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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.) 

 
27 april t/m 13 mei Vakantie 

Dinsdag 15 mei  Schoolfotograaf 

Woensdag 16 mei Informatie ochtend 
nieuwe oriënterende 
ouders 9.00 uur 
 
Start Ramadan 

Vrijdag 25 mei  Nieuwsbrief 16 

 

Afscheid meester Frans, meester Najib 

en juf Jorijn 

Hallo ouders/verzorgers, 

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik per 1 mei 

2018 niet meer werkzaam zal zijn op voorschool de 

Wijsneusjes. Ik blijf binnen Swazoom, maar dan in een 

andere functie.  

Ik heb veel zin om aan mijn nieuwe uitdaging te gaan 

beginnen, maar ik vind het ontzettend jammer dat ik 

afscheid moet nemen van alle (oud) peuters, ouders en 

collega’s. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de 

fijne tijd bij jullie! 

Groetjes Jorijn  

Meester Frans van groep 5 wordt na de meivakantie 

weer op een ander school gedetacheerd. Juf Natascha is 

de afgelopen maand helemaal ingewerkt en is er 

helemaal klaar voor. De ouders van groep 5 hebben al 

kennis met haar gemaakt op de ouderavond. Meester 

Najib, onderwijsassistent, gaat ons helaas alweer 

verlaten om te gaan werken op een school in Amsterdam 

West. Juf Yasmin zal hem gaan vervangen.  

We heten juf Monique, onderwijsassistent, van harte 

welkom om na de meivakantie de ziektevervanging van 

juf Rita J. op te vangen. Gelukkig is juf Rita alweer aan 

het re-integreren.  

We wensen meester Frans, Najib en juf Jorijn het 

allerbeste en bedanken hen voor hun inzet voor onze 

kinderen op Wereldwijs en de Wijsneusjes. 

 

 
 

 

Waardevolle spullen  

Helaas moeten we melden dat er waardevolle spullen 

verdwijnen op school. Het betreft met name merkjassen 

of merkrugtassen in de bovenbouw. We vinden dit een 

zeer verdrietige constatering en doen er alles aan om dit 

te voorkomen. 

Echter er is geen permanent toezicht in de gangen en 

geen camerabewaking. We willen een schoolklimaat 

waarin dit niet nodig is en waar we elkaar kunnen 

vertrouwen.  

Dit bespreken we ook zo met de kinderen.  

Daarnaast blijft het ook zo dat de school niet 

aansprakelijk is voor deze spullen (dit staat ook al jaren 

zo in onze schoolgids) maar we voelen ons wel 

verantwoordelijk! Dus ouders wilt u ons helpen en 
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hierover met uw kinderen spreken en opletten of uw 

kind niet met een “verkeerde” tas of jas thuis komt… 

Samen kunnen we hopelijk zorgen dat we onze jas en tas 

in goed vertrouwen kunnen achterlaten op school.  

 

 
 
Sportieve en/of gezellige ouders 
gezocht... 
 
Er is geen avondvierdaagse meer in Zuidoost. Er waren te 

weinig mensen om mee te helpen met de organisatie. 

Het is natuurlijk heel erg jammer dat zo'n leuk 

evenement met zo'n lange traditie niet meer bestaat. De 

kinderen die mee hebben gelopen vonden het altijd 

fantastisch en zijn enorm trots op hun medaille. De 

Ouderraad vindt dat Wereldwijs een avondvierdaagse 

moet hebben, dus we gaan het gewoon zelf organiseren! 

Het lijkt ons fantastisch om met de hele school vier 

avonden te lopen en na afloop op het schoolplein nog 

een klein feestje te bouwen. Dit vraagt echter wel het 

een en ander aan voorbereiding dus we zoeken een 

aantal ouders die ons kunnen helpen met de organisatie. 

Het gaat dan om het bedenken van de opzet, het 

plannen van de route en het organiseren van de week 

zelf. Waarschijnlijk hebben we drie avonden nodig om 

dit te organiseren. Welke ouder wil ons meehelpen om 

de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen? U 

kunt u aanmelden bij Alrik (vader van Tom (groep 3) en 

Daantje (groep 4) of bij iemand anders van de 

Ouderraad. Wij hopen heel erg dat u reageert want 

zonder uw hulp gaat het ons niet lukken en we hebben 

er juist heel erg zin in!  

 

 
 

dinsdag 15 mei schoolfotograaf 

Na de meivakantie, op 15 mei, komt de schoolfotograaf 

op school. Van alle kinderen wordt een foto gemaakt en 

er wordt een klassenfoto gemaakt en natuurlijk de 

afscheidsfoto voor groep 8.  

Alleen de kinderen die bij ons op school of bij de 

Wijsneusjes zitten, gaan op de foto.  

 

Thema dieren groepen 1/2 
 
Vanaf 14 mei gaat de onderbouw werken  aan het  
thema Dieren! We leren over hoe dieren bewegen, waar 
ze wonen, hoe ze eruit zien en hoe je ze moet verzorgen!  
 
Ook gaan we dinsdag 29 mei naar kinderboerderij de 
Bijlmerweide!  
We volgen daar het programma: Meneer de Pauw, hoe 
staan je ogen nou?  
 
We gaan daar: 

- Ontdekken 
- Leren 
- Voelen 
- Ruiken 
- Luisteren 

 
We hebben er zin in! 
Hou de klassenwebsite 
in de gaten voor de 
foto’s! 
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Nieuwe afspraken rondom traktaties 

Trakteren wordt vanaf de meivakantie een gezond 

feestje! Zoals u weet doet onze school mee aan het 

JUMP-in programma. We willen ervoor zorgen dat onze 

kinderen meer gaan sporten en bewegen en dat zij 

gezonder eten. 

