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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 

Nieuwe adjunct-directeur 

Zoals u weet is Paula Hoonhout vanaf 1 januari zowel van 

Wereldwijs en Bijlmerdrie directeur. Op beide scholen 

werkt een adjunct-directeur part-time. Bij ons is dat Els 

Oijen en op Bijlmerdrie Rita Boekenoogen. Volgend 

schooljaar wordt het directieteam van de twee scholen 

versterkt met een (parttime) extra adjunct. Zij stelt zich 

hierbij aan u voor. 

Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Marit van Gaalen. Ik zal per 1 augustus 

2014 als adjunct-directeur aan de slag gaan op 

basisschool Wereldwijs én Bijlmerdrie.  

 

 

Ondanks dat ik pas na de zomervakantie zal starten, is 

het misschien leuk om alvast iets over mezelf te 

vertellen. Naast mijn huidige functie als schoolleider ben 

ik moeder van Jurre (6 jaar) en Liz (4 jaar). Ik woon 

samen met mijn man en kinderen in het dorpje 

Driemond. Ik ben dol op cabaret, muziek en dansen. In 

mijn vrije tijd ga ik graag naar het theater of trek ik mijn 

hardloopschoenen aan.  

 Vanaf augustus 2000 ben ik werkzaam bij Sirius. De 

eerste 7 jaar als leerkracht groep 1/2/3 en de afgelopen 

7 jaar als schoolleider van openbare basisschool Cornelis 

Jetses. Wat ik mee wil nemen naar beide scholen is mijn 

passie voor betekenisvol en thematisch onderwijs. 

Verder heb ik veel affiniteit met ICT en heb ik graag nauw 

contact met ouders en kinderen.  

Ik zal na de zomer 3 dagen aanwezig zijn. Hoe en 

wanneer ik op welke school ben, zullen we bij de start 

van het schooljaar bepalen. Ik kijk er in ieder geval erg 

naar uit om op Kantershof/Geerdinkhof aan de slag te 

gaan.  

Hartelijke groeten, Marit van Gaalen 

Amsterdamse Olympische dagen 

Op vrijdag 20 juni waren de groepen 8 naar de 

Amsterdamse Olympische Dagen. Onze leerlingen 

hebben zich geweldig sportief gedragen en zijn ook nog 

eens in de prijzen gevallen. Bij basketbal hebben Eseh, 

Dahli, Aun, Karndeep en Anton de tweede prijs gehaald 

en bij turnen zijn Gladys en Louise 2e en 3e geworden.  

Erg knap, want wist u dat er 55 scholen hebben 

meegedaan!  

Er is meer dan €3000,- opgehaald voor 

Mary Meals en Resto van Harte. Alle 

kinderen en ouders super bedankt! 

 

 

 

 

 



Belangstelling?  

We zijn benaderd door een organisatie die u een 

voorstel wilt doen. Bij voldoende belangstelling wil 

Wereldwijs het schoolgebouw hier voor open stellen. De 

organisatie ligt NIET bij ons. 

S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) organiseert 

evenementdagen op basisscholen tijdens studiedagen 

van docenten. 

Meestal zijn basisscholen dicht tijdens studiedagen en de 

leerlingen vrij. S.E. Dag organiseert op deze dagen een 

leuke en leerzame evenementen dag op de school, waar 

ouders hun kind(eren) voor kunnen opgeven. Dat zijn 

twee vliegen in één klap: ouders brengen hun kinderen 

tijdens studiedagen gewoon naar school én kinderen 

hebben een te gekke dag! 

Een ‘S.E. Dag’ begint en eindigt op de normale 

schooltijden. Het programma stellen we op in overleg 

met de school waarbij er keuze is uit ons brede aanbod 

in workshops: Theater, Dans, Yoga, Fotografie, Sport & 

Spel, Circus,  en Illustreren. Alle workshops worden 

begeleid door ervaren en professionele docenten. 

Hoe ziet een ‘S.E. Dag’ eruit? 

 08:30 uur-08:45 uur: In het schoolgebouw 

worden de kinderen verwelkomt door het team 

van S.E. Dag. We beginnen de ‘S.E. Dag’ met een 

gezamenlijke opening 

 09:00 uur-10:30 uur: Ochtendworkshop 

 10:30 uur-11:30 uur: Lunchpauze en 

buitenspelen 

 11:30 uur-13:00 uur: Middagworkshop 

 13:00 uur-13:30 uur: Drinkpauze en 

buitenspelen 

 13:30 uur-14:30 uur: Gezamenlijke afsluiting 

van de ‘S.E. Dag’ en aan elkaar laten zien waar 

de kinderen tijdens deze dag mee bezig zijn 

geweest 

Bent u als ouder benieuwd naar wat de kinderen tijdens 

de ‘S.E. Dag’ hebben gedaan? Ouders zijn van harte 

welkom om te komen kijken bij de afsluiting! 

