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Betalen ouderbijdrage en schoolreisje 

De schoolreisjes komen er aan. Al veel ouders hebben 

betaald maar ook nog een aantal niet. 

Nogmaals wordt het verzoek gedaan aan alle ouders het 

schoolreisje met ouderbijdrage te betalen. Als u geen 

machtiging heeft gegeven is dat €65,- voor groep 1 t/m 

groep 7. Gelieve over te maken naar rekeningnr. 

4915947. 

Helaas is het zo dat wanneer niet is betaald uw kind 

helaas niet mee kan, omdat wij zelf geen middelen 

hebben om dat te betalen. 

Dat willen we natuurlijk niet. 

Kom dus snel even langs op woensdagochtend bij Abdel 

(penningmeester ouderraad) of maak het bedrag dat u 

nog moet betalen over! 

Kamp groep 8 

Maandag  14 April 

Zoals u misschien al weet gingen de groepen 8a en 

8b  dit jaar op schoolkamp. Het was een kamp van drie 

dagen met elke dag een nieuwe  beleving. Bij aankomst 

na het klaarmaken en lunchen gingen we meteen hutten 

bouwen. Die zelfde dag nog hebben we ook een nieuw 

spel geleerd genaamd levend stratego het was een leuk 

en spannend spel waarin je strategisch je vijanden moest 

uitschakelen. In de avond was er een kampvuur waar we 

onszelf helemaal volpropten met marshmallows 

(Sommige van ons!).       

 

 

Dinsdag  15 April 

’S ochtends stonden we met moeilijkheden op maar toch 

zaten we op tijd aan het ontbijt. Die dag gingen we met 

gehuurde fietsen naar een evenementenhal. Daar gingen 

we klimmen met professionele uitrusting tot wel 15 

meter hoog. Daarna gingen we nog lasergamen de 

bedoeling van lasergamen is dat je met laserpistolen op 

elkaar schiet en dan punten verdient. We stapten op de 

fiets en gingen terug naar het kamp. Die avond hadden 

we een BBQ en precies daarna de bonte avond! Na de 

bonte avond toen het al donker was deden we 

vossenjacht, leraren van wereldwijs gingen verkleed als 

verschillende soorten dieren/mensen en maakten 

geluiden zodat wij die konden vinden maar er was ook 

een dwaallicht die ons tegenhield van het vinden van de 

dieren/mensen. De winnaars waren Marieke, Junita, 

Louise, Emmanuela, Julie, Gladys en juf Mira. 

Woensdag 16 April 

Die woensdag was Yogesh jarig hij mocht toen kiezen 

wat voor spel we gingen doen. Hij koos voor levend 

stratego. Die middag werden we door de ouders 

opgehaald en was het schoolkamp voorbij. 

Geschreven door Julie en Sami namens groep 8 

Instrumentendepot Leerorkest 

Maandag 12 mei jl. is de landelijke actie voor de 

inzameling van muziekinstrumenten voor het 

Instrumentendepot Leerorkest succesvol gelanceerd 

door HM Koningin Máxima.  

 

Nog t/m vrijdag 23 mei roept Radio 4 iedereen op met 

de actie Klassiek Geeft onder het motto 'Geef de liefde 

voor muziek door aan een kind. Laat ze samen spelen 

dankzij uw oude instrument of gift'.  

 

Een groot aantal prominenten steunt de actie met een 

veilingitem waaronder Bernard Haitink, Janine Jansen, 

Tania Kross,  Calefax, Berdien Stenberg, Cor Bakker, 

Edwin Rutten, A.L. Snijders, Maarje van Weegen, Hans 

Liberg, Herman van Veen, Gerdi Verbeet en nog vele 

anderen.  

 

Bied mee op de unieke veiling items via 

klassiekgeeft.radio4.nl!  Volg het laatste nieuws over de 

inzamelingsactie via onze website www.leerorkest.nl 

of volg ons op Twitter @leerorkest of op Facebook 

Leerorkest. 

http://klassiekgeeft.radio4.nl/
http://www.leerorkest.nl/nl/instrumentendepot
https://twitter.com/leerorkest
https://www.facebook.com/pages/Leerorkest/518111734906703
https://www.facebook.com/pages/Leerorkest/518111734906703


 

Avond Sociale Media 

Helaas was de belangstelling voor het thema sociale 

media niet zo groot als we hoopten 7 mei jl. Wereldwijs 

ziet dat de sociale media heel veel invloed heeft op onze 

kinderen.  We besteden hier ook veel tijd aan in de klas 

en in gesprekken met de kinderen. We hopen dat u de 

volgende keer mee wilt praten hoe u uw kinderen het 

beste kunt begeleiden bij het omgaan met de sociale 

media. 

Avondvierdaagse 

Ook dit jaar lopen we weer gezellig de Avondvierdaagse. 

U heeft een aparte brief hierover gekregen. 

Nogmaals zomerfeest: inschrijven… 

De tijd gaat dringen en we hebben nog te 

weinig workshops! 

Het zomerfeest is dit jaar op vrijdag 6 juni. Het thema is 

‘Eet Smakelijk’.We zijn op zoek naar ouders die het leuk 

vinden om een workshop te geven of hierbij te helpen. 

In elke klas wordt 1 workshop gegeven waarbij iets 

lekkers gemaakt gaat worden.  

Deze lekkernijen zullen tijdens het middagprogramma 

verkocht worden in het restaurant van de bovenbouw of 

op de markt! 

Ook hebben we veel hulpouders nodig voor tijdens de 

middag. 

Inschrijven kan bij de leerkracht van uw kind. De lijsten 

hangen bij elke klaslokaal.  

We hopen weer op uw geweldige inzet! 

Resto van Harte 

Een van de goede doelen van het zomerfeest is Resto 

van Harte. Inmiddels helpen elke donderdag een aantal 

leerlingen uit de bovenbouw geweldig mee op 

Grubbehoeve 38!  Een heerlijk driegangen diner wordt 

opgediend.  

“Resto van harte is een buurtrestaurant. Daar mag 

Wereldwijs donderdagen meehelpen als bediening  en in 

de keuken. Wij gaan Resto van Harte sponsoren bij het 

zomerfeest. Al het geld wat we hebben opgehaald gaat 

naar Mary’s Meals en naar Resto van Harte”. 

“Resto Van Harte vindt dat iedereen erbij hoort in de 

samenleving en biedt een plek in de wijk waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. Dat is hard nodig, want 1 op 

de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam.”. 

Meer info over dit goede doel is te vinden op 

www.restovanharte.nl 

 

 

TOP model onderbouw afsluiting 

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 

1/2 elke woensdag de mooiste sprookjesfiguren 

geknutseld. Het prachtige werk is voor ouders te 

bewonderen op woensdag 21 mei van 12.15 uur tot 

12.45 uur in de klas van uw kind. U bent van harte 

welkom bij deze afsluiting!  

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender) 

19 mei: MR vergadering 

21 mei: tentoonstelling onderbouw 12.15-12.45 

29 en 30 mei: Hemelvaart: alle kinderen vrij 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

Directiespreekuur: elke donderdag van 8.45 – 9.30.  

Het spreekuur as donderdag 22 mei gaat niet door. 

http://www.restovanharte.nl/

