjes en 

per twee pauzes is dat dus ruim 3000 suikerklontjes die we per 

dag niet tot ons nemen. Per week dus 15.000. Kortom samen 

maken we echt wel het verschil!!! 

 

Op de kick off hebben we symbolisch samen met een 

vertegenwoordiger van elke groep de suiker de school uit 

gedragen onder het zingen van het afscheidsliedje: “Dag 

suikerklontjes!” 

  

Het water drinken is de eerste stap om ons vignet gezonde 

school te verkrijgen. Op naar de gezonde traktaties! 

 

Wilt u nog meer weten? Kom dan naar de voorlichting in juni. 

Er is dan een ouderworkshop over water drinken. Datum volgt. 

 

 

Themaweken en zomerfeest 16 juni 
Het is bijna zover. Ons schoolbreed thema start bijna en het 

zomerfeest (in het teken van dit thema) is op 16 juni. SAVE THE 

DATE ! 

 

Het thema is: AMSTERDAM 

Alle bouwen zijn druk aan het voorbereiden! 

Het goede doel is dit jaar: Het vergeten kind. 

 

Van de website: www.hetvergetenkind.nl 

NIET THUIS 

KUNNEN 

OPGROEIEN. 

DAT WIL GEEN 

ENKEL KIND.  

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) 
 
Woensdag 24 mei        Schoolfotograaf! 
                                        Teamuitje vanaf 14.30 school                                        
                                        dicht 
25 en 26 mei                 Hemelvaart: kinderen vrij 
Vrijdag 2 juni                 Nieuwsbrief 16 



Maar helaas kunnen 

in Nederland 

ruim 50.000 kinderen 

niet meer thuis 

wonen. Vergeten 

kinderen die 

mishandeld, 

misbruikt, verwaarloosd, verstoten en 

gevlucht zijn en opgroeien op een plek met 

minimale speelmogelijkheden en 

traumabegeleiding. Dit is niet hoe een 

kinderleven moet beginnen. Wij vinden dat 

deze kinderen dezelfde kansen verdienen als 

een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten 

wij ons breed in om het welzijn van deze 

kinderen te verbeteren. 

 

Op het zomerfeest 16 juni  wordt in ieder geval een 

sponsorloop georganiseerd. Dan weet u dat alvast. Want 

aanmoedigen is dan natuurlijk nodig! 

 

En we starten met het project  Kaart in Actie om weer 

geld op te halen. 

 Elk kind maakt zijn eigen ontwerp (met als thema 

Amsterdam) en u kunt deze kaarten kopen/verkopen aan 

familie en vrienden.  40% van de opbrengst is voor het 

goede doel (de rest is vergoeding voor de gemaakte 

drukkosten etc). Ze kosten €1,- per stuk. 

 

Volgende week gaan alle kinderen al een mooi ontwerp 

maken. 

 

Meer nieuws over de themaweken en het zomerfeest in 

de volgende nieuwsbrief. 

 

Even voorstellen.. 
Per 1 juni gaat juf Evelien Wereldwijs verlaten. Ze vertrekt naar 

Bonaire!  We willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet 

en wensen haar heel veel plezier met haar nieuwe avontuur. 

Ondanks het enorme lerarentekort is het toch gelukt om een 

ervaren onderbouwleerkracht te vinden en we zijn dus erg blij 

met de komst van juf Dorlien. Zij stelt zich hier aan u voor:  

 

Hallo ouders/ verzorgers van Wereldwijs en natuurlijk in het 
bijzonder van klas 1/2B ,  

  
Ik ben juf Dorlien en lesgeven vind ik erg leuk en belangrijk om 

te doen.  Als kinderen veel leren word ik daar gelukkig van. Ik 

ben een creatieve juf en ik vind het heel belangrijk dat uw kind 

genoeg uitgedaagd wordt op school en met een blije glimlach 

weer naar huis, opvang of cursus gaat. 

In het dagelijks leven vind ik het fijn 

om hard te lopen met een clubje 

vriendinnen. Naast het lesgeven ben 

ik veel buiten, heerlijk in de natuur. 

Ik lees graag een boek maar ik vind 

het ook leuk om creatief bezig te 

zijn, zoals  een sjaal breien; een 

toneelstuk maken; een heerlijke 

taart bakken en/of een smoothie 

maken. Daarnaast vind ik gezonde 

voeding erg belangrijk en eet ik 

volgens de schijf van vijf.    

Ik kijk er erg naar uit om u en uw 

kind binnenkort te verwelkomen in de klas.  

 

Tot dan,  

 

Met vriendelijke groet,  Dorlien van Leeuwenstijn. 

 

Eindoordeel inspectie: GOED 
Het nieuwe onderzoekskader van de inspectie is vastgesteld en 

daarmee ook de criteria. In mei 2016 hadden wij 

inspectiebezoek met het concept toezichtskader. Omdat alle 

standaarden zijn beoordeeld met een driepuntschaal 

(onvoldoende, voldoende en goed: dat laatste is nieuw) en de 

criteria van het uiteindelijke oordeel zijn vastgesteld, kunnen 

we alsnog zeggen: we hebben als eindoordeel GOED!* 

We waren al trots maar we glimmen  nu nog een beetje na. 

 

*goed= alle standaarden zijn ten minste voldoende, de standaard 

Kwaliteitscultuur is goed en tenminste twee standaarden uit het gebied 

Onderwijsproces en/of Schoolklimaat zijn goed. 

 

Nagenieten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleuterlab in gebruik 

 

 

 

 

 

http://www.hetvergetenkind.nl/nl/site/manifest
http://www.obs-wereldwijs.nl/fotos-kleuterlab/dsc_0074-2/


 

 

 

 
 

Het lopen van het natuurpad 

 

 
 

In de pauze KUBB spelen

 

 

 

Alex deed mee aan de finale namens Wereldwijs van de  

Amsterdamse debatbattle op 12 mei in het muziekgebouw t IJ.  

Er waren 24 finalisten van ruim 1500 kinderen die hebben 

meegedaan.  Alex viel helaas niet in de prijzen maar we hebben 

genoten van alle debatten en pittige stellingen. En natuurlijk 

van het MEGAFISSA want Discussiëren Kun je Leren bestaat 10 

jaar. 

 

Wereldwijs werkt al sinds het allereerste begin samen met 

DKJL. 

 

 
 

Paasontbijt in je minion pyjama! 

 

Dag van Voorschool 

Op woensdag 12 april was het open dag bij 

ons op Voorschool de Wijsneusjes! 

Iedereen was welkom om een kijkje te 

nemen. De kinderen konden lekker spelen 

in bijvoorbeeld de bouwhoek of huishoek. 

Ook konden ze een paasknutselwerkje 

maken. Voor ouders was er ruimte om 

informatie te krijgen en vragen te stellen. 

Veel ouders waren enthousiast over de 

leuke groepsruimte. Rita Boekenoogen 

(adjunct Wereldwijs) kwam kennis maken met ouders en heeft 

meer verteld over Wereldwijs. Ook was er een ouder van onze 

oudercommissie aanwezig. Zij kon ouders vertellen over haar 

ervaring als betrokken ouder op de groep. 

De opkomst was enthousiast! We hebben 

een leuke ochtend gehad. 

Voor meer informatie over de Voorschool 

kunt u altijd binnen lopen of bellen naar  

020-5696853. 

Groetjes Emelie en Jorijn 

Van de Wijsneusjes.  

 

http://www.obs-wereldwijs.nl/natuurpad-groep-1-2a/dsc_0012/

