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Workschop ouderavond woensdag 14 
januari 2015 19.00-20.30 
Op woensdagavond 14 januari organiseert Wereldwijs 

voor alle ouders een aantal workshops over 

onderwerpen die over de dagelijkse onderwijspraktijk 

gaan. 

Hoe houdt de school zicht op de ontwikkeling van uw 

kind? 

Wat is taalvorming precies? 

En wat doet de bovenbouw met IPC? 

Hoe delen en leren wij met elkaar van de methodiek 

leerKRACHT? 

Wat kunt u thuis doen met taal? 

Wat  zit er allemaal nog meer in een boek? 

 Hoe kun je kwartetten met de vital few? 

 

We zijn trots op wat we allemaal doen en willen dat heel 

graag met u delen.  Verleden jaar waren de workshops 

een groot succes en we hopen natuurlijk op een nog 

hogere opkomst.  

U kunt na de vakantie intekenen voor drie workshops die 

elk een half uur duren, 

 

Hier kunt u alvast korte informatie lezen over de 

workshops die wij op dit moment aan het voorbereiden 

zijn: 

 

1. Er zit méér in een boek!  

Begrijpend luisteren in de onderbouw.  

Interactief voorlezen is een dagelijks ritueel in elke 

kleutergroep. Maar welke betekenisvolle activiteiten kun 

je hieraan koppelen? In deze workshop leert u hoe u 

goede vragen kunt stellen over een verhaal en 

belangrijke gebeurtenissen schematisch weer te geven. 

Dit klinkt ingewikkeld, maar het is leuk om te doen en 

voor jonge kinderen goed te begrijpen. Op deze manier 

krijgen kinderen inzicht in de opbouw van een verhaal, 

zodat ze het beter begrijpen. Dit is het begin van het 

begrijpend lezen, zoals we dat kennen in de midden- en 

bovenbouw. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte 

welkom!  

2. Workshop Taalvorming: 

In deze workshop Taalvorming willen we u een beeld 

geven van hoe een les taalvorming wordt aangeboden 

aan de kinderen. Bij taalvorming zitten we in de kring. 

Maar een taalvormingskring is niet hetzelfde als een 

kringgesprek. Het is een doordachte opbouw van 

taalwerkvormen, waarbij in een korte tijdsspanne alle 

taaldomeinen aan bod komen: praten, luisteren, 

schrijven en lezen. Graag nodigen we u uit voor deze 

leuke en zinvolle workshop. Juf Hanna, juf Ingrid en juf 

Mira. 

 

3. Workshop IPC 

Sinds kort experimenteert de bovenbouw met IPC: 

International Primary Curriculum. Het is een curriculum 

gericht op creatieve en zaakvakken. Kinderen werken in 

een thema en binnen dat thema komen al deze vakken 

aan bod. Kinderen werken samen, onderzoeken, 

experimenteren en leren. Wat het is, waarom we het 

uitproberen en hoe het werkt in de praktijk zullen we 

bekijken op deze workshop. Ook leggen we de huidige 

methode (Wijzer Door) naast de werkwijze van IPC zodat 

we kunnen zien wat het verschil is.  

 

4.Kwartetten met de vital few 

In deze workshops ervaart u op speelse wijze welke 

belangrijkste zaken (vital few) van onze organisatie dit 

jaar centraal staan. Benieuwd naar nieuwe 

ontwikkelingen bij Wereldwijs en wat dat voor uw kind 

gaat betekenen? Dan is deze workshop een echte 

aanrader!  



5. Volgen van ontwikkeling 

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind op cognitief ( 

kennis opnemen en verwerken) en sociaal emotioneel 

gebied. 

Vanaf het moment dat zij op school komen in groep 1 

t/m groep 8.  

Welke instrumenten gebruiken wij om uw kind te volgen, 

wat volgen wij,  hoe doen we dat? 

Wilt u hier meer over weten kom dan bij deze workshop. 

. 

6. LeerKRACHT 

Altijd al willen weten wat de leerkrachten doen op 

Wereldwijs om het beste uit de leerlingen te halen en 

hoe hier samen na school aan gewerkt wordt? 

Wereldwijs is sinds 2014 een leerKRACHT-school. Op een 

leerKRACHT-school staat samenwerking centraal. 

Leraren kijken bij elkaar in de klas, geven elkaar 

feedback, bereiden samen lessen voor en denken 

gestructureerd na over resultaten en 

verbetermogelijkheden met het doel om het 

inhoudelijke gesprek tussen leraren op gang te brengen. 

De school bepaalt zelf wat er moet gebeuren om eigen 

ambities te realiseren. LeerKRACHT geeft hier vorm aan 

en helpt dit op een duurzame manier te doen. 

Wilt u weten hoe we hier aan werken op Wereldwijs? 

Bezoek dan de workshop leerKRACHT! 

