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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*.) 
 

Maandag 7 oktober Dag van de leraar ( 5 okt) 

Woensdag 2-13oktober Kinderboekenweek 

Vrijdag 11 oktober Voorleeswedstrijd groep 7 
en 8 

Vrijdag 18 oktober Nieuwsbrief 4 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

6 november Landelijke staking 
onderwijs: school dicht 
zeer waarschijnlijk! 

 

Nieuwe 

schoolgids 

De nieuwe 

schoolgids is 

klaar! U kunt de 

schoolgids 

downloaden 

vanaf de website. 

Wilt u graag een 

geprinte versie, 

kom er dan 

eentje ophalen 

bij onze 

conciërge Jaye. 

De schoolgids is te downloaden met de volgende link  

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

content/uploads/Schoolgids-1920-min.pdf 

 

Prijswinnaars van het zomerlezen zijn in 

het zonnetje gezet! 

Alle kinderen vanaf groep 2 hebben voor de zomervakantie 

een boek gekregen om lekker door te kunnen lezen in de 

vakantie. Of natuurlijk om lekker voor gelezen te worden 

in de vakantie. 

Uit elke jaarlaag is een winnaar gekozen die de vragen en 

tekeningen over het boek het beste heeft gemaakt. Soms 

moesten we loten! 

Het winnaarspakket bestond uit een mooie schaal met een 

hoop cadeautjes waaronder een grappige scheurkalender, 

stiften en een lichtje. 

  

 

We hopen dat u het waardeert dat uw kind een boek 

cadeau heeft gekregen en dat u de moeite neemt om 

samen met uw kind het boek te lezen of voor te lezen of 

door uw kind te worden voorgelezen! 

Nog niet gedaan? Het is nog steeds de moeite waard! 

 

 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/Schoolgids-1920-min.pdf
https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/Schoolgids-1920-min.pdf


KICK OFF heel gezellig 

De opbrengst voor het goede doel tijdens het zomerthema 

en het zomerfeest is bekend gemaakt tijdens de gezellige 

kick off. Wat een feest! 

We hebben €3780,-- opgehaald voor de twee goede 

doelen in Suriname en Ghana. Een prachtig resultaat!  

 

En wat is er genoten van de verrassing: een optreden 

van Skitta! 

Spelen met modder: ontdekken en 

genieten! 

 

 

Eerste open les geweldige opkomst! 

De eerste open les van dit schooljaar was op dinsdag 24 

september. Met velen was u aanwezig en we hebben veel 

positieve reacties mogen ontvangen. 

De volgende open lessen zijn op : 

24 november 

16 januari 

11 maart 

3 april 

26 mei 

Zet u ze alvast in uw agenda? 

Sluiting 16de Montessori school van Sirius 

wegens lerarentekort. 

U zult het vast niet gemist hebben want in de landelijke 

media is er volop aandacht voor geweest; de eerste 

Amsterdamse school die moet sluiten wegens het 

lerarentekort! 

Verschrikkelijk en we voelen met onze naaste collega’s en 

de kinderen ontzettend mee. Zo komt het lerarentekort 

welheel dichtbij want Wereldwijs en Bijlmerdrie vallen net 

als de 16de Montessori onder onze stichting Sirius.  

Zie verder: https://nos.nl/artikel/2303487-basisschool-

amsterdam-dicht-om-tekort-aan-leraren.html 

En als u er een goede column over wilt horen: 

https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/18927-

lerarentekort-verrassing-voor-slob 

Voor 6 november is er een landelijke staking aangekondigd 

van alle vakbonden die dit maal eensgezind de actie 

steunen. Het water staat echt aan onze lippen. Ook wij 

hebben de afgelopen weken al twee keer een groep naar 

huis moeten sturen.  

Houd u vast rekening dat de kans groot is dat op 6 

november de school dicht is. Nadere info volgt nog. 

Nieuwe Ouderconsulent  
Mijn naam is Esther 

Sminia. 

In september ben ik 

begonnen als 

ouderconsulent van 

voorschool de 

Wijsneusjes en de 

Drie Bijtjes. Ik ben in 

dienst van Swazoom. 

