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30 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.) 

 
Maandag 2 april Tweede paasdag. 

Leerlingen vrij 

3-6 april Afsluiting NSA blok 2 

Woensdag 11 april Info ochtend voor 
oriënterende  ouders  

Donderdag 12 april Inspectiebezoek 
Afscheidsconcert groep 8 
Van 9-10 uur gymzaal 

Vrijdag 13 april Nieuwsbrief 14 

Dinsdag 17 april Ouderavond groep 5a –
meester Frans/juf 
Natascha 

17 en 18 april Eindtoets groep 8 

Dinsdag 24 april Afsluiting IPC : ouders 
welkom  in groep 5-8 

Donderdag 26 april  Koningspelen, tot 14.00 
school 

27 april t/m 13 mei Vakantie 

 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders, 

leerlingen en medewerkers 

Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de 

kwaliteitszorg, een grote enquête uit onder personeel, 

leerlingen en ouders. 

U krijgt zeer binnenkort een e-mail met daarin een 

uitnodiging om deel te nemen aan het 

tevredenheidsonderzoek.  

 

 

Als onze belangrijkste partner vinden we het natuurlijk 

ontzettend belangrijk dat u meedoet aan het onderzoek. 

Mogen we op uw inzet rekenen? 

U kunt de enquête invullen tot 22 april. 

De week van de lentekriebels …. 

De Week van de Lentekriebels is een nationale 
projectweek voor het basisonderwijs. De scholen geven 
een week lang les over relaties en seksualiteit. Tijdens 
deze projectweek wordt er schoolbreed in groep 1 t/m 8 
elke dag een les gegeven over relaties en seksualiteit.  
De Week van de Lentekriebels ondersteunt kinderen van 
groep 1 t/m 8 bij hun relationele en seksuele 
ontwikkeling waardoor zij leren om verantwoorde keuzes 
te maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit 
draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig 
en prettig leefklimaat, ook in de klas.  
De Week van de Lentekriebels vindt landelijk plaats in de 
derde week van maart, het begin van de Lente. In 2018 is 
dat van 19 t/m 23 maart.  
 
U zult vast wel van uw kind gehoord hebben dat we ook 
dit jaar hier weer volop tijd voor hebben vrij gemaakt! 
 

 
 



Planetarium bezoek 
 

 
 

 
 
Luizenouders gezocht! 

Wij willen graag een luizenvrije school zijn, hier hebben 

wij uw hulp hard voor nodig!  

Luizen verspreiden zich snel, het is dus belangrijk om 

luizen zo snel mogelijk te ontdekken! Daarom hebben wij 

een groep gezellige ouders nodig, die na de vakanties de 

kinderen controleert! 

Helaas is de groep niet groot genoeg en is het ons dit jaar 

nog maar 1 x gelukt om de luizencontrole uit te voeren. 

Dit kan natuurlijk beter, wij zijn op zoek naar ouders die 

ons na de vakanties een ochtend (1.5 uur) willen 

helpen.! We sluiten af met een kop koffie thee en wat 

lekkers! 

Meer weten of aanmelden? Stuur een berichtje naar 

ouderraad@obs_wereldwijs.nl of laat je 

telefoonnummer achter bij de docent! 

Pas op het kan gezellig zijn 

 

 

 

 

 

Luizenweetjes 

 De meeste kinderen vinden de luizencontrole 

heerlijk, sommige willen graag nog een tweede 

keer! 

 Door kinderen te controleren op luizen kunnen 

we verspreiding tegen gaan 

 Ongeveer 15% van alle kinderen tussen de 4 en 

12 jaar heeft weleens hoofdluis. 

 Een korte knuffel, het maken van een selfie of 

even op elkaars telefoon kijken, kan er al voor 

zorgen dat je luizen krijgt! 

 Steeds meer kinderen krijgen luizen 

 Een luis kan wel 8 uur zijn adem inhouden! 

Groep 6 helpt de kleuters 
 

 
 
Groep 6 heeft vandaag met de kleuters op het 
schoolplein spelletjes gespeeld.  
 
De kleuters kunnen tijdelijk niet terecht op hun eigen 
schoolplein en groep 6 wilde iets voor de kleuters doen! 
De leerlingen hebben eerst goed na gedacht welke 
spelletjes zij zouden kunnen spelen en hoe zij deze 
kunnen aanleren aan de kleuters. De leerlingen uit groep 
6B en de kleuters hebben beide veel geleerd. Het was 
een groot succes! 
 
 

 



Privacy en de ouderraad 

De ouderraad is klaar voor de AVG 

(nieuwe privacyregels). Wilt u weten 

hoe wij met uw privacy omgaan? 

Kijk op www.obs-

wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/

or/ of stuur een mailtje naar ouderraad@obs-

wereldwijs.nl. 

Koningsspelen 26 april  2018 –   HULP 
gevraagd 

 
Op donderdag 26 april doet obs Wereldwijs samen met 
obs Bijlmerdrie weer mee aan de Koningsspelen. Wij zijn 
nog op zoek naar ouders die de kinderen willen 
begeleiden of die bij een onderdeel willen staan. De 
groepen 1 t/m 4 zijn nog op zoek naar begeleiders voor 
de groepjes kinderen. U kunt zich inschrijven op de 
inschrijflijst naast de klas. Daarnaast kunnen de ouders 
van de groepen 5 t/m 8 zich opgeven voor het 
begeleiden van de onderdelen. De inschrijflijst hangt in 
de hal van Wereldwijs op het podium.  
Zijn er al genoeg begeleiders voor de groepen  1 /m 4 
dan kunt u zich ook opgeven voor het begeleiden van de 
onderdelen, de lijsten hiervoor hangen in de hal. 
En natuurlijk trekken we allemaal oranje kleding aan!  

Heb je geen oranje t-shirt, een oranje pet. Een oranje 

strik in je haar is natuurlijk ook leuk!. 

Het  koningslied van 2018 heet FIT LALA !!!!!!!! 

U kunt het met uw kind alvast oefenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA 

 

 
De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 vrij! 

 

 

 

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten     

In week 14, dinsdag 3 april  tot en met vrijdag 6 april 

vinden de afsluitende activiteiten plaats.   Alle ouders 

zijn het laatste halfuur van de activiteit uitgenodigd om 

te komen kijken. De activiteiten op maandag  hebben in 

week 13  al  hun laatste les gehad , omdat het maandag 

2
e
 paasdag is.  

De activiteiten op vrijdag 30 maart gaan niet door ivm 

goede vrijdag! 

Op 14 mei start de 3
e
 periode van de naschoolse 

activiteiten.  Er zijn weer leuke activiteiten waar de 

kinderen uit kunnen kiezen. Binnenkort ontvangt u weer 

de inschrijfformulieren hiervoor. 

 

Wist u dat…   

een oud-leerling van Wereldwijs deze week gedebuteerd 

heeft in het Nederlands Elftal. 

Guus Til nu inmiddels 20 jaar speelt al enige tijd bij AZ. 

Vrijdag bij de wedstrijd Nederland tegen Engeland zat hij 

op de reserve bank. Afgelopen maandag  heeft hij voor 

het eerst meegespeeld met het Nederlands Elftal tegen 

Portugal. Guus we zijn trots op je! 
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