 

7. Taal begint thuis. 

Wist U dat U een hele belangrijke rol bij de 

taalontwikkeling van uw kind heeft?  

Tijdens deze workshop zullen we met elkaar in gesprek 

gaan over taalontwikkeling en  

leuke tips uitwisselen over spelen met taal.  

Taal begint immers thuis! 

 

U BENT VAN HARTE WELKOM op 14 januari!!!! 

Afsluiting NSA activiteiten 

De NSA activiteiten van periode 1 zijn inmiddels 

afgesloten met optredens, open lessen en 

tentoonstellingen. De kinderen hebben prachtige dingen 

laten zien en fijn dat er zoveel ouders belangstelling 

hadden! 

De nieuwe NSA periode start in de week van maandag 19 

januari en zal in de week van 13 april afgesloten worden. 

De aanmeldingsformulieren voor periode 2 zijn 

inmiddels uitgedeeld. 

 

 

 



 

 
 
Hier weer een knap prietpraatje:  
 
Het heeft de laatste tijd veel geregend en er is een grote 
plas op het plein. Juf: Nu is het droog en de zo'n schijnt 
dus ik denk dat de plas dan......... Jalil (5 jaar): langzaam 
in oppervlakte vermindert!!!!! 

 
Voorstellen Ouder Kind Adviseur:   
Bibi Zwanenveld 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd zal ik 

vanaf januari als ouder- en kindadviseur (OKA) betrokken 

zijn bij Wereldwijs en Bijlmerdrie. Als ouder- en 

kindadviseur ben ik er voor ouders die vragen hebben 

over het opgroeien van hun kinderen. De kinderen 

kunnen ook zelf bij mij terecht met vragen over 

verschillende onderwerpen. Ook ben ik er voor ‘kleine’ 

vragen, niet alleen voor zorg. Ik kan advies geven als een 

ouder bijvoorbeeld komt met een vraag als “hoe kom ik 

aan geld om mijn kind te laten sporten?”  

Ik voorzie een fijne samenwerking en alvast prettige 

feestdagen gewenst! 

 

Bibi Zwaneveld 

Ouder- en kindadviseur 

06-83173230 

Dinsdag ben ik aanwezig op Wereldwijs 

Donderdag ben ik aanwezig op Bijlmerdrie 

 
 
 
 

Tipkrant voor ouders over positief 
opvoeden  
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.  

 

Minicollege Slavernij in groep 8 
Dinsdag 2 december hebben de leerlingen van groep 8 

deelgenomen aan een interactief college over het 

Nederlandse slavernijverleden: Burgerschap Slavernij en 

jij! Dit college werd gegeven door Aspha Bijnaar, 

verbonden aan het NiNsee (Nationaal Instituut 

Nederlands Slavernijverleden en erfenis) en Fabiola 

Veerman. Het minicollege bestond uit het geven van 

informatie aan de hand van een presentatie met foto’s 

en tekeningen waarbij de leerlingen direct vragen 

konden stellen. En een korte sketch/toneelstukje over 

het verhaal van een jong meisje in slavernij in 

Paramaribo rond 1832.  Haar naam is Jacquelina en ze is 

verliefd op Kwasi, maar ze voelt zich naar omdat ze hem 

niet mag ontmoeten. Jacquelina is huisslavin op een 

plantage. Ze is in de macht van haar meester, de oude 

slavenhouder Van Halm, die haar voor zichzelf wil. Het 

leven van een slavin gaat niet over rozen: aldoor hard 

werken en gehoorzamen aan de strenge regels van de 

baas. De jaloerse Van Halm geeft haar straf op straf als 

ze Kwasi wil zien. Jacquelina ziet maar een uitweg om 

aan zijn wreedheid te ontsnappen. Dus… op een zonnige 

dag in 1829 wandelt ze de apotheek van meneer 

Goudman binnen. 

Dit waargebeurde verhaal is door Aspha in stripvorm 

uitgebracht en door Fabiola opgevoerd als toneelstuk. 

Aan het eind van het college hebben de leerlingen een 

exemplaar in ontvangst gekregen voor in de klas. De 

leerlingen waren enthousiast en nieuwsgierig, en hebben 

aandachtig geluisterd en goed doordachte vragen 

gesteld. Het was een zeer leerzame ervaring die goed 

aansloot bij de voorkennis van de leerlingen uit groep 8.   

 

 



 
 
Kerst 
Vanavond Kerstdiner en kerstborrel 

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! 

Bij binnenkomst zult u verwelkomd worden door een 

echt orkest! 

17.30 u. 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?  

En alvast voor iedereen hele fijne dagen 
gewenst en een heel warm en wijsvol 2015 
gewenst! 
 

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 19 december tot en met zondag 4 januari: 

Kerstvakantie 

Maandag 5 januari: Ouderraad vergadering 20.00

  

Woensdag 14 januari workshopavond voor ouders! 

Donderdag 15 januari studiedag 

 

 

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 

 


