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Kinderboekenweekproject 

Thema FEEST: Lang zal je lezen! 

U heeft in de vorige nieuwsbrief alles kunnen lezen over 
het kinderboekenweekproject met de afsluiting voor 
groep 3-8 in het Bijlmerparktheater, Anton de Komplein 
240 op dinsdag 7 oktober. Hieronder nogmaals de tijden: 

Poule A Optreden om 
12.00 

Poule B Optreden om 
16.15 

3a juf Evelien 
4a juf Irma 
5a juf Maaike 
6a meester Jan/Senne 
8a juf Mira 
 

3b juf Yvette/Amy 
4b juf Eveline 
5b juf Ingrid 
6/7 juf Saskia 
7  juf Hanna 

Uw kind heeft van de dansjuf te horen gekregen welke 
‘kledingcode’ geldt voor de dans van de groep. Vraagt u 
er naar? 

U heeft ook nog een aparte brief gekregen waar mee u 
gratis kaarten kunt bestellen (twee per leerling) 

LET OP: ZONDER KAART GEEN TOEGANG! 

Dit is een eis van het Bijlmerparktheater! En dit wordt 
dus echt streng gecontroleerd. Heeft u nog geen kaarten 
dan is maandag echt de allerlaatste kans! 

Er is deze dag een continurooster dus alle kinderen van 
groep 3-8 blijven over. De kinderen van de B-poule zijn 
naar verwachting om 17.15 klaar. U kunt uw kind bij het 
Bijlmerparktheater ophalen ( maar natuurlijk bent u daar 
al om te komen kijken ) 

We hopen op weer een geweldige ervaring! En natuurlijk 
ook op woensdag 8 oktober wanneer de onderbouw 
haar dansvoorstelling in de grote hal van 9.00-9.45 heeft. 

 

Nieuws over de kinderboekenweek 
Op 1 oktober hebben we een spetterende opening 
gehad van de Kinderboekenweek. Alle kinderen hebben 
hard geoefend op het lied en het dansje dat speciaal 
voor deze week in verband met het 60 jarig bestaan 
gemaakt is. Veel kinderen hadden zich feestelijk 
aangekleed voor de opening. Gedurende de komende 
week zullen er in de groepen nog veel activiteiten 
plaatsvinden rondom het thema Feest!  

Wij nodigen u als ouder dan ook graag uit om in de groep 
van uw kind te komen kijken wat er zoal rondom het 
thema in de klas van uw kind gebeurt. Uw kind zal u 
graag rondleiden en vertellen wat ze allemaal doen en 
gedaan hebben. Schroomt u niet om gedurende het 
inloopkwartier en na drie uur eens in de klas te komen 
kijken.  

Wilt u thuis met uw kind het lied en het dansje nog eens 
samen doen dat kan dit op 
www.kinderenvoorkinderen.nl onder clips. 

Van groep 1/2B: 

Juf Lisa las het boek: "Prinses Arabella is jarig" voor aan 
de kinderen, waarin een verwende prinses voor haar 
verjaardag dieren uit het oerwoud wil hebben. Juf Lisa 
vroeg: Kan dat zomaar? Mag je wilde dieren uit het 
oerwoud meenemen naar huis? Aeden (5 jaar): Nee, 
want het zijn ook nog bedreigde dieren (toekan, cheetah, 
slang, aap). Joya (4 jaar): Ja maar het mag wel als je het 
eerst aan de leeuw vraagt. Leerkracht: De leeuw? Joya: ja 
dat is de koning van de dieren!  

 
 
 

http://www.kinderenvoorkinderen.nl/


Zwerfboekenactie 
 

 
 
In de Kinderboekenweek doen wij mee aan de Nationale 
Kinderzwerfboekdag. Ieder kind krijgt op 8 oktober een 
boek mee naar huis waarop we een kinderzwerfboek-
sticker hebben geplakt. Het is de bedoeling dat uw kind 
dit boek thuis leest. Voor jonge kinderen kunt u als ouder 
het boek samen met uw kind lezen. Na het lezen kan het 
boek weer uit zwerven worden gestuurd zodat een 
ander kind dit boek kan lezen. Uw kind mag ook een 
boek mee naar school brengen (houdt u er rekening mee 
dat dit een boek is dat ook uit zwerven gaat en dus niet 
meer terug naar huis gaat) waar er een 
kinderzwerfboeksticker op geplakt wordt en in de klas uit 
zwerven gaat. Wellicht komt er bij ons op school in de 
toekomst ook een Kinderzwerfboekstation. 
Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind 
en nooit gelezen of ongelezen in een kast mogen 
achterblijven. Zwerfboeken worden doorgegeven, 
achtergelaten op scholen, wachtkamers, 
kinderzwerfboek-stations, winkels, treinen, bussen etc. 
Op deze manier wil kinderzwerfboek boeken spannend 
maken en iedereen in aanraking laten komen met boeken 
en het lezen stimuleren. 
Voor meer informatie over het Kinderzwerfboekproject 
kunt u terecht op:  www.kinderzwerfboek.nl. 
 

