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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 
 

23 december Winterdiner 16.00 -17.00  
DUS VERVROEGD!!!! 
Zie ook  parro bericht  

24 december 12.00 zijn de leerlingen vrij 

25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 

11 en 12 januari * Portfoliogesprekken 

*sommige leerkrachten 
wijken van deze data af 
ivm hun werkdagen 

 

Onze gebouwen in kerstsfeer! 
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Wel/niet langer kerstvakantie? 

De media raakt er niet over uit gepraat en de signalen 
vanuit de politiek zijn niet eenduidig. 

We wachten dus de persconferentie van 14 december af… 
en houden u op de hoogte. Als de week voor de kerst de 
scholen toch dicht moeten dan verplaatsen we ons 
winterdiner naar het nieuwe jaar en maken we er een 
nieuwsjaardiner van! Maar dat is dus plan B.  

Terugblik studiedag 6 december 

Onze drie jaardoelstellingen stonden deze dag centraal 

• Werken in halve groepen: optimaal aanbod en 
differentiatie 

• Metacognitie en zelfregulerend leren 

• Feedback geven en vragen aan leerlingen  

We hebben kritisch gekeken hoe het nu gaat met het 
werken in halve groepen. Hebben we elk kind goed op 
netvlies en krijgt dit kind het juiste aanbod en uitleg/ We 
hebben kennis en successen gedeeld op dit gebied 

Op het gebied van de cognitieve functies zijn alle nieuwe 
leerkrachten weer bijgeschoold en hebben we allemaal 
ons bekwaamd in het spelen van denkspelletjes. Elk groep 
heeft nu al zo’n acht tot tien denkspelletjes gekregen 
waarmee we op een leuke maar ook heel zinvolle manier 
onder andere de onderste bouwstenen van het denken 
stimuleren en oefenen; nauwkeurig zijn, waarnemen en 

niet impulsief 
denken. 

We hebben 
tenslotte veel 
literatuur gelezen 
over Feedback 
tijdens en na de 
les vragen en 
geven. Dit is een 
belangrijk 
onderdeel van 
Formatief leren. 
En het team is 
hier nog lang niet 
in uitgeleerd.  

Daarnaast had Sint nog een mooi gedicht en lekkere 
chocoladerepen voor iedereen van het team. 

Meer lezen over cognitieve functies? 
https://www.stibco.nl/cognitieve-functies-omgekeerde-
pyramide/ 
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ZO leest! 

Hoera, bijna alle boeken zijn geleverd en uitgedeeld aan de 
kinderen. Sommige boeken waren helaas nog niet 
leverbaar maar die komen echt! 

Dit fantastische geschenk wordt mogelijk gemaakt door 
het initiatief ZO leest, een onderdeel van het Masterplan 
Zuid Oost. 

Meer lezen? Kijk dan eens op de website: 
https://zoiszuidoost.nl/zozuidoost-leest/  

Woordenschat en lezen zijn belangrijk voor plezier en 
succes op school. 

Het komende jaar gaan alle scholen in Zuidoost (voor-, 
basis-, en VO-scholen) nog meer aandacht besteden aan 
lezen en het vergroten van de woordenschat in 
samenwerking met de openbare bibliotheek. Ouders en 
verzorgers betrekken we, want meer praten, spelen en 
lezen helpt hun kinderen. 

We richten ons daarbij op leesplezier en het stimuleren 
van leeshonger van leerlingen 

 Voor een samenvatting Masterplan; 
https://zoiszuidoost.nl/zo/ 

Tip voor de kerstvakantie. Kijk eens op de website van  de 
bibliotheek! 

https://www.oba.nl/jeugd/jeugd-6-12.html 

https://maakplaats021.nl/online 

Zelftesten voor thuis voor groep 6,7 en 8 
leerlingen zijn binnen 

Door de overheid zijn een aantal zelftesten geleverd voor 
leerlingen uit groep 6,7 en 8, die we kunnen meegeven aan 
uw kind als u daar prijs op stelt. U kunt de zelftesten dan 
thuis zelf gebruiken voor uw kind. Er wordt aanbevolen om 
2 x per week een zelftest te doen. Uw kind krijgt 4 
zelftesten mee ( dus voor de komende twee weken). 
Mocht u van dit aanbod gebruik willen maken dan kunt u 
dit laten weten aan de leerkracht van uw kind via Parro. 
Wilt u dit niet, dan hoeft u niets te doen. Voor alle 
duidelijkheid de zelftesten zijn gratis (wij hebben er zelf 
ook niets voor hoeven te betalen) 

Update Jurygesprek over onze 
excellentieaanvraag  

Nadat we de mooie waardering Goed weer hebben 
ontvangen afgelopen 5 oktober door de inspectie hebben 
we onze excellentieaanvraag – verlenging- ingediend. 

Op 6 december hadden we ons eerste gesprek met de jury 
over onze aanvraag. Die is helemaal duidelijk en we 
hoeven geen aanvullende informatie aan te leveren. Dus 
dat is fijn. De jury gaat onze aanvraag dus nu echt in 
behandeling nemen en in het voorjaar komt de jury voor 
een schoolbezoek. We horen dan hopelijk vlak voor de 
zomer of het is gelukt en anders uiterlijk september, zo 
beloofde de jury. 

