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7 september schooljaar 2018-2019 

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 10 september Opening thema groep 1/2 

8.25 in de speelzaal 

Dinsdag 11 september 
(ook avond) en Woensdag 
12 september 

 
startgesprekken 

12 september Open dag schooltuinen 

Vrijdag 21 september Kick off schooljaar: ouders 
met kinderen welkom 
vanaf 17.00 
 
Nieuwsbrief 2 

 
Het schooljaar is begonnen! 
We hebben twee meesters gevonden die samen groep 
6B gaan lesgeven. Het noodscenario bleek gelukkig niet 
nodig. 
De volgende nieuwsbrief zullen meester Faysal en 
meester Daan  zich voorstellen. Meester Daan wordt 
naast meester van groep 6 ook drie dagen intern 
begeleider (IB-er) want helaas gaat juf Filippa ons half 
september verlaten omdat zij naar Portugal gaat met 
haar man en kind. 
 
We wensen iedereen een fantastisch schooljaar! 
 

Nieuwe schoolgids 2018-2019 
De nieuwe schoolgids is klaar. U kunt de schoolgids 
downloaden met de volgende link ( of via de website). 
Stelt u prijs op een gedrukt exemplaar dan kunt u die 
ophalen bij onze conciërge Jaye. 
 
Tip: lees het  hoofdstuk: Nieuwe ontwikkelingen 2018-
2019. Dan bent u weer helemaal op de hoogte 

 
 
https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-
content/uploads/Schoolgids-
Wereldwijs18-19-compressed.pdf 
 
 
Startgesprekken dinsdag 11 en 
woensdag 12 september 
De intekenlijsten hangen al klaar en bijna iedereen heeft 
al ingetekend voor de startgesprekken. Hierin bespreken 
we de wederszijdse verwachtingen over de ontwikkeling 
van uw kind. U kunt zich voorbereiden met behulp van 
het formulier dat u kunt downloaden van de website. 
Klik op het item van de activiteitenkalender of op 
onderstaande link https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-

https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/Schoolgids-Wereldwijs18-19-compressed.pdf
https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/Schoolgids-Wereldwijs18-19-compressed.pdf
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content/uploads/uitnodiging_startgesprek_ouders-WW-
2018.doc 
 
Sommige leerkrachten wijken af van de data omdat zij op 
andere dagen werken!  
 

Ruimte kaarten 
Volgende week gaan we met de leerlingen van groep 3-8 
‘ruimte-kaarten’ introduceren. Dit zijn kaarten die zij 
meekrijgen als zij zich in een andere ruimte bevinden dat 
het klaslokaal. 
Bijvoorbeeld als zij met een groepje zachtjes mogen 
overleggen in de hal en aan een opdracht mogen 
werken. Dan krijgen zij “de Halkaart” mee met daarop 
gedragsregels. Als zij zich daar niet aan houden dan 
wordt de kaart ingenomen en de leerling terug gestuurd 
naar de klas.  
We hebben een w.c. kaart, een bibliotheek kaart, een 
computerkaart, een halkaart, een stilteruimtekaart en 
een klusje voor de juf/meester kaart. 
Het gebruik van de kaarten met bijbehorend gedrag zal 
besproken worden met de kinderen. 
 
Ons Bevo lokaal wordt tevens ingezet voor stilteruimte. 
Kinderen hebben aangegeven dat soms heel prettig te 
vinden. 
 

Bijlmerdrie aan hetzelfde schoolplein 
In de zomervakantie is Bijlmerdrie verhuisd en we zijn 
blij dat onze twee teams nu nog gemakkelijker kunnen 
samenwerken! 
Dat doen we inmiddels al vier jaar en het is fijn dat we zo 
dicht bij elkaar zitten. Ook voor onze leerlingen is het fijn 
want op Bijlmerdrie is een groot Bevo lokaal en 
Wetenschap & Techniek lokaal ingericht en daar mogen 
onze leerlingen ook gebruik van gaan maken. Ook op 
donderdag, als het leerorkest in oktober start, zal het 
een stuk rustiger worden want diverse groepjes 
leerlingen kunnen op Bijlmerdrie hun instrument gaan 
bespelen ( we kunnen de vakdocenten met bijbehorende 
ruimte nu over twee panden verdelen).  
 

