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NIEUWS
Nieuwsbrief 11 – 6 maart 2020
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
11 maart

Open lessen 8.25-9.00 in
alle groepen

12 maart

Theatervoorstelling voor
ouders project
Lentekriebels
8.45-10.15 Speelzaal B3
Nieuwsbrief 12

20 maart

Oudertevredenheid uitslag:
We zijn heel blij om van u gemiddeld een 8,1 te krijgen!

Week van de Lentekriebels
Van 16 t/m 20 maart gaan we Lentekriebelen! De
Week van de Lentekriebels is een landelijke
themaweek en gaat vooral over liefde en
vriendschap: een respectvolle omgang met elkaar.
Deze week vindt altijd plaats wanneer de lente
begint, omdat dan de bloemen weer beginnen te
bloeien en er weer jonge dieren geboren worden.
We krijgen lentekriebels in onze buik en raken
vertederd door de prachtige ontwikkelingen in de
natuur!
In elke klas wordt er elke dag een les gegeven uit
het bijbehorende lespakket. De lessen kunnen gaan
over vriendjes maken, verschillen en
overeenkomsten tussen jongens en meisjes,
grenzen aangeven en elkaars grenzen respecteren,
en ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot
de veranderingen die plaatsvinden in de puberteit.
Kinderen zijn daar zelf natuurlijk heel nieuwsgierig
naar!
De lessen passen bij de belevingswereld van de
kinderen, en zijn bedoeld om kinderen een stevige
basis te geven in zelfvertrouwen en een positief
zelfbeeld. Elk kind is immers uniek en mag er zijn!
Een belangrijk thema daarin is weerbaarheid:
kunnen opkomen voor jezelf. Elk kind moet weten
dat niemand zomaar aan zijn of haar lichaam mag
komen als het kind dat niet wil. Daarnaast is het
belangrijk dat kinderen weten en kunnen aangeven
wat wél oké is. Zo worden kinderen weerbaar!
Wij vinden dit thema als school erg belangrijk.
Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames,
internet en andere media gemakkelijk een
verdraaid en onrealistisch beeld van liefde en
relaties, wat niet klopt met de werkelijkheid. Met
de lessen in de Week van de Lentekriebels kunnen

we daar de feiten tegenoverzetten, vanuit een
positieve blik. Zo krijgen we een prettige sfeer,
zowel in de klas als daarbuiten, waarin iedereen
zichzelf mag zijn!

Ouderbijeenkomst met theater
“Opvoeden met liefde” 12 maart
Liefde, respect, en weerbaarheid zijn thuis
natuurlijk net zo belangrijk als op school. Als ouder
wilt u graag uw kind zo goed mogelijk voorbereiden
op de toekomst. Ook als het om liefde en relaties
gaat! Hoe maakt u uw kind weerbaar? Weet uw
kind genoeg over veranderingen in de puberteit?
Wat kunt u wanneer vertellen, en hoe dan? Hoe
gaat u om met lastige vragen? Dit komt allemaal
aan bod bij de speciale ouderbijeenkomst met
interactief theater. U krijgt handige tips, en de
acteurs krijgen u gegarandeerd aan het lachen!
Bent u nieuwsgierig hoe zo’n bijeenkomst gaat?
Bekijk dan vast dit filmpje:
https://youtu.be/yr6RdkYQvzM
U bent van harte uitgenodigd op 12 maart om 8.45
in de speelzaal op Bijlmerdrie!
Wilt u zich aub aanmelden? Doe dat door een email
te sturen naar directie@obs-wereldwijs.nl
Of geef het aan in de Parro app bij de agenda
activiteit.

