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20 juli schooljaar 2017-2018 

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 3 september Eerste schooldag 

Dinsdag 11 september en 
Woensdag 12 september 

 
startgesprekken 

 
Bijwerken website 
Eind augustus en begin September wordt de website 
bijgewerkt. Op de activiteitenkalender kunt u voor het 
hele jaar zien wanneer bijvoorbeeld de oudergesprekken 
zijn, de vakanties, het zomerfeest, de kick-off, de 
workshopouderavond, de voorlichtingsavond oor groep 
7/8, de themabijeenkomsten enz enz. 
 

Kick off 21 september 17.00 
Traditiegetrouw hebben we voor het nieuwe schooljaar 
het gezellige Kick off feest voor ouders met hun kinderen 
(kinderen dus onder begeleiding welkom). Dus zet vast in 
de agenda! 
Neem wat te eten mee en een goed humeur om het 
nieuwe schooljaar in te luiden. 
Op dit feest wordt ook het eindbedrag van ons 
burgerschapsthema Mode bekend gemaakt! 
 

Cadeau van Wereldwijs voor elk kind 
een boek! 

Als vakantiecadeautje hebben de leerlingen van groep 2 
t/m 7 een boek cadeau gekregen! 
Het is de bedoeling dat uw kind samen met u dit boek in 
de vakantie leest. Voorlezen, om de beurt lezen of zelf 
lezen: allemaal prima en gezellig! 
Na de vakantie is er een prijsvraag over het boek. Onder 
de goede inzendingen wordt een leuke prijs verloot! 
(voor elke jaarlaag is er een prijs) 
 
U doet toch samen met uw kind mee deze vakantie! 
 

We weten tenslotte dat (door)lezen in de vakantie een  
groot leereffect heeft. Uit alle onderzoeken blijkt dit een 
van de grootste effecten is voor het leren van uw kind 

 

 
 

Jeugdjournaal over het lerarentekort 
Allemaal gekeken? Wereldwijskinderen 
vragen om een leuke juf of meester in 
het Jeugdjournaal (wo 17 juli 19.00)

 

 
Met 1300 leraren tekort waarvan er meer dan 300 in 
Amsterdam lijkt de kans steeds kleiner te worden dat we 
nog een geschikte leerkracht gaan vinden voor de 
bovenbouw. De kans is dus echt groot dat het 
noodscenario (zie vorige nieuwsbrief)  in de bovenbouw 
uitgevoerd gaat worden. 
De groep van juf Natascha – groep 6- krijgt er dan 3 
leerlingen bij (van de groep van juf Bertine)en is dan 27 
leerlingen groot. 
De rest van de groep van juf Bertine stroomt dan naar 
groep 6/7. 



De groep van juf Eveline wordt verdeeld over de groep 
6/7 ( 28 ll) en groep 7(28 ll): In deze groep zitten de 
huidige groep 6 leerlingen uit de 6/7 
De groep 8 leerlingen vormen samen 31 ll. 
Er zijn inmiddels wel twee extra onderwijsassistenten 
aangenomen: Juf Busra en juf Santusha komen het team 
versterken! 
 
Per abuis (blooper juf Paula) is er en naamsverwisseling 
geweest. Onze invalleerkracht voor groep 5 heet 
meester Erik (en niet René) Excuus! 
 

Afscheid nemen 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan! 

Als leerkracht heb ik lang  op obs Wereldwijs gewerkt. 

Ik heb er met veel plezier gewerkt en heel wat  

veranderingen meegemaakt. 

Van Montessorionderwijs naar klassikaal onderwijs en nu 

is de school een Cultuurprofiel school . 

Als je maar lang genoeg in het onderwijs werkt dan komt 

er van alles voorbij! 

Toch geven veranderingen en vernieuwingen veel 

energie! 

Je bouwt met elkaar; leerkrachten,  ouders en leerlingen 

aan mooier en beter onderwijs.  

Dat is waarom  ik nog steeds werk in het onderwijs. En 

daarom ook ga ik volgend schooljaar  een nieuwe 

uitdaging aan. 

Ik ga werken als leerkracht van de nieuwkomersgroep 

bovenbouw op een andere school.  

 Heel spannend ! 

 

Lieve ouders en kinderen van basisschool Wereldwijs.  

Ik wens jullie een hele fijne, welverdiende vakantie en 

daarna nog een hele mooie, leerzame tijd op Wereldwijs 

en voor onze achtste groepers……. veel succes in het 

voortgezet onderwijs!  

 
Ingrid Castelijn. 

 
Lieve ouders, 

Volgend schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn op 

Wereldwijs.  

Ik ben in februari al een paar dagen op een school in 

Alkmaar gaan werken, dichter bij huis. Daar kan ik 

volgend jaar fulltime terecht.  