Onze huidige excellentie status zou aanstaande januari 
verlopen maar is door Corona en de daarmee ontstane 
vertraging bij de onderwijsinspectie ( ze konden ook niet 
op scholenbezoek etc) verlengd tot aan de zomervakantie 
2022. 

Winterdiner 23 december 16.00 uur 

Het wordt als volgt: Donderdag 23 december hebben we 
tussen 16.00-17.00 het winterdiner op school. Leerlingen 
kunnen dan nog even naar huis om hun feestkleding aan te 
trekken en het eten mee te nemen naar school.  

Ouders zijn niet welkom in de school en kunnen ook buiten 
niet wachten. Het is helaas niet anders.  

Het eten wordt afgeven door het raam of als er in het 
lokaal een buitendeur is ( zoals bij de groepen 5, enkele 
groepen 1/2 bij het kleuterplein en alle groepen op 
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Wereldwijs 2). Voor de groepen 4 wordt het eten 
afgegeven bij de buitendeur van de Wijsneusjes ingang op 
het kleuterplein.  

Omdat er geen ouderhulp mag worden ingezet in de 
groepen, willen we u vragen om iets te maken dat 
gemakkelijk afgepakt kan worden. Dus kleine hapjes, 
gesneden punten, porties is kleine bakjes etc. Zodat alles 
gemakkelijk zelf gepakt kan worden door de kinderen van 
de eettafel, eetbuffet. We komen anders echt handen 
tekort. Werkt u hieraan mee? Zodat we toch een 
winterdiner kunnen houden?  

Elk kind neemt zijn eigen bord, beker en bestek mee. Lever 
dat van te voren in dus uiterlijk 23 december in de ochtend 
maar het mag ook al 22 december meegegeven worden. 
Dit omdat we dan gezellig de tafels kunnen dekken en alles 
klaar kunnen zetten.  

Vanaf 15.45 mag uw kind samen met het eten naar school 
komen.  

De intekenlijst voor het eten zal bij de hogere groepen in 
de klas hangen. De leerlingen kunnen zelf intekenen na 
overleg met thuis. Voor de jongste groepen zal via Parro 
gecommuniceerd worden. U krijgt hierover bericht van de 
leerkracht.  

We hopen op een gezellig en feestelijk winterdiner! 

DUS:   

• Start 16.00 tot 17.00. Vanaf 15.45 mogen 
leerlingen naar binnen. 

• Eten aanleveren door raam of buitendeur lokaal 
indien aanwezig 

• Eten: graag kleine hapjes, voorgesneden etc: het 
idee is een BUFFET waar kinderen zichzelf 
kunnen bedienen 

• Bord, bestek en beker 22 december meegeven of 
ochtend 23 december 

• Feestelijke kleding gewenst 

• Goed humeur ook. 

• Ouders mogen helaas niet helpen, blijven of 
buiten wachten 

 

 

Portfolio= schrijft u uw stukje over de 
ontwikkeling van uw kind? 

 

OPDRACHT: 
 
Wij verwachten dat u een stukje schrijft over hoe u 
uw kind ziet en waarin hij/zij de afgelopen 
maanden is in ontwikkeld.  
U schrijft dit stukje naar uw kind.  
Dit doet u in het digitale portfolio. 
 
 
 

Meer weten en lezen over het digitale portfolio? 

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

Daar vindt u ook de handleiding met alle uitleg! 

https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-
content/uploads/handleiding-mijnrapportfolio-voor-
ouders.pdf 

 

 

Ontdektafel met juf Kristel 

 

Bij het thema restaurant in de onderbouw vertellen 
de kinderen hun eigen ervaring aan elkaar over pasta. 
Welke soorten kennen ze? Waar hadden ze het 
gegeten? En met wie? Welke saus erbij? En vinden ze 
het lekker?  

Daarna mochten ze bij juf Kristel bij de ontdektafel 
echt onderzoek doen. Er waren verschillende 
spelletjes en onderzoeksactiviteiten op de tafel te 
boven. Zoals wat gebeurd er met pasta in koud 
water? En wat gebeurd er als je pasta in warm water 
doet? Maar ook wegen, meten, tellen, voelen, 
proeven, ruiken. Kijken, aanraken. 
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Groepen 4 en 5 leren coachen! 

De werkvorm tweetalcoach wordt geleerd aan de 
leerlingen van groep 4 en 5. 

Leerlingen werken bij deze structuur in tweetallen 
(schoudermaatje). De leerlingen moeten qua 
niveau aan elkaar gewaagd zijn. De leerkracht 
deelt opdrachten uit waarbij maar één antwoord 

mogelijk is. Eén van de leerlingen in het tweetal 
probeert de opdracht op te lossen, terwijl de andere 
leerling coacht. Deze mag het antwoord niet geven, 
maar wel op weg helpen. Na de eerste opdracht 
worden de rollen omgedraaid. 

Er wordt goed gepraat over hoe je goed kunt coachen 
en er worden succescriteria opgesteld zoals: 

➢ Niet het antwoord voorzeggen 
➢ Op een aardige manier een tip/advies geven , 

het liefst over de manier van oplossen 
➢ Je mag niet aan het materiaal van de ander 

komen 
 

 


