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Terugblik 
kerststukjes maken 

 

Wat hebben er veel ouders geholpen bij het maken van 

alle kerststukjes met de kinderen. Geweldig! En wat zijn 

ze mooi geworden! 

 

 

afsluiting topuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van groep 5 en 7 hebben afgelopen 10 
weken lessen fotografie, stopmotion en filmen gevolgd. 
De tiende les werd afgesloten met een kleine 
tentoonstelling voor de ouders van het gemaakte werk. 
Er zaten prachtige foto werkstukken en grappige filmpjes 
bij.   

Op 16 januari start een nieuwe periode topuur. Dit keer 
voor de groepen 3 en 4. Zij kunnen kiezen uit dans, 
drama en theater. 

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 9 januari         weer naar school. 
                                          MR vergadering 
Vrijdag 13 januari           nieuwsbrief 9 
                                          Gr 5 en 5/6 naar de Hermitage 
Maandag 16 januari       Themabijeenkomst                        
                                           Dieren/dierenarts 
Week 3 (vanaf 16-1)       start NSA 2

de
 blok 

 



 

kerstdiner 

 

 
 

In alle klassen was er een gezellig kerstdiner waarvoor er 

heerlijk gebakken en gekookt was. En wat zag iedereen 

er prachtig uit! En gezellig dat we in de hal een goed 

samenzijn hadden onder leiding van de Ouderraad. Top! 

 
kerstorkest en kerstkoor 

 

 
 

Ons eigen kerstorkest met kerstkoor! Geweldig dat 

zoveel kinderen extra hebben gerepeteerd om ons te 

verwelkomen bij het kerstdiner. En Mirte en ouders 

bedankt voor de ondersteuning! 

 

Jump in school- Ouders gezocht 
Het scholenprogramma Jump-in helpt Amsterdamse 

basisscholen om kinderen meer te laten bewegen en 

gezonder te eten. Hoe scholen kunnen bijdragen aan 

een gezonde leefstijl en wat ze kunnen doen is 

uitgewerkt in de 8 Amsterdamse doelen voor gezonde 

scholen. 

Amsterdamse doelen Gezond Gewicht 

Gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en 

een gezonde omgeving moet de normale situatie zijn 

voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te bereiken 

heeft de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in 

overleg met experts uit verschillende disciplines 8 

Amsterdamse doelen voor gezonde scholen 

geformuleerd om zo een gezonde leefstijl bij kinderen te 

bevorderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt van 

Jump-in: 

1. Gezondheid staat permanent op de agenda 
2. De school en ouders zetten zich samen in voor 

gezond gedrag van kinderen 
3. De school brengt een gezond voedingsbeleid 

consequent in de praktijk 
4. Er is voldoende gymles door een vakleerkracht 
5. De school stimuleert actief buitenspelen 
6. De school stimuleert sport- en 

beweegdeelname 
7. De school signaleert tijdig kinderen met 

motorische achterstanden en zorgt voor 
passende begeleiding 

8. De zorgstructuur en verwijzing naar passend 
aanbod voor kinderen met over- of 
ondergewicht is adequaat 

Certificaat voor gezonde scholen 
Gemeente Amsterdam nodigt alle Amsterdamse 
basisscholen uit om de acht Amsterdamse doelen te 
halen en een gezonde omgeving te creëren voor hun 
leerlingen. Scholen die alle doelen halen ontvangen van 
de gemeente Amsterdam het Jump-in certificaat voor 
gezonde scholen. 

ouders gezocht 

Wereldwijs en Bijlmerdrie doen al heel veel op het 

gebied van gezondheid door gezonde traktaties te 

promoten en meer te bewegen. Maar het kan beter! 

 

We hebben ons aangemeld om Jump in school te 

worden en willen graag een werkgroepje starten met 

ouders die willen meedenken om dit voor elkaar te 

krijgen.  

U kunt zich aanmelden bij de gymleerkrachten meester 

Egon of meester Michiel of een mail sturen naar 

wereldwijs@obs-wereldwijs.nl  Zij zitten ook in de 

werkgroep. 

Na de kerstvakantie willen we van start gaan. We 

worden ook begeleid door een Jump in coach. 