Met een heel dubbel gevoel neem ik afscheid van 

Wereldwijs. Ik vind het heerlijk om geen files meer te 

hebben en op mijn fiets naar het werk te gaan, maar ik 

ga de kinderen, de school en jullie missen. Ik heb de 

afgelopen jaren met veel plezier in groep 1/2 gewerkt. 

Het zijn mijn eerste jaren als leerkracht geweest en ik 

heb heel veel geleerd. Ik wil jullie allemaal bedanken 

voor de leuke jaren en wie weet tot ziens! 

Juf Sanne 

 
Na 8 jaar op Wereldwijs te hebben gewerkt is het tijd 

voor iets anders. In de zomervakantie ga ik eerst 

verhuizen naar Groningen en opzoek naar een nieuwe 

baan. 8 jaar zijn snel gegaan. Ik heb met veel plezier 

lesgegeven waarvan de laatste 2 jaar bij de kleuters, wat 

ik als super fijn heb ervaren. De OR, MR, MT en alle 

andere werkgroepen wil ik bedanken voor de goede 

samenwerking en leuke gesprekken. Ik heb er veel van 

geleerd. Ik wens alle collega’s en kinderen die op 

Wereldwijs blijven het aller beste en tot ziens. 

 
 juf Maaike 

 

Lieve ouders, 

Dit jaar heb ik besloten om mijn vizier op iets anders te 
richten.  
 
En daarom neem ik afscheid van Wereldwijs.  
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie en 
leerzame jaren, die wij samen hebben gehad. 
Ik zal vooral de kinderen missen! 
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. 
We zullen elkaar vast nog wel eens ontmoeten. 
 
Liefs,  juf Eveline Valpoort 
 

 
Groep 8  
39 leerlingen hebben gisteren de eindmusical 
gepresenteerd en wat hebben we genoten! 
Geweldig! 
Daarna zijn ze toegespreken door hun meesters en juffen 
en zijn door het hele team toegezongen. Een feestelijk 
afscheid. 
We wensen hen alle goeds, alle succes inhet VO en dat 
hun  verdere reis prachtig mag zijn! 

afsluiting Topuur groep 7 dans 



 
 

Nederlandse lessen –learn dutch 

In september zal er weer gestart worden met 

Nederlandse lessen. 

- Dagen: woensdag en vrijdag 

- Tijdstip: van 08:30 – 11:00 

- Aantal lesweken: minimaal 11 

- Locatie:  ouderkamer 

- Docent: Elin Rolfes en Karin Postma 

(waarschijnlijk) 

- Contactpersoon school: Femke Somers 

In de week van 17 september zouden we 

graag intakes willen doen met de nieuwe aanmeldingen. 

Dus wil je graag Nederlands leren? Schrijf je dan in. Dit 

kan op de intekenlijst die bij de ouderkamer hangt maar 

je kunt ook en mail sturen naar f.somers@swazoom.nl of 

kom naar de intake op  woensdag 19 september. 

met vriendelijke groet, 

Nynke Dijkstra (Toptaal) en Femke Somers 

Oefenweb 

Oefenweb is een digitale 

leeromgeving waar leerlingen 

uitgedaagd worden om op hun eigen niveau de lesstof te 

kunnen oefenen. Dit gebeurt spelenderwijs: prestatie 

maar ook inzet zal worden beloond.  

Binnen Oefenweb zijn verschillende oefenprogramma’s 

zoals Rekentuin, Taalzee en 

Words&Birds.  

Deze leeromgevingen zijn uniek 

vanwege het door wetenschappers 

ontwikkelde adaptieve 

meetsysteem. Continu en na elke 

opgave worden de vaardigheden van de leerling 

gemeten.  

Zo weten we exact hoe leerlingen presteren.  

Daardoor krijgt elke leerling opgaven aangeboden die 

aansluiten bij zijn of haar niveau. Onderwijs op maat dus. 

Tegelijkertijd biedt het meetsysteem leerkrachten een 

innovatief volgsysteem.  

De voortgang van leerlingen is realtime en tot in detail te 

volgen.  

Blijf oefenen in de vakantie! 

Sam&kids (zuster de Blokkenhut) start 
per 3 september op locatie Bijlmerdrie op 
Geerdinkhof! 

 

 
Bijlmerdrie verhuist: 

Het nieuwe adres vanaf 3 september is: 

Geerdinkhof  685 

1103 RP  AMSTERDAM  

Ons telefoonnummer blijft hetzelfde : 

020 – 699 7202 

 
 
 
 
FIJNE VAKANTIE VOOR IEDEREEN! 

mailto:f.somers@swazoom.nl