Als ouderconsulent ondersteun ik ouders bij het thuis 

toepassen van het Voor- en Vroegschoolse Educatie 

https://nos.nl/artikel/2303487-basisschool-amsterdam-dicht-om-tekort-aan-leraren.html
https://nos.nl/artikel/2303487-basisschool-amsterdam-dicht-om-tekort-aan-leraren.html
https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/18927-lerarentekort-verrassing-voor-slob
https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/18927-lerarentekort-verrassing-voor-slob


(VVE)-programma. Elke vier tot zes weken heeft de 

voorschool een nieuw thema. Tijdens de spelinloop 

organiseer ik regelmatig activiteiten voor ouder en kind die 

aansluiten bij het actuele thema. Ook maak ik  

hemaboekjes met leuke activiteiten die je thuis met je kind 

kan doen. Daarnaast organiseer ik  ouderbijeenkomsten 

over het actuele thema of een ander onderwerp dat jullie 

interessant vinden. Bijvoorbeeld over opvoeden. Graag 

hoor ik waar behoefte aan is. Verder kun je bij mij terecht 

met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van je kind. 

Ik ben aanwezig op de donderdagochtenden, eerst bij de 

inloop van de voorschool en daarna in de ouderkamer, 

afwisselend bij de Wijsneusjes en de Drie Bijtjes. Voor een 

afspraak kun je mij ook mailen via 

e.sminia@swazoom.nl . 

De identificatieronde van de DWS is weer 

gestart! 

Sinds (2012) nemen wij deel aan 

Day a Week School (DWS). DWS 

biedt een onderwijsaanbod voor 

cognitief talentvolle en creatief 

denkende leerlingen. Zij komen 

van verschillende scholen en 

werken één dag per week samen 

op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een 

gespecialiseerde leerkracht.  

 

Deze week is de identificatieprocedure gestart om te 

bepalen welke leerlingen van Wereldwijs het DWS-

onderwijs het meest nodig hebben. Om dit te bepalen 

krijgen de leerlingen uit de groepen 5 de komende weken 

uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun 

analytische als hun creatieve denkvermogen wordt 

aangesproken. 

Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige 

belangrijke informatie over de leerlingen (zoals CITO-

gegevens, andere observaties, eventuele psychologische 

rapporten) nemen we mee in de afweging om leerlingen 

wel/niet voor te dragen voor deelname aan DWS/ We zijn 

helaas gebonden aan een beperkte hoeveelheid plekken. 

De ouders/verzorgers van de geselecteerde leerlingen 

worden geïnformeerd door de IB-er.  

Voor meer informatie over Day a Week School, zie: 

www.dayaweekschool.nl  

 

Terugblik studietweedaagse 

26 en 27 september is het team van Wereldwijs en 

Bijlmerdrie op studietweedaagse geweest. We hebben hard 

gewerkt en ook veel aan teambuilding gedaan.  

Op deze studietweedaagse zijn onder meer de 

implementatie van onze nieuwe rekenmethode, nieuwste 

inzichten begrijpend lezen en het bepalen van onze leerlijn 

schrijven (van teksten) aan bod gekomen. Daarnaast is er 

uitgebreid aandacht besteed aan onze zelfevaluatie over 

formatieve assessment waarbij onderzocht is hoe wij onze 

leerlingen volgen in hun ontwikkeling ( in breedste zin van 

het word) en hebben we ons in de zes culturele 

competenties (die op leerling en leerkrachtniveau 

beschreven zijn) extra verdiept zodat we ze beter kunnen 

observeren en volgen. 

Wilt u meer weten over de belangrijkste ontwikkelingen 

dit schooljaar? Leest u dan het hoofdstuk in de nieuwe 

schoolgids blz 14-17. 

Open dag Science park 5 oktober 

https://www.amsterdamsciencepark.nl/event/open-dag/ 

Super leuk en leerzaam van 12.00-17.00 GRATIS 

 

 

http://www.dayaweekschool.nl/
https://www.amsterdamsciencepark.nl/event/open-dag/


Kinderboekenweek in volle gang 

 

Reis mee! 

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de 

huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De 

Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met 

het thema Reis mee! gaan we op reis in 

kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer 

erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een 

raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken 

een land tijdens een roadtrip, trek rond met een 

tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Met 

een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis 

die je leven verrijkt. Van een rondje op de step in de 

buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je 

alleen of rijd je samen? 

Kinderboekenweekgeschenk Haaientanden van Anna 

Woltz 

 