Boekenfeest in het Bijlmerparktheater 
Op zaterdag 11 oktober van 13.00-17.00 is er Prinsen en 
Prinsessen Boekenfeest in het Bijlmerparktheater. 
Verkleed je als prinses, prins, ridder of jonkvrouw en 
kom naar dit koninklijke kinderboekenbal met optredens, 
muziek, theater-, dans- en knutselworkshops! Gratis 
entree maar wel aanmelden op 
www.prinsenenprinsessenboekenfeest.nl 
 

 

Ouders bedankt! 
Een bedankje aan iedereen die geholpen heeft met de 
begeleiding van het school voetbal. De begeleiding was 
super!! Helaas hebben we geen finale plaats maar het 
was erg leuk en gezellig. De kinderen hebben erg goed 
hun best gedaan en enorm genoten...  

 
Extra bijeenkomsten schakelklas 
Voor de ouders van de kinderen in de schakelklas zijn er 
een aantal extra gesprekken en bijeenkomsten gepland 
dit jaar 
 Op 21 oktober: extra rapport over uw kind 
30 oktober en 4 november: voortganggesprekken 
14 januari: workshopouderavond. Workshop 
Nieuwsbegrip en workshop Taalvorming 
7 april: extra rapport over uw kind 
15 en 16 april: voortgangsgesprekken 
 
Daarnaast zijn er de reguliere rapporten en 
gespreksrondes die voor de hele school gelden in 
februari en juni (zie activiteitenkalender) 

 
Nieuwsbrief digitaal 
Deze nieuwsbrief zal voor de eerste keer via ons nieuwe 
administratie systeem Parnassys worden verzonden. 
Heeft u de nieuwsbrief digitaal NIET ontvangen, meld u 
zich dan bij de administratie, Helen. Zij kan dan kijken 
wat er aan de hand is en eventueel het juiste e-mailadres 
invoeren.  Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

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) 
 

Maandag 6 oktober: OR vergadering 

Dinsdag 7 oktober:  voorstellingen in het 

Bijlmerparktheater gr 3-8 

Woensdag 8 oktober: dansvoorstelling onderbouw 

 9.00 -9.45 

Vrijdag 10 oktober: nieuwe tafels en stoeltjes 

voor de kinderen. 

11 okt- 19 okt: Herfstvakantie 

Dinsdag 21 oktober: Extra rapportage schakelklas 

groep 4: rapporten mee 

 

 

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 

 

http://www.prinsenenprinsessenboekenfeest.nl/


Nieuwe ontwikkelingen in 2014-
2015 
(uit de schoolgids) 

 
Verbouwing en nieuw meubilair 
De afgelopen twee jaar is er veel verbouwd in 
Wereldwijs. Er resten nog wat puntje op de i die hopelijk 
dit schooljaar allemaal afgerond gaan worden. Er wordt 
onderzocht of het financieel haalbaar is om de vloer in 
de gang van de middenbouw te vernieuwen (en dus 
aansluiting te krijgen met de anderen nieuwe vloeren). In 
2014 zijn we aan de beurt (na 20 jaar) om het meubilair 
te mogen vervangen. Dat betekent dat alle stoeltjes, 
tafeltjes en kasten vervangen worden. Het oude 
meubilair wordt verscheept naar Suriname. 
 
Vreedzame school 
We gaan het derde jaar in van het traject van de 
Vreedzame School. Onze partners worden dit jaar 
voorgelicht en bewust gemaakt van wat het betekent om 
een Vreedzame school te zijn. De leerkrachten gaan dit 
jaar de methodiek borgen en bewaken. 
 
Werken aan onderwijskwalitieit 
Het verbeteren van de resultaten op het gebied van 
begrijpend lezen zal het komende schooljaar opnieuw 
centraal staan. Dit doen we door goed te onderzoeken 
hoe we het onderwijs kunnen verbeteren en optimaal 
kunnen afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. 
Dit noemen we een zelfevaluatie. 
Door de themawerkgroep taal zal onderzocht worden of 
een nieuwe spellingsmethodiek of nieuwe methode zal 
worden aangeschaft. 
 
Ontwikkelingsgsgericht werken - thematisch werken 
In de onderbouw wordt inmiddels ontwikkelingsgericht 
gewerkt (OGO). Dit is een van de resultaten van het 
KVVE verbetertraject wat verleden jaar zeer succesvol is 
doorlopen door de voor- en vroegschool. 
Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Een 
thema duurt circa zes tot acht weken. Het is daarom 
noodzakelijk dat je verschillende kanten op kan met een 
thema. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen 
het thema interessant vinden. Bij het thematiseren 
verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de 
betekenissen van kinderen. Kleuterleerkrachten 
bedenken ook nieuwe activiteiten voor de hoeken in de 
klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt. 
Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, 
observatie en reflectie, in elke fase van het thema. 
 

Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid 
tussen vijf kernactiviteiten, 
die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die 
activiteiten zijn: 
 
• Spelactiviteiten 
• Constructieve en beeldende activiteiten 

• Gespreksactiviteiten 
• Lees- en schrijfactiviteiten 
• Reken- en wiskundige activiteiten 
 
Dit schooljaar willen in groep 3 deze lijn gaan 
doortrekken om met de methode Veilig leren lezen 
thematisch te werken zoals dat ook in de onderbouw 
gebeurd. 
Dit jaar wordt er ook een themawerkgroep thematisch 
werken opgezet onder leiding van een coördinator. 
Onderzocht gaat worden welke thematisch werkend 
methode/methodiek we volgend schooljaar gaan 
gebruiken ter vervanging van onze oude methodes van 
de zaakvakken (wereldoriëntatie, geschiedenis). Er zullen 
een aantal thema’s worden uitgeprobeerd. Dit is voor de 
zomervakantie ook al door vier klassen gestart. 
 
 

 
 
 
 
 
Leerteams in andere vorm- leerKRACHT 
We zullen verder gaan met het werken in leerteams 
waarbij ieder teamlid aan zijn eigen professionaliteit 
werkt aan de hand van een doelgericht plan met een 
aantal collega’s. Deze leerteams zijn een groot succes op 
Wereldwijs en dus willen we daar graag mee doorgaan 
maar wel in een iets andere vorm. Dit jaar gaan we 
werken met de methodiek van leerKRACHT en zal leren 
van en met elkaar nog centraler staan in ons team. Het 
team wordt geschoold om met deze methodiek te 
werken. We gaan ook onze kennis delen met andere 
scholen die volgens deze methodiek werken en doen dus 
ook vast weer inspiratie op. 
 
KVVE 
We participeren vanaf januari 2013 in een 
kwaliteitsverbetertraject voor wat betreft de vroeg- en 
voorschoolse educatie (VVE). Dat betekent dat er na een 
nulmeting verbeterpunten zijn opgesteld voor groep 1/2. 
Er wordt nauw samen gewerkt met de peuterspeelzaal 
Wijsneusjes. Ook zij participeren in het KVVE traject. De 
gemeente Amsterdam (DMO) begeleidt dit project. Dit 
jaar is het borgingsjaar. In het najaar vindt nog een audit 
voor alle leerkrachten plaats en worden er 
aanbevelingen gedaan voor de toekomst. 
 



Ouderbetrokkenheid 
Nieuw dit schooljaar is het voeren van Startgesprekken 
met ouders. In de tweede en derde week van het 
schooljaar willen we in individuele gesprekken tussen 
ouders en leerkracht onze wederzijdse verwachting 
bespreken over het komende schooljaar ten aanzien van 
de ontwikkeling van het kind. 
 
Schakelklas 
We hebben voor het derde jaar subsidie gekregen voor 
een schakelklas. Deze gaat nu in groep 4 draaien 
(voorheen groep 5). Een prachtige kans om uit onze 
leerlingen te halen wat er in zit door een jaar lang 
intensieve taalondersteuning. 
Deze klas wordt extra begeleid en de leerkracht volgt 
extra scholing. 
 
 
Nieuwe taalmethode 
De groepen 6 t/m 8 zijn dit jaar aan de beurt om te gaan 
werken met de nieuwe taalmethode Taalverhaal (groep 
4 en 5 zijn verleden jaar al gestart). 
 

 
 
Kunst en Cultuur 
Wereldwijs heeft het convenant ondertekend met de 
gemeente Amsterdam over het basispakket 
Cultuureducatie. Dat betekent onder andere dat we 
actief gaan inzetten op een tweede leerlijn. Onze eerste 
leerlijn op het gebied van muzikale vorming is al vanouds 
in orde met het hebben van ons leerorkest en de 
intensieve samenwerking met de muziekschool. Nu gaan 
we de leerlijn beeldende vorming uitwerken. 
We zijn blij dat we voor 1 dag een docent beeldende 
vorming kunnen aanstellen. 
Dit is Maaike Schroots. Zij is tevens interne cultuur 
coördinator en brede school coördinator.  
 
We zijn bezig een subsidie aan te vragen waardoor onze 
leerkrachten geschoold gaan worden in het goed 
observeren van kinderen in hun creatieve ontwikkeling 
en we willen een digitaal leerlingportfolio ontwikkelen 
voor de beeldende vorming. 
Of dit gaat plaatsvinden hangt af of de subsidie wordt 
toegekend. 
 
 

Boek over geld in de bovenbouw 
In het najaar wordt in de bovenbouw een project over 
geld gedaan. We doen mee met het project 
Amsterdamse Prentenboeken onder leiding van stichting 
Taalvorming. Dit project biedt ons een bijzondere 
gelegenheid om bij onze kinderen aan inzicht en 
bewustzijn omtrent geld te werken. We gaan met de 
groepen 6 t/m 8 een prentenboek maken over geld. 
Dit boek zal deel uitmaken van de serie  Amsterdamse 
Prentenboeken. De boeken bestaan uit teksten en 
tekeningen vaak aangevuld met foto’s en ander 
beeldmateriaal. Het boek komt in de bibliotheken 
terecht en kan straks door iedereen worden geleend. Het 
is ook de bedoeling dat ouders gaan meewerken aan dit 
boek. Hiervoor komt een aparte kleine cursus in het 
najaar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


