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Afsluiting Na schoolse activiteiten 
Brede School 
In de week van 24 november t/m 1 december wordt blok 

1 van de naschoolse activiteiten afgesloten. Een aantal 

'podiumactiviteiten' sluit af met een voorstelling:  

Op dinsdag 25 november is er in de gymzaal van 

Wereldwijs tussen 16.30 en 17.15 uur een voorstelling. 

Circuskinderen, balletkinderen en de theatergroep van 

juf Maritza treden daar op. Ouders van de deelnemers 

krijgen een uitnodiging, maar ook als u geen kind heeft 

bij deze activiteiten bent u natuurlijk welkom!  

Steeldrum, hip hop dans, kinderdans (Kantershof), film 

maken en zingen sluiten af met een voorstelling op 

donderdag 27 november tussen 16.30 - 17.45 uur. We 

beginnen de eerste 20 minuten op de Bijlmerdrie, waar u 

in en rond het steeldrumlokaal kunt kijken naar de steel-

drummers van juf Frauke.  

Vanaf 17.00 uur gaan we verder in de theaterzaal van 

Samenspel met een optreden van de andere genoemde 

activiteiten. Ouders van deelnemers krijgen een 

uitnodiging maar ook andere ouders zijn natuurlijk van 

harte welkom!  

Alle andere activiteiten sluiten af met een open les. Dit 

betekent dat u het laatste half uur van die les welkom 

bent (tussen 15.45 en 16.15 uur; woensdag tussen 13.00 

en 13.30 uur). Let op: als gevolg van het uitvallen van 

enkele maandag-lessen sluiten de maandag-activiteiten 

af op maandag 1 december!!  
 

SINT en goede doelen 
Op vrijdag 28 november mogen alle kinderen hun schoen 
zetten. We hopen wel dat er genoeg pieten zijn om ze te 
vullen….. 
 
De surprises van de groepen 5 t/m 8 moeten op 
maandag 1 december uiterlijk ingeleverd zijn bij de 
leerkracht. 
 
Het sinterklaasfeest is dit jaar op vrijdagochtend 5 
december. We verzamelen om kwart over 8 buiten bij de 
middenbouw ingang. Zorg dat uw kind op tijd bij de 
eigen leerkracht staat, want de Sint arriveert om half 9! , 
zo heeft hij ons verteld. Ouders nemen daarna buiten 
afscheid van hun kind. De kinderen gaan met de 
leerkracht mee naar binnen en zetten daar het feest 
verder voort. 
 
U mag best binnen nog even mee kijken maar sluit u dan 
achteraan aan.  
 
Als de Sint binnen is geeft niet alleen de Sint cadeautjes 

maar ook de school geeft twee cadeaus aan 

Restovanharte en Marymeals. De cheques worden 

feestelijk overhandigd aan deze twee goede doelen waar 

we voor de zomervakantie zoveel geld voor hebben 

opgehaald. 

 

 
 

Uitleen Verteltassen Succes! 
De eerste ronde van uitlenen was een groot succes! 

Alle tassen zijn een week mee naar huis geweest. 

Nieuwsgierig geworden? 

Aan de kapstok in de bieb kunt u de prachtige 

Verteltassen vinden, gemaakt door ouders van 

Wereldwijs en de Wijsneusjes. De Verteltassen kunt u 

lenen voor 7 dagen op maandag, woensdag en 

donderdag vanaf 08.15 uur tot en met 08:45 uur. De tas 

kan op de betreffende dag ook teruggebracht worden 

aan juf Hetty van de bieb. Wij wensen u en de kinderen 

veel lees- en speelplezier! 

 

 



Topmodel in groepen 6, 6/7,7 
Topmodel is een leuke activiteit voor de bovenbouw op 
vrijdag. 
De ene helft van de klas doet dans en de andere helft 
doet theater en zo wisselen we dat om, om de drie 
kwartier. 
Het thema van de topmodel is geld, zoals jullie weten 
zijn we bezig met IPC, daarom zijn we bezig met 
topmodel. 
Je leert bij dansen leuke danspasjes en bij theater leer je 
emoties van mensen te spelen. 
Bij theater en dans hebben we een verhaal gehoord over 
een jongen die Hansie heet en heel weinig geld had. 
OUDERS OPGELET WANT ER KOMT EEN EIND 
PRESENTATIE VAN HET TOPMODEL van alle groepen: 6, 
6/7 en 7 
DATUM: VRIJDAG 12 DECEMBER OM 14.30! 
Groetjes, Ila, Sophie en Soumaya van groep 

