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1 februari 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.) 

 
Donderdag 7 februari Open lessen vanaf 8.30 

Woensdag 13 februari Oriëntatie-ochtend voor 
nieuwe ouders 

Vrijdag 15 februari Nieuwsbrief 10 
 

16 februari t/m 3 maart Twee weken 
voorjaarsvakantie 

Maandag 4 maart rapporten 

Woensdag 6 maart Oudergesprekken middag 

Donderdag 7 maart Oudergesprekken ook ‘s 
avond 

Dinsdag 12 maart Ouderbijeenkomst (met 
theater) Lentekriebels 
9.15-10.45 in theaterzaal 
Samenspel Kantershof 

Vrijdag 15 maart Staking: school is dicht 

 

Wat een feest!  

21 januari was het dan zover. De uitreiking van ons 

predicaat Excellent! 

Wat was het een feest en wat hadden we veel aandacht 

vanuit de media. We hebben zelfs het NOS journaal 

gehaald ’s middags.  

Wilt u nagenieten? Kijk dan echt eens op 

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

Daar staan alle filmpjes (drie), het radiofragment, de 

speech en alle informatie. 

De vlag wappert inmiddels! 

 

 

Open lessen 7 februari 

Na de workshopouderavond van 23 januari die weer 

succesvol was en waarvoor we veel complimenten 

ontvingen, bent u van harte welkom op 7 februari 

voor de open lessen van 8.30-uiterlijk 9.15. 

Zet u de volgende datum alvast in uw agenda?  

 19 maart om 8.30 open les in alle groepen 

 

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


 

Oudervoorlichting over onze 
Oplossingsgerichte Pestaanpak 
 
Gisteravond was de voorlichting over onze 
Oplossingsgerichte Pestaanpak die hoort bij onze 
Vreedzame School methodiek. 
Hieronder kunt u nog het een en ander lezen 

OPA aanpak: 

Hoeveel we ook doen aan preventie, pesten kan altijd nog voorkomen. Als er 
toch pestincidenten zijn, dan is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de 

preventieve kant nog wel voldoende wordt gedaan, zoals in het voorgaande is 

beschreven (en of het programma van De Vreedzame School (nog) wel goed 

wordt uitgevoerd). Maar soms is er meer nodig. 

In de eerste plaats vragen we altijd aan andere leerlingen om te helpen. Met 

name populaire leerlingen kunnen belangrijk zijn als ‘verdedigers’. 

Als er meer nodig is hanteren wij een aanpak van pesten die goed past bij de 

uitgangspunten van De Vreedzame School: de Oplossingsgerichte Pestaanpak 
(OPA). De aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen 

een leerkracht (of IB-er) en leerlingen. Eerst met de gepeste leerling alleen. 

Vervolgens met een zorgvuldig samengestelde groep leerlingen, inclusief de 

pester(s). Dit is de groep die voor verandering en steun gaat zorgen. Belangrijke 

elementen van de aanpak zijn: geen schuld, verwijten of straf , we gaan uit van 

het goede in ieder kind, we moedigen empathie aan, we maken iedereen 

verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht, en de pester  krijgt de 

kans zijn of haar gedrag te veranderen. 

In deze aanpak worden meestal de volgende stappen onderscheiden: 

1. Gesprek met het gepeste kind. De leerkracht (of een ander teamlid 

van de school) praat met het gepeste kind over de situatie, vraagt of 

hij of zij hulp wil, en stelt met hem of haar de steungroep samen. 

Dit is een gemengde groep van zijn zo’n 5 tot 8 medeleerlingen, 

waaronder leerlingen die de gepeste noemt als mogelijke helpers, 

maar ook de pester en meelopers of buitenstaanders; liefst ook een 
verdeling van jongens en meisjes. 

2. We vragen in dit gesprek aan de leerling of hij of zij wil dat de 

ouders op de hoogte zijn van de gesprekken. Als een externe of een 

andere volwassene (niet de eigen groepsleerkracht) binnen de 

school deze gesprekken gaat voeren, lichten we de ouders altijd in. 

3. Gesprek met de steungroep. Hierbij is het gepeste kind niet 

aanwezig. In dit gesprek wordt de steungroep uitgenodigd om de 

gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze worden uitgenodigd om 
met ideeën en voorstellen te komen. Dit alles met als doel dat het 

pesten moet stoppen. 

