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After Party vandaag 13 juni! 

Inmiddels een traditie. De Ouderraad organiseert De 

After Party! 

Alle ouders en kinderen (onder begeleiding!)  zijn 

welkom op de After Party van het Zomerfeest. We 

maken de voorlopige uitslag bekend voor onze goede 

doelen Resto van Harte en Mary Meals. We kunnen 

alvast verklappen dat het een recordopbrengst wordt 

door de sponsorloop en de fancy fair!!!! 

Tijd: 17.00-19.00 

Dresscode: Oranje 

Nieuw meubilair hal: 

 

Eerste Prijs 

Wist u dat….Wereldwijs de eerste prijs heeft gekregen 

door als grootste groep deel te nemen aan de 

Avondvierdaagse! Het is geweldig dat zoveel kinderen 

(ruim 90) hebben meegelopen. De Avondvierdaagse 

wordt door de vrijwillige inzet van onze ouders 

georganiseerd en begeleidt. Super bedankt! 

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! 

Rapporten en oudergesprekken 

Vandaag heeft u het rapport van uw kind meegekregen. 

Op donderdag 19 juni en dinsdag 24 juni verwachten wij 

u om te komen praten over de resultaten en 

ontwikkeling van uw kind. U kunt zich vanaf maandag 

inschrijven op de lijsten bij de klassen. 

Reminder: Nieuwe schooltijden volgend 

schooljaar! 

Zoals u weet is er na een ouderraadpleging besloten om 

de schooltijden volgend schooljaar te veranderen. We 

beginnen een kwartier eerder en zijn dus ook een 

kwartier eerder uit! Na de grote zomervakantie gaat dit 

in. Zorgt u ervoor dat anderen (bijvoorbeeld de 

naschoolse opvang etc) hiervan op de hoogte zijn? 

De inloop start om 8.15 en de lessen starten om 8.30 

Maandag:  8.30- 11.45         12.45-15.00 

Dinsdag:  8.30- 11.45         12.45-15.00 

Woensdag:  8.30-12.15 

Donderdag:  8.30- 11.45         12.45-15.00 

Vrijdag:   8.30- 11.45         12.45-15.00 

  



Groep 8B als promotieteam voor 

Discussiëren Kun Je Leren! 
Groep 8B heeft een promotiefilm gemaakt voor 

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). Donderdag 5 juni is de 

debatbattle geweest tussen alle Amsterdamse Scholen 

en namens Wereldwijs heeft Sami onze school 

vertegenwoordigd. Speciaal voor de dag zelf en als 

promotiemateriaal van DKJL is onze klas uitgekozen om 

onderstaand filmpje te maken:  

https://www.youtube.com/watch?v=h9Osv76P2EY 

Voor de debatbattle heeft groep 8B zeven workshops 

gevolgd over hoe je luistert naar elkaar, elkaar laat 

uitpraten en discussieert.  

Meer informatie over DKJL kunt u vinden 

op: http://www.discussierenkunjeleren.nl/ 

 

 

Sami is derde geworden bij de 

debatbattle! Wereldwijs is super trots! 

 

 

 

TOP model onderbouw afsluiting 

 groot succes: 

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender) 

 

Volgende week (16-20 juni) laatste lessen van de Na 

Schoolse Activiteiten. 

Vrijdag 20 juni: Schoolreisje Onderbouw 

Donderdag 19 juni: oudergesprekken en 

informatieavond over de schakelklas in groep 4 (20.00-

20.30) Ouders van groep 3 krijgen hier een aparte brief 

over. 

Maandag 23 juni: schoolreisje groep 4 en 5 

Dinsdag 24 juni: oudergesprekken (broertjes en zusjes 

avond) 

Vrijdag 27 juni: schoolreisje groep 6 en 7 

Maandag 30 juni: schoolreisje groep 3 

Donderdag 3 juli: om 12.00 start de zomervakantie 

 

 

In de volgende nieuwsbrief informatie over de welke 

juf/meester welk groep krijgt. Op dit moment is dat nog 

niet duidelijk. 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

Directiespreekuur: elke donderdag van 8.45 – 9.30.  

https://www.youtube.com/watch?v=h9Osv76P2EY
http://www.discussierenkunjeleren.nl/