De laatste fase is aangebroken. Na water drinken, het 

gezonde tussendoortje en de gezonde lunch gaan we zo 

gezond mogelijk trakteren. Dat was altijd al ons beleid 

maar nu gaan we er echt nog meer voor! 

Na de meivakantie gaan we oefenen en wennen (tot aan 

de zomervakantie). Na de zomervakantie wordt het 

beleid. 

De kinderen krijgen na de meivakantie gast-

/voorbeeldlessen over het maken van gezonde traktaties 

en ook voor de ouders wordt een workshop 

georganiseerd! (Datum volgt.) 

De afspraken 

- Maak de traktatie gezond en hou het klein.  

- Trakteer maximaal 1 ding per kind.  

- Denk bijvoorbeeld aan een stuk fruit of een 
eierkoek, eventueel met versiering. 

- Een traktatie hoeft trouwens niet eetbaar te 
zijn. Een klein cadeautje zoals een stuiterbal of 
stoepkrijt is ook leuk! 

- De leerkrachten hoeven geen aparte traktatie te 
krijgen, geef hen hetzelfde als de kinderen. 

- Wat we niet willen zien is een combinatie van 
verschillende dingen zoals chips met snoep; een 
zak snoep; of iets te eten en een cadeautje. 

- Als een kind een te grote traktatie mee heeft, 
mogen de kinderen 1 ding uitkiezen. De rest van 
de traktatie gaat met het jarige kind mee naar 
huis. Voorkom daarom teleurstellingen door te 
groot te trakteren. 

- voor de duidelijkheid: iets kleins van snoep 
(maximaal 60 kcal) is wel toegestaan maar 
natuurlijk zien 
we het liefst: 
helemaal 
gezond! 

 

Voorbespreken 

Om aan de nieuwe 

afspraak te wennen 

bespreekt de juf of 

meester vooraf met elk 

kind wat hij of zij gaat trakteren.  

Nieuwsbrief 

De leukste gezonde, kleine, traktaties maken kans om dit 

jaar in de nieuwsbrief te komen! 

Traktatiemap: 

In de ouderkamer ligt binnenkort een traktatiemap vol 

met inspiratie voor leuke en gezonde traktaties! 

Voor originele traktatie-ideeën kunt u op internet 

zoeken: 

1) U kunt zoeken met de zoekmachine: 
www.google.nl. Geef de zoekopdracht 
‘trakteren’ of ‘traktaties’ en er komt een hele 
lijst met websites over trakteren te voorschijn. 

2) U kunt ook direct naar de onderstaande 
websites gaan: 

- www.gezonde-traktatie.nl  

- www.gezondtrakteren.nl  

- www.party-kids.nl 
3) Hebt u geen tijd om zelf een traktatie te maken 

kunt u ook traktaties kant-en-klaar bestellen bij 
bijvoorbeeld: www.knutselfrutsel.net 

4) Voor meer informatie kijk eens op 
www.voedingscentrum.nl, 
www.overgewichtgesproken.nl of 
www.gezondebasis.nl 
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Kleding, stoffen en fournituren gezocht! 

Voor ons nieuwe thema MODE – zomerfeest thema- zijn 

we op zoek naar (oude) kleding die mag worden verknipt 

of gepimpt, stoffen en fournituren. Alles is welkom! 

Graag inleveren in de hal of bij de leerkracht. 

Afsluiting IPC en thema groep 4 

 

 

Kyano en Darice hebben 

samen een presentatie 

gehouden. Zij hebben o.a. 

verteld over de 

Olympische Spelen en 

over het menselijk 

lichaam.  

In alle groepen 5 t/m 8 

waren ouders welkom om 

te zien en te luisteren wat 

er onderzocht en geleerd 

is bij het thema ” Ben je in 

vorm? “  

Dank u wel voor uw komst! 

Groep 4 sloot het thema DE RUIMTE af op het podium 

met een zelfgemaakte quiz door de kinderen voor de 

ouders  en een prachtig lied. Ook een eigen voorwoord 

en nawoord werd gepresenteerd door de kinderen. 

Super stoer! 

 

 

 

 

Diplomaconcert groep 8 

Je niet laten afleiden, geconcentreerd musiceren en 

laten zien wat je kunt. Dat deden de leerlingen van groep 

8 donderdag 12 april tijdens het diplomaconcert.  Het 

was fantastisch om te horen wat ze de afgelopen 4 jaar 

hebben geleerd tijdens de muzieklessen. Na afloop van 

het feestelijk concert kregen de leerlingen allemaal hun 

diploma uitgereikt van hun muziekdocenten.  

 

We zijn trots op jullie!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaat behaald ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Met trots willen wij u melden dat juf Anne, juf 

Marleen, juf Lisa en juf Hanna van Bijlmerdrie hun 

certificaat Met Sprongen Vooruit hebben behaald.  

Met Sprongen Vooruit is het effectieve reken-

wiskundeprogramma dat zich kenmerkt door de reken-

wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven 

zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit 

kan helpen. Met het totaaloverzicht op de 

rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen 

en spellen zowel interactief klassikaal als individueel aan 

te bieden. 

 De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als 

leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in 

rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties 

maken wat de betrokkenheid verhoogt.  

Onze leerkrachten staan te popelen om de geleerde 

kennis toe te passen in de praktijk!  


