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Startgesprekken groot succes 

Afgelopen week zijn de startgesprekken geweest. We 

hebben heel veel positieve reacties van u gekregen! We 

willen u bedanken voor de openhartige gesprekken die 

er zijn geweest. 

 

Luizencontrole en luizenzak 

Na elke vakantie is er luizencontrole. Dit gebeurt door 

een aantal ouders die dit vrijwillig doen. We zijn hier 

ontzettend blij mee. Als er luizen worden gezien dan 

krijgt uw kind een brief mee naar huis. We verwachten 

dat u uw kind behandelt en nog lang blijft controleren 

9zeker zes weken).  De andere kinderen van de klas 

krijgen ook een brief mee zodat andere ouders weten 

dat er luizen zijn geconstateerd in de klas. We 

verwachten dat alle ouders extra controleren zodat we 

de luizenuitbraak snel onder controle kunnen krijgen.  

 

 

Om onze school luizenvrij te houden is het fijn als u uw 

kind leert om zijn/haar jas in de luizenzak te doen. Elk 

kind krijgt van school de eerste luizenzak van school. Als 

deze kapot gaat kunt u bij de concierge een nieuwe 

kopen voor €1,50. Het is leuk om de luizenzak te 

versieren samen met uw kind (loop eens langs de 

kapstokken voor leuke ideeën). U kunt de luizenzak ook 

versieren op maandagochtend als de verteltassen 

worden gemaakt in de ouderkamer door een aantal 

ouders van school. 

Software voor thuis 

De reken- en taalsoftware van Ambrasoft biedt sinds kort 

de gelegenheid voor uw kinderen om ook thuis (gratis) te 

kunnen oefenen. Uw kind heeft van de leerkracht een 

eigen inlogcode gekregen waarmee hij/zij ook thuis kan 

oefenen.  Prachtige ondersteuning! 

Naschoolse activiteiten weer gestart 

Afgelopen maandag zijn de activiteiten van de NSA, 

periode 1, van start gegaan. Er was weer massaal 

ingeschreven. Hierdoor hebben we helaas ook wat 

kinderen teleur moeten stellen. 

Fijn dat ouders hun steentje bijdragen door zelf een 

poule met ouders te maken die kinderen naar een 

activiteit brengen! 

Voor alle duidelijkheid: als uw kind zich inschrijft voor 

meerder activiteiten is het niet automatisch zo dat het 

ook voor alle activiteiten geplaatst kan worden. Pas als 

uw kind een bevestigingsbriefje mee heeft gekregen, is 

hij/zij geplaatst voor een activiteit. 

Er zijn in periode 1 een aantal data waarop de NSA niet 

doorgaat. Noteer deze in uw agenda: 

15, 16,18,19 september  

13 t/m 17 oktober (vakantie) 

3 (activiteiten op locatie Bijlmerdrie niet),6, 10 en 11 

november 

 

 



 

 

Nieuws van de TSO 

Vanaf dit schooljaar (augustus 2014) gaat de TSO verder 

onder de naam ffpauze.nl, onderdeel van Smallsteps. 

Smallsteps is de overname van voormalig B4Kids/Estro. 

Er verandert inhoudelijk niks aan de TSO, dezelfde 

coördinator Saskia Bos 06-15827821 en haar TSO 

medewerkers blijven voor uw kinderen zorgen tijdens de 

overblijf. Wel zijn er nieuwe inschrijfformulieren en 

mutatieformulieren beschikbaar. Deze zijn op te vragen 

bij de administratie of bij de TSO Coördinator.  

Vriendelijk groet,     Diane Enthoven 

Locatiemanager Smallsteps 

06-15599691 

 

 

 

Herhaalde oproep:  MR-ouderlid 

gezocht 

Met ingang van dit schooljaar is de MR op zoek naar een 

nieuw ouderlid. Onze voorzitter Antoine Heideveld heeft 

afscheid genomen. Hierbij willen wij hem ontzettend 

bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren voor onze 

MR.  

Op dit moment zitten er drie personeelsleden in de MR 

en twee ouders. We zijn dus op zoek naar een derde 

ouder. 

Meer weten over de MR? Kijk dan eens op de website bij 

ouderbetrokkenheid, tab MR.  