Vreedzame school Blok 1:  we horen bij 
elkaar 
Alle groepen van de school zijn meteen aan het begin 
van het schooljaar met de lessenuit Blok 1 gestart. 
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 
schoolregels maken leerkrachten kinderen samen 
afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de 
inrichting en het ordelijk houden van de klas. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het 
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.  
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed 
kennen en elkaar waarderen.  
Ze leren over ”opstekers”en “afbrekers”. Je geeft een 
opsteker als je een aardige, positieve opmerking over 
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.  

Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld 
blij van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een 
“afbreker”. Het is een onaardige, negatieve opmerking 
over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een 
vervelend gevoel van. 
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen 
uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben 
voor de mening van anderen. Om de sfeer direct goed 
neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee 
weken iedere dag een  
Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de 
kinderen iedere week één les.  
De lessen van het eerste blok worden elke dag gegeven 
en alle leerkrachten zijn bezig met het maken - samen 
met de kinderen- van klassenregels en afspraken te 
maken hoe we fijn en goed met elkaar kunnen leren, 
samenwerken en ontspannen. 

 
 
Ook is er aandacht voor het hebben van een 
groeimindset. Want proberen, oefenen, doorzetten, niet 
opgeven, samenwerken, nadenken, nieuwsgierig zijn en 
fouten maken  staan centraal bij leren. Immers fouten 
bewijzen dat je probeert en dus iets kan leren en dat je 
dus groeit! 
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GRATIS! 

 
Iedereen zijn/haar boek gelezen? 
Alle leerlingen vanaf groep 2 hebben voor de vakantie 

een boek gekregen van school. Maandag komt de 

prijsvraag/opdracht! 

We zijn benieuwd naar de inzendingen. Voor elke 

jaarlaag is er een prijs (die eventueel wordt verloot 

onder de goede inzendingen). 

 

Thema: Tuincentrum Groepen 1/2 

Maandag start het eerste thema bij de kleutergroepen: 

Tuincentrum! We leren over plantensoorten, hoe 

planten groeien en hoe je ze kan verzorgen.  

Aanstaande maandag 10 september willen we de 

ouders van harte uitnodigen bij de opening van het 

thema! De opening begint om 08:25 en duurt ongeveer 

tot 08:50.  

Houd ook de klassenwebsite in de gaten, want daar 

zullen ook de doelen en foto’s geplaatst worden!   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Learn dutch! Lessons are free every Wednesday 

and Friday in our school. Please come for a intake on 19
th

 
of September!  

                              
 

 

Wil je beter Nederlands leren op onze school?  

Er start deze maand weer een gratis (vervolg)cursus Taal 

en Ouderbetrokkenheid!  

De 1
ste

 les op Bijlmerdrie en op Wereldwijs is op 

woensdag 29 september  

Ben je geïnteresseerd kom dan ook! Als je iemand in je 

buurt kent die hier gebruik van zou willen maken geeft 

het door. 

De intakes voor beide scholen vinden plaats op 

woensdag 19 september op locatie Bijlmerdrie, 

Geerdinkhof 685. 

Mocht je op dit tijdstip niet kunnen komen maar wel 

geïnteresseerd zijn, stuur een mail naar: 

tob@toptaalgroep.nl  

Er wordt contact met je opgenomen! 

Kick off 21 september! 

De Ouderraad organiseert ook dit jaar de gezellig Kick off 

van het schooljaar! 

Kom gezellig borrelen en neem een hapje eten mee! 

De opbrengst van onze goede doelen actie voor de 

schone kleren campagne wordt bekend gemaakt! 

Meer info volgt! 

Vanaf 17.00. Kinderen zijn natuurlijk  welkom maar 

alleen onder begeleiding. 

Schoolvoetbal en nieuwe shirts 

Het schoolvoetbal komt er weer aan!!!. De kinderen 

kunnen zich hiervoor inschrijven maar er moet wel voor 

elke dag begeleiding zijn. Naast de klassen hangen 

inteken lijsten met de speeldata ernaast. U hoeft niet 

alle dagen mee, als u een dag kunt is dat ook goed. De 

opzet is dat er elke dag voldoende begeleiding is maar  

 

Groep 3 kinderen oefenen met lezen! 

mailto:tob@toptaalgroep.nl


dat hoeft niet steeds dezelfde persoon of personen te 

zijn. Wist u dat we hele mooie nieuwe shirts hebben? In 

de hal kunt een voorbeeld bewonderen. Meer info in de 

aparte brief van meester Egon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dag schooltuinen! 

 

Adres: Wagner Schooltuin 
Provincialeweg 53, 1103 SB Amsterdam Zuidoost 
020 690 8197 


