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Volg ons op : 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/ 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, https://www.obs-
wereldwijs.nl/activiteitenkalender/ 
 als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer 
informatie over de activiteit 
 

27 maart Tevredenheid enquête 
ouders  sluitingsdag 

6 april Koffie met…over culturele 
competenties en 
cognitieve functies 

8 april Nieuwsbrief 13 

13 en 14 april Directie afwezig ivm 
studietweedaagse Zonova 
directies 

15 april Paasontbijt en Grote 
Rekendag ( meer in de 
volgende nieuwsbrief) 

18 april Tweede Paasdag- kinderen 
vrij 

 

Jury bezoek excellentie Terugblik 

Vrijdag 18 maart was het dan zover. De jury excellentie 

kwam tussen 10.00-14.30 op school. 

Er is gepraat met leerkrachten, leerlingen, ouders en 

internbegeleiders en directie. Er is een rondgang door de 

school en groepen geweest waar praktijksituaties rondom 

formatieve assessment getoond zijn. Feedback geven, 

jezelf inschalen, werken aan groeiplannen, de foutmuur en 

ga maar door.  

We hebben terugkoppeling gekregen die als positief valt te 

interpreteren. In mei wordt het juryrapport verwacht. 

Daarin staat nog niet het officiële oordeel. Dat horen we 

pas 27 juni. 

Dus echt nog even geduld. Maar 

we hopen natuurlijk dat we 27 juni 

een feestje kunnen vieren.  
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Het inspectierapport met waardering 

Goed is binnen! 

https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-

content/uploads/Kwaliteitsonderzoek-inspectie-

Wereldwijs.pdf 

Om uw een trots gevoel te geven: even lezen! 

 

 

 

 

 

 

Koffie met ….de cognitieve-denk 

spelletjes 6 april 8.30 hal wereldwijs 

Bij deze koffie met …staan de denkspellen centraal 

die nu in elke groep aanwezig zijn. Daarmee oefen je 

en train je de bouwstenen van het denken ( 

cognitieve functies). Met name de onderste drie 

bouwstenen hebben heel veel aandacht nodig: 

waarnemen, nauwkeurig zijn en niet impulsief zijn bij 

het denken. 

50% van alle fouten worden veroorzaakt door het 

niet goed gebruiken van deze bouwstenen.  

Wilt u hier wat meer over weten en kennis maken 

met de dnekspelletjes? Kom dan naar de koffie met… 

op 6 april om 8.30 hal Wereldwijs.  

Omdat we het spelen van deze spelletjes niet digitaal 

kunnen doen is er dus geen avond koffie met… 

 

Meester Dirk en meester Dorian begeleiden elke 

woensdag na schooltijd een groep leerlingen bij het 

spelen van de denkspelletjes. Leren en plezier 

hebben gaan prima samen! 

 

 

Hoera al meer dan 200 ouders hebben de 

tevredenheidsenquête ingevuld! 

Dit weekend is de laatste kans om het nog te doen. 

Maandag 28 maart sluiten we de enquête omdat het 

aantal respondenten nu hoog genoeg is.  ( dat is dus 

eerder dan dat we eerst hebben gecommuniceerd!) 

De link staat in Parro bericht. 

Buurtteam medewerker op school- elke 

dinsdagochtend 8.30 hal wereldwijs 1. 

 

Elke dinsdagochtend vanaf 8.30-9.30  is Natascha de Groot 
aanwezig vanuit de Gemeente Amsterdam. Zij zit in de hal 
van Wereldwijs 1.  Zij is buurtmedewerker Amsterdam 
multidisciplinair.  

Bij haar kunt u ook de stadspas laten inscannen voor het 
betalen van de ouderbijdrage door de gemeente 
Amsterdam! 

https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/Kwaliteitsonderzoek-inspectie-Wereldwijs.pdf
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Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, 
ontmoeten of veiligheid? Of kunt u (tijdelijk) extra steun 
gebruiken? Dan kunt u naar Buurtteam Amsterdam. In heel 
Amsterdam zijn buurtteammedewerkers om u te helpen. 
Zo krijgt u snel de juiste ondersteuning in uw eigen buurt. 
Onze hulp is gratis. 

U kunt haar ook benaderen via dit e-mail adres: 

ngroot@buurtteamamsterdamzuidoost.nl 

 

Tutorlezen in groep 5 en 6 

Twee keer per week lezen we met een tutormaatje. We 

geven elkaar feedback op het lezen en zo worden we 

steeds beter. We merken echt al verschil met vorige week. 

We letten naast nauwkeurig lezen ook op intonatie en 

leestempo.  

. 

 

  

Open lessen 18 maart weer groot succes! 

Wat was het weer fijn om zoveel ouders bij de open lessen 

te mogen ontvangen. Wist u dat er meer dan 100 ouders 

aanwezig waren? Super. 

U kon bijvoorbeeld meekijken en meedoen bij het spelen 

van denkspelletjes en het  presenteren van groeiplannen 

van de kinderen horen en bekijken in het portfolio   

  

 

Aanmelden kan per 
email:  info@foundationglobalinclusion.com 
Vermeld de naam van uw kind, op welke school en in 
welke klas hij/zij zit. 

Groepen 4 gingen naar de markt! 

Waar ze een heleboel opdrachten uitvoerden voor hun 

nieuwe thema  
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