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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*.) 
 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

6 november Landelijke staking 
onderwijs: school dicht 
zeer waarschijnlijk! 

12 en 14 november Oudergesprekken, op 
uitnodiging van de 
leerkracht. 

Woensdag 20 november * Open lessen 8.25-9.00 

Donderdag 21 november Versier- en 
inpakavond19.00 

 * per abuis heet deze datum in de vorige nieuwsbrief 

verkeerd gestaan. 

Nieuwe mediatoren 

Vrijdag 11 oktober hebben de nieuwe mediatoren hun 

diploma ontvangen! Zij zullen er samen met de meesters 

en juffen voor zorgen dat kinderen in de pauze fijn met 

elkaar buiten kunnen spelen. De mediatoren zijn opgeleid 

door juf Rita 

en hebben 

geleerd hoe 

zij andere 

kinderen 

kunnen 

helpen bij 

het 

oplossen 

van 

conflicten.  

 

Uitslag Voorleeswedstrijd 

Na de uitreiking was het tijd voor de finale van de 

voorleeswedstrijd. Er zijn voorrondes geweest in de 

groepen 5 t/m 8. In de finale stonden leerlingen uit groep 

7 en 8 van Wereldwijs en een leerling uit groep 6 van 

Bijlmerdrie.  

De geselecteerde kinderen deden hun uiterste best en er 

werd prachtig voorgelezen. De jury had geen makkelijke 

taak, maar het is ze uiteindelijk gelukt om een winnaar te 

kiezen. 

Angel uit groep 6 van Bijlmerdrie is de gelukkige winnaar. 

Gefeliciteerd!  Zohra uit groep 7 van Wereldwijs is 

geëindigd op de tweede plaats. Ook jij van harte 

gefeliciteerd! Deze kinderen mogen onze scholen 

vertegenwoordigen bij de volgende ronde van de 

Nationale voorleeswedstrijd. Deze zal plaatsvinden in een 

bibliotheek in de buurt. We wensen hen veel succes!  

 

 

 

 

 



Zet je licht aan! 

Groep 5 had een nieuwsbegrip les over de AMWB 

campagne: Zet je licht aan!. Ze hebben geleerd waarom 

het heel belangrijk is goede fietsverlichting te hebben. 

Groep 5 heeft rondom de school ook tags gezet! 

 

 

Tip voor de herfstvakantie 

Zie hiernaast! 

 

Schoolvoetbal 

Woensdag 17 oktober waren de finales van het 
schoolvoetbal.  
Twee teams deden mee 
Gr 6: Daantje, Emmy, Jahnoe, Kaydee, Rogerio, en Uzoma 
(van de Bijlmerdrie). 
Gr 4: Immanuel, Ingmar,  Jah-Kenzo, Mikaeel. 
 
Gr 6 heeft helaas geen prijs gehaald maar alsnog een 
geweldige prestatie geleverd door in de finales te komen. 
Gr 4 heeft de DERDE PRIJS gehaald!!!! 
 
Ook iets om trots op te zijn is de SPORTIVITEITSPRIJS die 
WERELDWIJS als school heeft gewonnen! 

 

 

 



Rookvrij schoolterrein  
 
Roken op het schoolterrein in het zicht van de leerlingen?  
Even een sigaretje als u uw kind komt halen of brengen?  
Vanaf volgende week mag dat niet meer op ons 
schoolterrein. Zo maken we de omgeving voor onze 
kinderen gezonder én zijn we goed voorbereid op het 
landelijke rookverbod op schoolpleinen dat augustus 2020 
ingaat.  
Als extra geheugensteuntje zullen er binnenkort posters 
van de rookvrije generatie op en rond school hangen.  
Laten we gezamenlijk de schoolomgeving rookvrij houden!  
 
Namens de ouderraad 
 

Kijk ook op: https://www.rookvrijschoolterrein.nl/ 

 

 

 

 

 

 

Genieten 

 

Personele ontwikkelingen 

Juf Bianca komt terug van haar bevallingsverlof en gaat in 

groep 5 les geven op maandag t/m donderdag. Juf Sandra 

zal op vrijdag les geven. 

Juf Natascha is al lange tijd afwezig in verband met haar 

knie. Zij wordt in de herfstvakantie opnieuw geopereerd 

en zal voorlopig er nog niet zijn. 

Dat geldt ook voor juf Ellen die nog niet mag werken van 

de bedrijfsarts. Ook juf Mathilde is uitgevallen. We hopen 

dat zij binnenkort weer een paar uurtjes gaat komen. 

Juf Paula werkt nog steeds 50% onder andere door haar 

rugproblemen.  De bedrijfsarts wil dat zij dat zeker tot de 

kerstvakantie blijft doen. 

Het is lang geleden dat we zoveel langdurige zieken 

hebben maar zoals u weet: je kiest er niet voor om ziek te 

zijn. 

Op dit moment zijn alle groepen bezet maar er is een zeer 

kwetsbare situatie en geen enkele bufferruimte meer in 

het team. De afgelopen weken hebben directieleden en 

interne begeleiders regelmatig les gegeven maar hun werk 

blijft dan wel liggen… de werkdruk neemt daardoor enorm 

toe. 

https://www.rookvrijschoolterrein.nl/


 Groep 6  is aan het onderzoeken 

 

Hulp gevraagd inpak en versieravond 

Op donderdag 21 november hebben we heel veel hulp 

nodig om in te pakken en te versieren. Helpt u mee de 

school om te toveren voor alle kinderen? 

We starten om 19.00 uur 

Fijn als u komt! Laat u het even weten aan uw leerkracht of 

juf Helen (administratie) 

Meer info over de Sint en de pieten in de volgende 

nieuwsbrief. 

Afsluiten thema’s: 

Vandaag wordt in de meeste groepen het thema 

afgesloten. Dank voor uw komst!  De kinderen zijn vol trots 

aan het vertellen en presenteren.  

 

 


