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16 maart schooljaar 2017-2018 

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.) 

 
16 maart Groepen 5-8 naar Corpus 

tentoonstelling 

19 maart Gr 4 naar Planetarium 

21 maart Gr 7 theoretisch 
verkeersexamen 

23 maart Kunstschooldag groep 8 

26 maart Afsluiting Topuur groep 5 
en 7 13.30 Ouders 
welkom! 

28 maart Gr 3 naar Van Gogh 
museum 

29 maart Workshop Fout zo! 
19.00 uur hal Wereldwijs 
MR vergadering 

30 maart  Nieuwsbrief 13 
Paasontbijt en Grote 
Rekendag 
Op Goede Vrijdag is er les! 

2 april Tweede Paasdag: 
leerlingen zijn vrij. 

 
 
 

Kinkhoest geconstateerd 

Ondanks dat bijna alle kinderen ingeënt zijn tegen 

kinkhoest is er in de wijk een kleine epidemie van 

kinkhoest uitgebroken. We dienen dit gezien het 

protocol te vermelden omdat het hier om een infectie 

ziekte gaat die besmettelijk is en gevaarlijk kan zijn voor 

pasgeboren baby’s en vrouwen die zwanger zijn. 

Informatie kunt u lezen op: 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Kinkhoest 

 

 Koffie met ….Fout zo! groeimindset 

Helaas kon ik de workshop niet geven op 14 februari 

door het overlijden van mijn moeder. 

Ik heb gezien dat er heel veel belangstelling voor was en 

wil de workshop graag alsnog geven. 

donderdag 29 maart om 19.00 uur - 19.30 

U bent van harte welkom, ook als u hiervoor niet had 

ingetekend! 

Samen op reis om wijs te worden! Ons motto zegt het al. 
We worden wijs door ontwikkeling. En bij ontwikkeling 
horen fouten. Van onze fouten leren we. Hoe komt het 
toch dat het lijkt alsof fouten maken niet normaal is. In 
deze workshop maken jullie kennis met het 
gedachtegoed van John Hattie waarmee we op school 
bezig zijn. Word je bewust van wat je al kan, wat je 
volgende stap is omdat je weet wat je doel is. En bij die 
volgende stap hoort oefenen en fouten maken erbij! Hoe 
help je je kind bij dit proces…….van een vaste mindset 
naar een groeimindset 

Locatie: hal Wereldwijs 

Door: Paula Hoonhout, directeur 

Paasontbijt 

Op vrijdag 30 maart hebben wij het traditionele pyjama-

paasontbijt waarbij de kinderen in hun mooiste pyjama 

naar school komen. 

Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de 

school wordt verzorgd. Graag willen wij u vragen om uw 

kind ook dit jaar weer een gekookt ei mee te geven. 

 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Kinkhoest


De kinderen nemen 

hun eigen bord, beker 

en bestek mee. Het 

beste is als dit alles van 

hard plastic is. Graag 

voorzien van hun naam 

en in een plastic tas 

een dag van tevoren 

meegeven (donderdag 

29 maart). 

Na afloop kunnen de 

gebruikte spullen in de 

tas mee terug. 

Alvast dank namens de paascommissie, 

juf Rita en Naomi, ouder. 

 

Grote Rekendag: eierdozen gezocht! 

30 maart hebben we op WW en op B3 na het Paasontbijt 

“De Grote Rekendag”. 

Om deze dag tot een succes te kunnen maken gaan de 

leerkrachten dit gezamenlijk voorbereiden op een 

werkmiddag. 

Wij gaan dan kijken welke activiteiten we in de groepen 

gaan doen. 

Eén ding is zeker,  het heeft iets met verhuizen te maken 

en gezien het Paasontbijt ook met eierdozen. 

Onze vraag is dan ook: Wij hebben eierdozen (voor 10 

eieren) nodig, veel héél veel.  

En … verhuisdozen!!! 

Helpt u mee sparen? 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

OMR 

 

Foto 

 

Naam Ferre Wijnstra 

Leeftijd 38 

Ouder van Vader van Indira, klas van juf 

Anne en Ingmar, klas van 

Anastasia (nu juf Wendy) 

Functie binnen 

MR  MR lid namens ouders. 

