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Sint op bezoek en overhandigen cheque 
goede doelen 
Het was zo als altijd weer heerlijk om de Sint en zijn 

pieten te mogen ontvangen op Wereldwijs! 

Vanochtend hebben we ook de twee cheques van samen 

€3100,-  overhandigd aan Lucas van Resto van Harte en 

aan Liesbeth van Marymeals. 

 

 
 
Verder willen wij de AH Harriët Freezerstraat weer 

ontzettend bedanken voor de sponsoring van alle 

mandarijnen en limonade voor onze kinderen.! 

 

Tipkrant voor ouders over positief 
opvoeden en over de Ouder Kind 
Adviseur in onze wijk 
De nieuwe tipkrant voor ouders ligt in de hal weer voor u 

klaar! Er staan opvoedtips in (positief opvoeden werkt) 

en informatie over de Ouder en Kind Adviseurs die vanaf 

1 januari 2015 gaan werken bij de Ouder Kind Centra in 

Amsterdam.  

Ook Wereldwijs gaat samenwerken met het OKC  en bij 

onze school is voor 8 uur per week een Ouder Kind 

Adviseur betrokken.  Helaas gaat hierdoor Fadoua Zaitar 

ons verlaten als ouderconsultent  (misschien blijft zij nog 

voor een paar uur verbonden maar dat is nu nog niet 

duidelijk) en ook onze schoolmaatschappelijke werkster 

Thirza  Voortman gaat ons verlaten. 

Onze nieuwe Ouder-kind-adviseur heet Bibi Zwaneveld. 

In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. 

 

12 december afsluiting Topmodel gr 6, 
6/7en 7 thema geld 
Van onze correspondenten: Ila, Sophie en Soumaya 
 
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 14.15! 

 
Kerst 
Komende maandag zult u zien dat de school van 

Sintsfeer omgetoverd is naar Kerstsfeer. Iedereen die 

hierbij heeft geholpen (en ook al eerder op de 

Sintversieravond) ONTZETTEND BEDANKT! Het ziet er 

vast straks prachtig uit! 

 

 
 

kerststukjes 

Op maandag 15, di 16 en wo 17 december worden er 

kerststukjes gemaakt door de kinderen; hulpouders zijn 

van harte welkom en kunnen zich vóór vrijdag 12 dec. 

opgeven bij hun leerkracht. 



Denkt u eraan om een kaars, versieringen en 

kerstfrutsels mee te geven. Voor de oase en takken etc. 

wordt gezorgd. 

Kerstdiner 

Op donderdag 18 december is ons jaarlijkse 

Kerstdiner.  Leerlingen zijn dan vanaf 11.45 uur vrij 

en worden vanaf 17.00 weer op school 

verwacht. We verplaatsen deze dag de schooltijd. Het 

kerstdiner is verplicht. 

Kinderen moeten hun eigen bestek, bordje en beker 

voorzien van hun naam meenemen in een plastic tas. Dit 

kan al voor 18 december meegenomen worden naar de 

klas. 

Ouders zijn van harte uitgenodigd om iets lekkers klaar 

te maken, en mogen het eten tussen 17.00u. en 17.15u. 

naar de klas brengen.  Heeft u nog wat over? Dan kunt u 

dat gezellig meenemen voor de ouderborrel die dit jaar 

buiten bij de vuurkorven gehouden wordt! 

Vanaf dinsdag 9 december kunt u bij de deur van de klas 

uw naam en het gerecht dat u gaat maken opgeven. 

Bij binnenkomst zult u verwelkomd worden door een 

echt orkest! 

17.30u. start het diner in de klas voor de leerlingen, 

leerkracht en hulpouders. U kunt dan even naar huis 

gaan of een drankje en hapje nuttigen buiten bij de 

vuurkorven.  Trek dus een warme jas aan!  

Om 18.30u. kunnen de kinderen opgehaald worden in de 

klas. Hulp met het opruimen is zeer welkom! Helpt u een 

handje mee?  

 

Van de TSO Smallsteps:   Sepa 

formulieren.  

Afgelopen periode hebben wij ouders benaderd om een 

Sepa formulier in te vullen. Veel ouders denken dat het 

niet nodig is om een nieuwe in te vullen omdat er 

maandelijks  geïncasseerd wordt Vanaf aankomende 

maand zal het geld niet meer worden afgeschreven als er 

geen machtiging is ingevuld op naam van Smallsteps. Het 

is voor iedereen van groot belang alsnog een op naam 

van Smallsteps in te vullen. Deze kunt u bij de 

coördinator van de TSO halen.   