 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar 2014-2015 

deelt de school aanmeldingsformulieren uit. Geef uw 

kind(eren) op!  De kosten van deelname aan één ‘S.E. 

Dag’ is €25,- per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een 

korting van €5,- per gezinslid. 1
ste

  kind €25,-, 2
de

 kind 

€20,- , 3
de

 kind uit hetzelfde gezin €15,-. 

S.E. Dag wenst u alvast een fijne zomervakantie en 
hopelijk tot volgend schooljaar.  
Wij hebben er enorm veel zin in! 
 
Wilt u nog meer informatie?  Bezoek dan even onze 

website www.sedag.nl  

Startgesprekken 27 augustus en 2 sept 

Alvast voor in de agenda: Volgend schooljaar willen we 

graag het nieuwe schooljaar beginnen  met een 

individueel startgesprek tussen ouders en leerkracht. 

Doel van dit gesprek is (verdere) kennismaking en het 

uitspreken van onze beide verwachtingen voor het 

nieuwe schooljaar. Deze gesprekken vinden om 

woensdagmiddag 27 augustus en dinsdagmiddag en -

avond 2 september plaats.  

Formatie: wie heeft welke klas? 

De meeste ouders hebben al te horen gekregen bij wie 

hun kind in de klas komt. Voor de volledigheid hierbij alle 

klassen met hun juf of meester voor volgend schooljaar. 

Niet alles is nog geregeld.  Er is nog een vacature voor 

twee dagen in groep 6. We doen ons best om dit 

maandag 18 augustus te hebben opgelost.  

Groep 

 

Maan-

dag 

Dinsdag Woens-

dag 

Donder-

dag 

vrijdag 

1/2 A Marleen Marleen Marleen Marleen Marleen 

1/2  B Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa 

1/2 C  Anne  Anne Anne Anne Anne 

1/2  D  Bram  Bram Bram Bram Bram 

3A Yvette 

(LIO) 

Yvette 

(LIO) 

Amy Amy Amy 

3B Evelien Evelien Evelien Evelien Evelien 

4A  Amy Irma Irma Irma Irma 

4B  Eveline Eveline vacature Eveline Eveline 

5A Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid 

5B Maaike Maaike  Maaike  Maaike  Maaike  

6  vacature vacature Senne Senne Senne 

6/7 Saskia  Saskia Saskia Saskia Saskia 

7  Hanna Hanna Hanna Hanna Hanna 

8  Mira Mira Mira Mira Egon 

http://www.sedag.nl/


De groepen 3, 4 en 6 zijn opnieuw samengesteld. Voor 

deze ouders is bij deze nieuwsbrief een klassenlijst 

toegevoegd. 

Studiedagen en vrije dagen 2014-2015 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een overzicht van alle 
studie- en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar 2014-
2015. Bewaart u deze dus goed! De website wordt na de 
zomervakantie pas aangepast omdat er bij diverse 
groepen nog tips voor de vakantie staan. 

 
 
 
 
 
Gratis Zomerlezen met de 
VakantieBieb! 

 
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet 

lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐niveaus 

terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. 

Lezen in de zomervakantie is belangrijk voor 

uw kind en dat kan ook heel goed digitaal met de 

VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. In de 

VakantieBieb‐app is onder andere een selectie van 

digitale kinderboeken (e‐books) opgenomen. Het 

enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of 

smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. 

Doet u dat voor vertrek want één keer gedownload 

betekent dat u geen internet meer nodig heeft. Laat 

de zomer maar komen! De nieuwste versie van de 

VakantieBieb is vanaf 1 juli beschikbaar in de App 

Store of Google Play Store, maar u kunt nu alvast een 

kijkje nemen op www.vakantiebieb.nl. 

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender) 

 

Maandag 30 juni: schoolreisje groep 3 

Dinsdag 1 juli: wenochtend tot 10.30 bij de nieuwe 

juf/meester 

Woendag 2 juli: musical groep 8 en afscheidsavond. 

Donderdag 3 juli: om 12.00 start de zomervakantie 

Maandag 18 augustus: 8.30 start nieuwe schooljaar 

Woensdag 27 augustus: Start gesprekken 

Dinsdag 2 september: Start gesprekken 

  

De website wordt tussen 12-18 augustus aangepast voor 

het nieuwe schooljaar. Wilt u nog info/foto’s e.d hebben 

dan moet u dat voor die tijd kopiëren etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 

 