4. Tweede gesprek met de gepeste. Na ongeveer een week bespreekt 

de leerkracht hoe het nu gaat met de gepeste. 

5. Tweede gesprek met de steungroep. Na ongeveer een week is er 

weer een gesprek met de steungroep, waarin ieder lid de 

gelegenheid krijgt om te praten over wat hij of zij heeft gedaan. 

Soms moet deze cyclus nog een of meerdere keren herhaald worden om er voor 

te zorgen dat het  interactiepatroon blijvend  verandert. 

Muzieklessen gestart in groep 1 -4 
Vanaf januari zijn de wekelijkse 
muzieklessen gestart in groep 
1/2 en de groepen 3 en 4. We 
heten juf Roos en jus Mirella van 
harte welkom! 
 
 

 

Rapportgesprekken na de 
voorjaarsvakantie 
Na de voorjaarsvakantie zijn de rapporten klaar en 
zijn de oudergesprekken over de ontwikkeling van uw 
kind. U kunt de week voor de vakantie alvast 
intekenen voor deze gesprekken. 
We willen u verzoeken om u echt aan deze dagen te 
houden (ze staan al een jaar vast: zie 
activiteitenkalender). Onze organisatie is hier 
helemaal op afgestemd.  
 

Nieuw rapport groep 3-8 
Maandag 4 maart zijn de rapporten klaar. Voor de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben we een nieuw 
rapport gemaakt dat meer past bij het formatief 
leren. We zijn er trots op! Uiteindelijk gaan we op 
weg naar een leerlingportfolio. Dit rapport markeert 
deze tussenfase.  Zo hebben we nu een blad gemaakt 
over leren leren.

 
 

Ghana week 
Volgende week gaan er vier leerkrachten en onze 
adjunct-directeur op studiereis naar Ghana. 
 
We hebben erg ons best gedaan om alle groepen te 
bemensen en dat is gelukt! De leerkrachten hebben 
natuurlijk alles goed voorbereid voor deze week voor 
de achterblijvers. 
We wensen hen een hele mooie reis toe! 
 
We vinden het heel bijzonder dat stichting Sirius onze 
medewerkers deze unieke kans biedt met SiriusTrack. 
Eerder gingen er al medewerkers naar Ghana en 
Suriname. 
Voor een indruk van deze reizen kijk eens bij: 
https://www.stichting-sirius.nl/pg-27111-7-
117235/pagina/reizen_en_leren.html 

https://www.stichting-sirius.nl/pg-27111-7-117235/pagina/reizen_en_leren.html
https://www.stichting-sirius.nl/pg-27111-7-117235/pagina/reizen_en_leren.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR-Pny7JfgAhUREVAKHWDvDvAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jufjanneke.nl/wordpress/muziek-in-de-klas-2/&psig=AOvVaw00ncJY3tQpbnzkp58QHg8D&ust=1549018263089582


 
 

Helen Burleson- Bijlmer Angisa 
Helen Burleson heeft een bezoek gebracht aan 
Wereldwijs en ons een hele mooie Bijlmer Angisa 
(hoofddoek) cadeau gedaan. Deze hoofddoeken zijn 
uitgereikt aan krachtige vrouwen die bijdroegen en 
bijdragen om de Bijlmer beter en mooier te maken. 
U kunt hem binnenkort bewonderen!  
 

Sneeuwpret 

 
 

Lekker bezig! IPC thema luchthavens 

 
 
 
 

 
 

 
 
Ziekmelden 
Wij willen u graag nogmaals wijzen op de juiste 
manier van het ziekmelden van uw kind. U dient naar 
de school te bellen. Dit kan vanaf 7.45 U kunt ook (als 
u op school bent bijvoorbeeld voor een ander kind) 
dit melden aan de leerkracht tussen 8.15-8.25. Maar 
vóór 8.25 dient u dus uw kind ziek te melden. Er is 
altijd iemand die de telefoon beantwoordt maar we 
kunnen maar 1 buitenlijn per keer beantwoorden dus 
als er niet wordt opgenomen betekent dat er een 
andere buitenlijn bezet is! Probeert u het dus aub na 
enkele minuten nogmaals! 

 