6a                                  

 
Terugblik studie Tweedaagse 
Op 10 en 11 november waren de kinderen vrij maar 
heeft het team van Wereldwijs hard gewerkt en leuke 
dingen gedaan op onze studietweedaagse in Egmond aan 
Zee.  Het thema van de tweedaagse was betekenisvol 
leren.  We hebben geleerd van elkaar (wat doen we al en 
hoe doen we dat: er zijn diverse prestentaties door 
collega’s gegeven) en we hebben  samen het thema: “op 
reis met Wereldwijs” voorbereid voor in de periode 
mei/begin juni 2015.  Vragen waar we ons dan mee bezig 
houden zijn wat de kinderen dan gaan leren en hoe we 
deze doelen zo betekenisvol mogelijk kunnen aanbieden 
aan de kinderen.  We hebben ook voorlichting gekregen 
van de GGD over hoe je lessen kunt geven over relaties 
en seksualiteit. Het project Lentekriebels in het voorjaar 
gaat daarover.  En verder hebben we heerlijk gegeten, 
schat gegraven op het strand, strandsculpturen gebouwd 
en andere leuke korte tussendooractiviteiten.  

 
Voorstellen juf Marianne 

 
Ik ben Marianne Fadlane-van Lochem en werk sinds een 
paar weken op maandag en dinsdag in groep 3b.  

Voordat ik me omschoolde tot leerkracht, werkte ik bij 
de bank. Toen het tijd werd voor een nieuwe uitdaging 
heb ik lang nagedacht en besloot ik dat mijn interesse bij 
het onderwijs lag. Vervolgens koos ik ervoor me om te 
scholen tot leerkracht. Ik geniet nog iedere dag van de 
keuze die ik toen gemaakt heb.  

Tijdens mijn LIO (laatste jaar van de opleiding) stond ik 
voor groep 3 en het afgelopen schooljaar heb ik 4 dagen 
per week voor groep 3 gestaan. Het is dan ook fijn ook 
dit jaar 2 dagen per week weer aan een groep 3 les te 
geven.  

Tijdens mijn sollicitatie bij Wereldwijs was ik erg onder 
de indruk van de school. De vele leuke activiteiten die 
worden georganiseerd voor de kinderen en de ruimte die 
de school heeft, maken het een heel speciale school om 
op te werken. Ik ken maar weinig scholen die zulke 
faciliteiten hebben en ik ben dan ook erg blij hier te 
mogen werken. 

Naast deze 2 dagen op Wereldwijs, werk ik de andere 3 
dagen op een andere school en sta ik voor een 
combinatiegroep 5/6. 

Ik ga mijn best doen en hoop ook met jullie, ouders, een 
goed contact op te bouwen dit jaar. Mochten jullie 
vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, 
spreek me even aan op de dagen dat ik er ben en 
wanneer nodig, maken we een afspraak en gaan we er 
even rustig voor zitten. 

Groetjes, juf Marianne 

Nieuws van de Ouderraad 

Kom op maandag 24 november 2014 20:00 uur 

naar de Eerste Algemene Ouderraadvergadering waarbij 
de nieuwe begroting voor 2014-2015 zal worden 
besproken. Besteden we meer aan cultuur dit 
schooljaar? 
Ook staat de samenstelling van de ouderraad op de 
agenda. Een aantal van de huidige leden staan op het 
punt het stokje over te moeten gaan dragen. Er wordt 
gezocht naar vervanging. Dus wanneer je je in wil zetten 
voor de leuke dingen op Wereldwijs en betrokken wil 
zijn, kom dan langs bij de ouderraadsvergaderingen. 
 

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) 
 

Afsluiting NSA activiteiten week 24-28 november 

Maandag 24 november:  Algemene Ouderraad 

vergadering 20.00 

Woensdag 26 november: workshop “Ouders schrijf 

mee!” (zie ook vorige 

nieuwsbrief) 

Vrijdag 5 december: leerlingen zijn ’s middags vrij. 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 
 
Nieuwsbrief niet digitaal ontvangen? Check of uw juiste 
e-mailadres bij ons bekend is bij Helen, administratie 
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 