Waarom MR? Ik vind het belangrijk om 

betrokken te zijn bij de school 

van mijn kinderen. Ik geef zelf 

les aan leerlingen die o.a 

verslaafd waren of stoornissen 

hebben en ik merk dat 

ouderbetrokkenheid niet altijd 

helaas vanzelfsprekend is. Ik zit 

zelf in de PMR van Altra 

(speciaal onderwijs) en wellicht 

kan ik wat kennis meenemen 

vanuit die functie. En ik vind 

het ook leuk om te doen. Ook 

belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYgP2gve7ZAhUDKewKHaSYArQQjRwIBg&url=http://www.marktplaza.nl/dieren/kippen/kartonnen-eierdozen-diverse-soorten-verkocht-45770285.html&psig=AOvVaw0GddAZsnCzhvB4AiRov6ei&ust=1521208449052446


OMR 

 

Foto 

 

Naam Goedele Van der Straeten 

Leeftijd 37 

Ouder van Moeder van Ewoud (juf maaike), 

Lidewij (meester Frans), Sibrand (juf 

Saskia, juf Mira) 

Functie binnen 

MR  MR lid namens ouders. 

Waarom MR? Ik vind het boeiend om de 

beleidstukken en uitvoering hiervan 

voor Wereldwijs te leren kennen. Ik 

wil hierover meepraten vanuit een 

positieve, kritische houding. Ik wil 

ook graag ons, als ouders, 

vertegenwoordigen en een stem 

geven richting schoolpersoneel, 

directie en bestuur. En het is leuk 

om te doen!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

PMR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Naam Maaike Groot 

Leeftijd 31 

Juf van groep  1-2 D 

Functie binnen 

MR MR lid namens team. 

Waarom MR? Na jaren in de OR te hebben 

gezeten als personeelslid en 

het bijwonen van de 

vergaderingen over pr, feestjes 

en andere zaken rondom 

school, werd het tijd om me 

bezig te houden met de 

vertegenwoordiging van het 

team op gebied van beleid. Dit 

is mijn tweede jaar in de MR 

en ik vind het boeiend om te 

lezen in alle jaarstukken, 

uitvoeringsplannen en 

meerjarenbeleidsplannen wat 

deze school, en de stichting, 

door het jaar heen allemaal 

doet en waar het zich nog wil 

ontwikkelen. 

 

De volgende nieuwsbrief stellen de andere MR leden zich 

aan u voor! 

 

 

 



 

Dayenne: 

 

Mijn naam is Dayenne Schurman- de Bruin. Sinds kort 

ben ik werkzaam als leerkracht groep 1-2 op Wereldwijs. 

Ik zal u kort mijn drijfveren en achtergrond vertellen. Ik 

ben 39 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters (17 

maanden en 18 jaar).  

Als leerkracht 1-2 en specialist jonge kind is het werken 

met het jonge kind mijn passie, mijn lust en mijn leven! 

Ik kan mij geen mooier beroep voorstellen.  Sinds 2002 

ben ik werkzaam als leerkracht in de onderbouw. 

Daarnaast heb ik de opleiding jonge kind specialist, de 

opleiding master SEN speciale onderwijsbehoefte van 

het jonge kind en de opleiding middenmanagement 

gevolgd. Hierdoor ben ik in staat om mijn enorme 

bagage aan praktijkervaringen en good practice van het 

onderwijs aan het jonge kind theoretisch te 

onderbouwen.  Tijdens mijn loopbaan heb ik 

verschillende taken vervuld binnen het onderwijs.  Zoals 

(leer)teamleider van de onderbouw en Voor- en 

Vroegschools coördinator.  

Naast mijn werkzaamheden als leerkracht ben ik ook 

actief als jonge kind specialist voor mijn eigen bedrijf 

derijkeleeromgeving.nl. Verder ben ik zeer druk met het 

promoten van mijn pas uitgegeven prentenboek 

‘Spiegelbeeld’.  

Mocht u nog meer van mij willen weten dan kunt u mij 

natuurlijk altijd opzoeken in mijn klas. Ik kijk er naar uit 

om u te ontmoeten. 

 

Wendy: 

Sinds januari zien jullie mij op maandag, dinsdag en 

woensdag in groep 1-2A als vervanger van juf Anastasia. 

Samen met juf Isabella die haar op donderdag en vrijdag 

vervangt. Ik woon in Culemborg en ben moeder van een 

dochter van 9 jaar en een zoon van 11 jaar.  

De afgelopen twee jaar 

heb ik veel scholen 

gezien in mijn werk als 

invaller. Ik ben heel blij 

met Wereldwijs! Niet 

alleen met de leuke 

kinderen, maar ook het 

mede mogen vormgeven 

aan 

ontwikkelingsgerichte 

onderwijs en 

taalvorming. Ook de fijne 

en professionele sfeer 

waarin gewerkt wordt, 

ervaar ik als bijzonder.  

Naast het werken in het basisonderwijs, doe ik invalwerk 

op een natuur bso, werk ik op projectbasis als consulent 

taalvorming en met projecten op gebied van beeldende 

en creatieve vorming. Zoals een open atelier voor 

kinderen, organisatie van museumdagen en een project 

waarin ik samen met kinderen voor hun basisschool 

flowforms voor de waterspeelplaats heb ontworpen en 

gemaakt.  