From March 16 to 20, we are going to Spring Spring! The
Week van de Lentekriebels is a national theme week and
is mainly about love and friendship: a respectful
relationship with each other.
This week always takes place when spring starts, because
then the flowers start to bloom again and young animals
are born again. We get spring jitters in our belly and are
enchanted by the beautiful developments in nature!
In every class, a lesson is given every day from the
accompanying curriculum. The lessons can be about
making friends, differences and similarities between boys
and girls, setting boundaries and respecting each other's
boundaries, and developments from a baby in the belly to
the changes that take place during puberty. Children are
naturally very curious about that!
The lessons fit the perception of the children, and are
intended to give children a solid foundation in selfconfidence and a positive self-image. After all, every child
is unique and can be there! An important theme in this is
resilience: being able to stand up for yourself. Every child
must know that no one can just touch his or her body if
the child does not want to. In addition, it is important
that children know and can indicate what is okay. This
way children become resilient!
We think this theme is very important as a school.
Nowadays children can easily get a twisted and
unrealistic image of love and relationships through
advertisements, internet and other media, which is not in
line with reality. With the lessons in the Week van de
Lentekriebels we can set the facts against that, from a
positive perspective. This way we get a pleasant
atmosphere, both in the classroom and beyond, where
everyone can be themselves!
Parent meeting with theater "Raising with love"
March 12
Love, respect, and resilience are of course just as
important at home as they are at school. As a parent you
want to prepare your child as well as possible for the
future. Even when it comes to love and relationships!
How do you make your child resilient? Does your child
know enough about changes in puberty? What can you
tell when and how? How do you deal with difficult
questions? This is all covered in the special parent
meeting with interactive theater. You get handy tips, and
the actors will definitely make you laugh! Are you curious
how such a meeting goes? Then watch this video:
https://youtu.be/yr6RdkYQvzM
You are cordially invited on March 12 at 8.45 in the
playroom at Bijlmerdrie!

Would you like to register? Do that by sending an email
to directie@obs-wereldwijs.nl
Or indicate it in the Parro app under the agenda activity

Nieuwe thema’s starten volgende week
in de groepen!
De afgelopen week is er na schooltijd door het hele
team weer hard gewerkt om de nieuwe thema’s
voor te bereiden. De trainers van de Activiteit zijn
geweest om ons daarbij nog beter te helpen. We
zijn weer benieuwd naar alle onderzoeksvragen van
de kinderen en hebben er zin in! Benieuwd wat het
nieuwe thema in de groep van uw kind wordt?
Vraag het aan het uw kind en kom volgende week
naar de open lessen op 11 maart!
During the past week, the whole team worked hard again
after school to prepare the new themes. The trainers of
the Activity have been there to help us better. We are
curious about all the research questions of the children
and are looking forward to it! Curious about the new
theme in your child's group? Ask your child and come to
the open lessons on 11 March next week!

Nieuwe stagiaires gestart. Welkom!
Afgelopen week zijn de nieuwe stagiaires van de
Hva en UpvA gestart. We heten juf Liza, juf Linda en
juf Tessa van harte welkom en hopen dat zij een
leuke en leerzame tijd op Wereldwijs en Bijlmerdrie
krijgen.
The new Hva and UpvA interns started last week. We
warmly welcome teacher Liza, teacher Linda and teacher
Tessa and hope that they will have a fun and educational
time at Wereldwijs and Bijlmerdrie.

Vlak voor de voorjaarsvakantie hebben alle
leerlingen gevierd dat we nu met 20 scholen in Zuid
Oost samen werken in de nieuwe stichting Zonova.
Met lekkere taart! En er zijn kaartjes geschreven
voor andere leerlingen, leerkrachten en meneer
Harry, onze nieuwe bestuurder. Daarin mocht
verteld en getekend worden over de wereld om je
heen. Alle kinderen hebben ook nog een mooie pen
gekregen met het nieuwe logo van onze nieuwe
stichting.
Just before the spring break, all students celebrated that
we are now working together with 20 schools in South
East in the new Zonova foundation. With tasty cake! And
there are cards written for other students, teachers and
Mr. Harry, our new director. It allowed to be told and
drawn about the world around you. All children also
received a nice pen with the new logo of our new
foundation.

Corona virus
Wilt u goede informatie klik dan hier
https://www.pharos.nl/wpcontent/uploads/2020/02/Corona-virus_Pharos.pdf

U wordt verder op de hoogte gehouden
via de Parro app als er iets verandert
voor de school. Dat is tot nu toe niet het
geval.