  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/gezondheid-agenda/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/ouderbetrokkenheid/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/ouderbetrokkenheid/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/bewegingsonderwijs/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/buitenspelen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/sport-bewegen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/sport-bewegen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/motorische/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/motorische/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/motorische/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/signaleren/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/signaleren/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/signaleren/


“De school is een goede plek om ouders te bereiken met 

oudervoorlichting over gezonde voeding en beweging, 

hen te motiveren en vaardigheden aan te leren. Ouders 

hebben immers het meeste invloed op een gezonde 

leefstijl van hun kind en zijn uiteindelijk ook 

verantwoordelijk hiervoor. Voorlichting geven aan 

ouders en ouderbetrokkenheid stimuleren is een vast 

onderdeel van een gezonde school” 

 

Personele ontwikkelingen 
Na de kerstvakantie verwelkomen we nog een nieuw 

teamlid op Bijlmerdrie en Wereldwijs 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Anastasia Koops en ik woon samen met 

mijn vriend Dennis in Mijdrecht. 

 

Ik ben gek op dieren (behalve spinnen) wij hebben dan 

ook 2 katten en een konijn. 

Verder vind ik het erg leuk 

om lekker op de bank een 

boekje te lezen en ga ik 

graag met de caravan op 

pad. 

 

Na de kerstvakantie ga ik op 

Bijlmerdrie de juf in groep 

5/6 helpen door 

bijvoorbeeld een kleiner groepje extra instructie te 

geven.  

Ook ga ik 1 dag op Wereldwijs de leerkrachten 

vervangen die tijd nodig hebben voor andere taken. 

 

Ik heb er heel veel zin in. 

Fijne vakantie en tot na de vakantie. 

 

Juf Evelien gaat na de kerstvakantie weer rustig aan 

beginnen in groep 1/2. De hele maand januari is juf 

Ronja nog bij ons om haar te vervangen en te 

ondersteunen. Daar zijn we erg blij mee. 

 

 

Wilgen knotten 
Groep 8a ging gisteren wilgen knotten. 

 

Eerst kregen we uitleg van de meester en daarna 

mochten we aan de slag. Knotwilgen worden geknot 

zodat ze niet sterven en zo weer gezond verder kunnen 

groeien. We hebben ze geknot met zagen en 

snoeischaren.  We moesten ze knippen of zagen bij de 

knot. De takken die we eraf haalden worden weer 

gebruikt om bijvoorbeeld manden en kransen mee te 

maken. Kom maar in onze klas kijken want we hebben 

onze klas ermee versierd. Het was de eerste keer dat we 

dit hebben gedaan en iedereen was heel enthousiast. 

Omdat we zo hard hadden gewerkt kregen we op het 

einde warme chocolademelk en een speculaasje. 

 Groetjes Silver en Ila groep 8a 

 

Ophalen van onze kleuters 
Ruim 100 onderbouw kinderen en dito 

ouders/verzorgers  staan om 14.00 te popelen om elkaar 

weer te zien. U snapt dat het dan best soms lastig is het 

overzicht te behouden en te zorgen dat elk kind veilig bij 

zijn ouder/opvang terecht komt.  

We hebben overlegd in het onderbouwteam hoe we dit 

beter kunnen laten verlopen. Elke juf heeft een vaste 

plek (dat is nu al zo maar zal nog beter bewaakt worden). 

We willen graag het overzicht houden en vragen u dus 

om juist om enige afstand te blijven zodat we elke keer 

als een kind ons een handje geeft, oogcontact kunnen 

maken met ouder/opvang.  

Het duurt even…. want ja als we individueel afscheid 

nemen en checken of er een volwassene is voor elk kind 

dan snapt u dat het wel even kan duren voordat uw kind 

aan de beurt is.  We vragen dus om uw geduld en uw 

afstand bewaren. Kunnen we hier op uw ondersteuning 

rekenen? 

Heeft u zelf nog goede tips voor ons dan houden wij ons 

van harte aanbevolen! 

(Binnen afscheid nemen is trouwens geen optie ivm de 

smalle ruimtes, dit mag van de brandweer echt niet) 

Hopend op uw medewerking, groeten van het 

onderbouwteam 



 

Kerstvakantie ideetjes? 

 

OBA beloont kinderen die een jaar lang geen boete 
hebben gehad 
De OBA geeft een cadeau aan kinderen die in 2016 OBA-
materialen geleend hebben en altijd alles keurig op tijd 
hebben teruggebracht.  
 
Kom tussen 6 en 24 december naar één van onze 26 
OBA-vestigingen om het cadeau op te halen.  
 
Hebben kinderen wel een boete?  
 
Is je pas geblokkeerd? 
 
Of heb je boeken of cd's thuis die je allang had moeten 
inleveren? 
 