Groeten, Wendy van den Heuvel 

Jaye:  

Hallo Allemaal, 

Een groot aantal van jullie zal mij inmiddels zien lopen in 

de school en weet wie ik ben, maar toch stel ik me nog 

even officieel voor. Mijn naam is Jaye Brunsveld en ik 

ben per 1 maart de nieuwe conciërge van Wereldwijs, de 

nieuwe meester Rob dus   Ik ben 44 jaar oud, 

getrouwd met Natasha en wij hebben  twee 

kinderen,  Joshua en Kemi .  Joshua zit ook op Wereldwijs 

en Kemi  is nu nog bij de Wijsneusjes en komt volgend 

schooljaar  ook naar Wereldwijs.  We wonen aan de 

andere kant van de Bijlmerweide in  Kantershof. De 

afgelopen weken heeft meester Rob mij de kneepjes van 

het vak bijgebracht en me wegwijs gemaakt in het reilen 

en zeilen van de school. Hij heeft de lat hoog gelegd 

en  ik hoop dat ik een  waardige opvolger zal zijn. Ik heb 

er in ieder geval veel  zin in en ik zie er naar uit om jullie 

en de kinderen te leren kennen en mijn steentje bij te 

dragen aan de fijne omgeving die Wereldwijs voor ons is! 

 



blok 5 Vreedzame School 

Dit blok heet WE DRAGEN ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ 

 
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen 
met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen 
het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, 
krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. 

  

Lessen blok 5: 
Bij de groepen 1– 4 zijn de 
lessen gericht op het: 
- herkennen van boosheid 
bij jezelf en de ander. 

- leren omgaan met je 
boosheid. 

- weer goed maken n.a.v. 
een conflict. 

- leren zoeken naar 
oplossingen voor een 

conflict. 
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien. 

  

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage 
te leveren aan de groep en aan de school: 
- de kinderen bedenken activiteiten om het 
voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in 
de school. 

- de kinderen leren het verschil tussen het louter 
uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van 
en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed 
zijn voor de  groep. 

  

Tips voor thuis: 
- Neem de tijd om naar het verhaal van uw 
kind  te luisteren als hij/zij een conflict heeft. 
- Bedenk samen oplossingen waar iedereen 
tevreden over  is. 

- Bedenk samen met uw kind een plannetje om het 
thuis nog gezelliger te maken en   spreek af wie wat 
doet. 

- Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over 
dingen die u wilt gaan doen, zodanig dat het voor 
iedereen leuk is. 

 
Meeleef Gezinnen gezocht in 
Amsterdam! 

  

Geef een jong kind (0 t/m 5 jaar) waarvan de ouder(s) 
psychische problemen hebben een steuntje in de rug. 
Een MeeleefGezin vangt een kind één dag per week en 
een weekend per maand op.  
 

 
  
Sinds enkele jaren is op diverse plekken in het land een 
programma opgezet waarbij Meeleef Gezinnen - een stel 
of alleenstaande - een jong kind opvangen van ouders 
met psychische problemen. Op vrijwillige basis wordt in 
de thuissituatie van de Meeleef Gezinnen een veilige en 
stabiele opvang geboden voor een dag per week en een 
weekend per maand. Zij geven op deze momenten het 
kind extra emotionele aandacht en ontlasten de ouders. 
Zo kunnen Meeleef Gezinnen eraan bijdragen dat een 
kind zich goed blijft ontwikkelen en thuis kan blijven 
wonen. Kijk op de landelijke website 
www.meeleefgezin.nl voor meer informatie over dit 
programma. 
  
Samenwerking in Amsterdam 
In Amsterdam is hiervoor een samenwerking ontstaan 
tussen stichting Meeleef Gezin, Arkin/ GGZ inGeest en 
MOC ’t Kabouterhuis. Dit team van professionals zorgt 
voor een zorgvuldige match van vraaggezin en Meeleef 
Gezin en het trainen en begeleiden van de Meeleef 
Gezinnen.  
 
We zoeken nu naar nieuwe, enthousiaste Meeleef 
Gezinnen binnen Amsterdam!  
  
Ben jij (of ken jij!) iemand die open staat voor deze 
bijzondere opvang van een jong kind? 
 
Meld je dan aan of vraag om meer informatie bij Nienke 
Tamminga: n.tamminga@kabouterhuis.nl of bel 06-
45940637. 

 

http://www.meeleefgezin.nl/
mailto:n.tamminga@kabouterhuis.nl


 

 
 