U kunt zich opgeven bij mr@obs-wereldwijs.nl of een 

ander MR-lid aanspreken (zie website) Bij meerdere 

aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. 

 

 

 

 

Gezonde traktaties 

We hebben er al vaak aandacht aan besteed maar willen 

het nogmaals onder de aandacht brengen; heel graag 

gezonde traktaties bij de verjaardag van uw kind! 

Op dit moment worden we geconfronteerd met zakken 

vol snoep voor elk kind. We vinden het lastig om u en uw  

 

kind op de feestelijke verjaardag hierop te moeten 

aanspreken. Hou het klein en gezond. Heel graag uw 

medewerking!  
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School maatschappelijk werk 
Dit schooljaar ben ik de schoolmaatschappelijk werker 

(smw) op Wereldwijs, hierbij een korte kennismaking. 

We hebben afgesproken dat ik geregeld op school kom, 

om rechtstreeks vragen van ouders, kinderen en 

leerkrachten te kunnen beantwoorden of een afspraak 

daarvoor te maken. Vanaf september ben ik meestal 

tweewekelijks op vrijdagen op school van 12.30 tot 14u. 

Een paar keer ben ik er op dinsdag op een ander tijdstip. 

Daarom even een schema hieronder van mijn 

aanwezigheid in de periode tot de kerstvakantie. Dan 

kunt u me rechtstreeks opzoeken of naar me vragen. 

 

Week 36 vrijdag 5 sept.  12.30-14u 

Week 39 dinsdag 23 sept.   14.30-16u 

Week 40 vrijdag 3 okt.   12.30-14u 

-----------------------herfstvakantie----------------------- 

Week 43 vrijdag 24 okt.  12.30-14u 

Week 45 vrijdag 7 nov.   12.30-14u 

Week 47 dinsdag 18 nov.  14.30u-16u 

Week 48 vrijdag 28 nov.  12.30-14u 

Week 50 vrijdag 12 dec.  12.30-14u 

 

--------------------KERSTVAKANTIE---------------- 

 

U kunt me ook op een andere tijd bellen of mailen: 

06-316 315 85     

tvoortman@hetabc.nl 

 

Wanneer kunt u als ouders het smw inschakelen: 

- als u zorgen heeft over de sociale ontwikkeling van uw 

kind of het gedrag moeilijk is 

- als er problemen thuis zijn (problemen van 

ouders/verzorgers, geldproblemen, 

migratieproblemen, relatieproblemen, etc.) 

- voor hulp vanuit Jeugdsport-/cultuurfonds voor 

naschoolse activiteiten van uw kind. 

 

Doel van smw is altijd de kinderen te helpen en de 

ouders of de leerkrachten. Smw voert daartoe eenmalig 

of meerdere gesprekken. Ze legt -desgewenst- contact 

met een andere hulpverlener. Ook leerkrachten en de 

intern begeleiders kunnen hulp van smw betrekken; 

om gezamenlijk te kijken welke hulp past en waar die te 

vinden is. 

Ouders en ib-er worden altijd op de hoogte gebracht dat 

er samenwerking is met smw. 

 

Tot ziens! Groeten van Thirza Voortman 

 

Oudercursus Verteltassen- u kunt nog 

aansluiten! 
De eerste bijeenkomst is geweest en het is een succes. 

Vindt u het nog leuk om mee te doen,  dan kan dat! Kom 

gerust tussen 9.00 en 11.00 op maandagochtend naar de 

ouderkamer. De cursus is op 1, 8, 22 en 29 september 

 

Om het optimaal gebruik van de verteltassen te 

stimuleren wordt er een oudercursus ‘taalstimulering en 

de verteltas’ georganiseerd. De cursus gaat over het 

gebruik van het Verteltasmateriaal door de ouders thuis. 

Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan het 

stimuleren en verdiepen van de taalontwikkeling van 

ouder en kind. Dit gaan we doen aan de hand van veel 

praktische en leuke spelletjes en oefeningen! 

 

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 9 september: 1/2D kabouterpad 

Maandag 15 september:  studiedag: alle kinderen vrij 

 

15,16, 18 en 19 september: geen NSA 

 

En natuurlijk elke maandagochtend koffiemoment en 

verteltassen 

 

Het inloopspreekuur voor de directie is voortaan op 

maandag van 8.30-9.15 

 

 Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 
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