Dan kunnen zij, in dezelfde periode, ook langskomen. De 
boete wordt door de OBA kwijtgescholden zodat 
kinderen in 2017 weer volop kunnen lenen.  
 
Deze actie geldt voor alle OBA-leden van 0 t/m 18 jaar en 
alleen van 6 t/m 24 december 2016. 
 
Open atelier – Het muizenhuis 

Wat gaat de tijd snel! Het is alweer 5 jaar geleden dat 
het eerste Muizenhuis-boek verscheen. En wat is er in de 
tussentijd veel gebeurd. Niet alleen bestaat de 
Muizenhuis-reeks nu uit vier boeken (met de vijfde in de 
maak) - ook bestaan er inmiddels kartonboekjes, een 
puzzelboek, knuffeltjes van Sam en Julia, en nog veel 
meer leuke producten.  

En er komt 
zelfs een 
animatieserie! 
Het 5 jarig 
bestaan laten 
we natuurlijk 
niet zomaar 
voorbij gaan. 
Vanaf 5 
oktober 
organiseren de 

makers een Open Huis. Iedereen is van harte welkom om 
te komen kijken naar alle Muizenhuis-decors (circus, 
kermis, theater, haven). Ook kun je live zien hoe er 
verder gebouwd wordt aan nieuwe decors.  
 
 
 

Van 5 okt tot 31 december  Weesperzijde 41hs 
Amsterdam 
1e en 2e kerstdag gesloten! 
Openingstijden:woensdag t/m zondag van 12:00 tot 
18:00 
 
http://www.hetmuizenhuis.nl/articles/het-muizenhuis-
bestaat-5-jaar  
 
 
 
 

  

Om 8.25 starten de lessen- stillezen 
Zoals u weet starten de lessen om 8.25. Veel groepen 

gaan dan stillezen. Er zijn hulpouders in de school die 

dan helpen bij het lezen van uw kinderen.  Hoewel onze 

hal uitnodigend is om lekker even te gaan zitten voor 

ouders  is dat eigenlijk niet de bedoeling. We vinden het  

fijn dat u zich zo thuis voelt maar van de andere kant 

geeft het toch overlast bij de groepen die stillezen. De 

Ouderkamer staat altijd ter beschikking en we willen u 

dus vragen om daar naartoe te gaan. We hopen op uw 

begrip. 

 

 

http://www.hetmuizenhuis.nl/articles/het-muizenhuis-bestaat-5-jaar
http://www.hetmuizenhuis.nl/articles/het-muizenhuis-bestaat-5-jaar
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1crs5OHQAhUG1BoKHejnCDQQjRwIBw&url=http://www.beleefoostpoort.nl/event/60/Aadje-Piraatje-en-de-stoomboot-van-Sinterklaas&psig=AFQjCNHuzHdRrjp2AH5wXiqPrAllieZbCg&ust=1481189971123758


 
 
Zorgen/onvrede/tevreden? Deel het 
met ons! 
We willen u vragen om uw zorgen/onvrede of juist iets 
waar u tevreden over bent ten aanzien van ons met ons 
te delen. 
Maak een afspraak met de juf/meester, kom naar de 
koffie met….directie, het directie spreekuur (elke 
woensdag), de inloop elke morgen, 
ouderworkshopavond, themabijeenkomsten, etc.  
  
Uw zorg om uw kind en zijn/haar ontwikkeling is ons 
gemeenschappelijk belang en delen we graag met 
elkaar! Het educatief partnerschap is een van onze 
kernwaarde op Wereldwijs.  
 
Ons motto is : niet mopperen maar opperen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kerstkaarten voor vluchtelingkinderen 
 
De leerlingen van groep 4 hebben afgelopen maandag 
kerstkaarten getekend voor vluchtelingkinderen op 
Lesbos.   
Op de kaart hebben leerlingen getekend wat ze de 
vluchtelingkinderen wensen voor het nieuwe jaar.  
De wensen waren zeer divers:  van nieuwe knuffels tot 
weer naar school kunnen gaan. 
Ook leerlingen van de Holendrechtschool, basisschool De 
Ster, de Rozemarn en de Nellestein hebben kaarten 
gemaakt. Al deze kaarten zijn in een grote doos samen 
met stiften en potloden naar Lesbos gestuurd. 

 
 
 
 

 
Namens het 
hele team 
Wereldwijs 
wens ik 
iedereen hele 
fijne dagen en 

alle goeds en gezondheid voor 2017! 
 
Laten we er een mooi jaar van gaan 
maken met zijn allen! 
 
Paula Hoonhout, directeur Wereldwijs 