Wilt u voor de betaling van toekomstige facturen geen 

gebruik maken van een automatische incasso? Dan kunt 

u dit aan ons doorgeven door een mail met uw 

debiteurnummer en bankrekeningnummer te sturen 

naar machtiging@smallsteps.info  

In uw mail kunt u aangeven geen gebruik meer te willen 

maken van automatische incasso. Wij verwerken dan in 

onze administratie dat u de facturen die u vanaf heden 

ontvangt zelf gaat overmaken naar Smallsteps. 

 

Vrijwilligers gezocht voor de TSO in Amsterdam Zuid 

Oost. 

In Amsterdam Zuidoost verzorgt Smallsteps de TSO 

onder begeleiding van een coördinator en een 

locatiemanager. Vrijwilligers zorgen voor de opvang op 

de groepen in de pauze van school. Lijkt u leuk om als 

vrijwilliger aan de slag te gaan tegen een kleine 

vergoeding, stuur dan een mailtje naar 

Diane.enthoven@smallsteps.info 06-15599691 

of loop bij de coördinator van uw school naar binnen, 

Saskia Bos 06-15827821 

 
Ouderraad zoekt nieuwe leden 
(o.a. penningmeester) 
De Ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders die 

het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan alle 

leuke en nuttige activiteiten die de school samen met 

ouders organiseert.   

Zoals u weet wordt uw ouderbijdrage beheert en 

uitgegeven door onze Ouderraad. Onze penningmeester 

stopt aan het einde van het schooljaar. We zouden het 

fijn vinden als een ouder alvast een beetje kan worden 

ingewerkt door Abdel. Dus geeft u op (of benader 

iemand waarvan u weet dat hij/zij hiervoor geschikt is!) 

De Ouderraad zou het ook super vinden als er (meer) 

ouders uit bijvoorbeeld de onderbouw mee komen 

helpen. U denkt misschien dat het heel veel tijd kost 

maar dat hoeft niet. Ook als u zich bij 1 werkgroep 

aansluit is dat al fijn! Vele handen maken tenslotte licht 

werk. Kom naar de volgende vergadering op 5 januari of 

mail naar ouderraad@obs-wereldwijs.nl 
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Bereikbaarheid ouders 
Het blijkt helaas te vaak dat wij u niet kunnen bereiken 

omdat wij geen juiste telefoonummers in ons bezit 

hebben.  Vooral de 06-nummers kloppen vaak niet en 

wisselen blijkbaar veel.  We willen u op het hart drukken 

om wijzigingen onmiddellijk aan ons door te geven. U 

kunt dit doen bij Helen, administratie aanwezig op 

maandag, woensdag en donderdag.  

Denkt u eraan om ook uw juiste e-mail adres aan ons te 

geven.  Er zitten zeker 40 foutmeldingen in ons systeem 

als wij de nieuwsbrief digitaal verzenden. Er zijn dus 

minstens 40 gezinnen waar de nieuwsbrief NIET digitaal 

binnen komt……. 

84% kunnen we dus bereiken maar we gaan voor de 

100%! 

Gelukkig komen er weinig ernstige incidenten voor op 

school met uw kinderen maar u moet er toch ook niet 

aan denken dat wij u niet kunnen bereiken als dat wel 

ECHT nodig blijkt.  

Wij zijn op dit moment ouders aan het bellen/schrijven  

om de juiste gegevens te krijgen. Wij doen dit voor 

optimale communicatie en in het belang van uw kind. 

 

 
 
Uitzending gemist? 
Vindt u het leuk om een stukje van het Kleinleerorkest te 

zien bij de opening van het instrumentendepot? 

Kijkt u dan naar een uitzending van het NOS  

Jeugdjournaal van donderdag 26 november waar ook 

onze kinderen worden geïnterviewd en u het orkest ziet 

spelen. 

 

 

Themabijeenkomst: Hoe ga ik om met 
de driftbuien van mijn kind? 
 
Tijdens deze bijeenkomst leren ouders wat driftbuien zijn 

en waarom kinderen driftbuien hebben. Er  worden 

suggesties gegeven over hoe je driftbuien kan proberen 

te voorkomen en hoe je ermee kan omgaan. 

Wanneer: 10 december om 9.00 uur 

Waar: Bijlmerdrie Ouderkamer (aan de hal) 

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) 
 

 

Vrijdag 12 december:    14.15 afsluiting Topmodel 

met dans en drama in de hal. 

Groep 6, 6/7 en 7. Ouders 

komt u kijken?! 

Donderdag 18 december 11.45  kinderen vrij 

 Vanaf 17.00 eten brengen 

naar de klas 

 17.30-18.30 kerstdiner 

kinderen en 

 Kerstborrel ouders 

 

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 


