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ZES + VIER = 10, dat zijn wij!
ZES  
Zelf – Eigen – Samen & VIER = Vragen-Ik-Ervaren en Experimenteren-
Resultaat en Reflectie. Dat is onze visie op z’n kortst. 

Wat wij als school te doen hebben is kinderen laten groeien en daarbij 
leggen we de nadruk op ZES + VIER = 10. Omdat onze kinderen daarbij 
het best tot hun recht komen. Ook het team van Wereldwijs werkt vanuit 
dezelfde pijlers. Naast een heel pakket aan basisvaardigheden als rekenen, 
taal en lezen, willen we de kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun leren en hun handelen; om eigen keuzes te maken 
in hoe en wat ze willen leren; en we willen ze leren om effectief samen 
te werken. Onze zaakvakken als geschiedenis, biologie, aardrijkskunde 
en techniek bieden we thematisch aan vanuit Meervoudige Intelligentie, 
het gedachtengoed van Howard Gardner en VIER. “Het gaat er niet om 
hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent” is een van zijn 
uitspraken. Deze Amerikaanse onderwijspsycholoog gaat er van uit dat 
ieder persoon over acht verschillende intelligenties beschikt. Tijdens 
de VIER-lessen mogen onze leerlingen er voor kiezen met bijvoorbeeld 
een reken-, taal, of een beweegopdracht een les te verwerken. In een 
rapportfolio doen ze zelf verslag van hun leren. Zo kunnen kinderen zowel 
de opdracht als de manier van verdiepen zelf kiezen. Ze kunnen het net zo 
moeilijk maken als ze zelf willen. 

CBS Wereldwijs  
We zijn een protestants christelijke school, waar kinderen en ouders van 
alle geloven en overtuigingen welkom zijn. Geloof, Hoop en Liefde vormen 
de basis van ons handelen. We gaan respectvol om met de opvattingen 
van anderen, terwijl we ons vasthouden aan onze protestants christelijke 
vormen: We openen de dag met gebed; we vertellen Bijbelverhalen, zingen 
bijbelliedjes. We vieren onze vieringen als Kerst en Pasen liefst samen en 
we verwachten dat de ouders met ons meevieren.
In deze kalender vindt u naast de vieringen ook de vrije dagen en allerlei 
andere belangrijke zaken.
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Augustus 2021
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

30 1

31

Zomervakantie

2

Zomervakantie

3

Zomervakantie

4

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6 7 8

32

Zomervakantie

9

Zomervakantie

10

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13 14 15

33

Zomervakantie

16

Zomervakantie

17

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

 20 21 22

34

Zomervakantie

23

Zomervakantie

24

Zomervakantie

25

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27 28 29

35

Start schooljaar
Nieuw: Koffiepraat 

voor ouders 
8.30-9.30 uur  

30 31



Wij geven les aan...
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Email 

Groep 1 Juf Eline/Juf Michelle Juf Eline/Juf Michelle Juf Eline/Juf Michelle Juf Eline/Juf Michelle Juf Eline/Juf Michelle
elinevandertoorn@stichtingcambium.nl 

michellevandijk@stichtingcambium.nl

Groep 2 Juf Diane Juf Diane Juf Diane Juf Diane Juf Diane dianenoorland@stichtingcambium.nl

Groep 3 Juf Nelleke Juf Hanny Juf Hanny Juf Nelleke Juf Nelleke
nellekeheuver@stichtingcambium.nl

hannyvanessen@stichtingcambium.nl

Groep 4 Juf Janine Juf Irma Juf Irma Juf Janine Juf Janine
janineveldman@stichtingcambium.nl

irmavandermaten@stichtingcambium.nl

Groep 5 Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Alice
ingridvandenhoek@stichtingcambium.nl

alicevos@stichtingcambium.nl

Groep 6 Juf Klara Juf Jitske/Juf Klara Juf Jitske Juf Jitske Juf Jitske
jitskeverhaagen@stichtingcambium.nl

klarawierenga@stichtingcambium.nl

Groep 7A Juf Marjon Juf Marjon Juf Marjon Juf Marjon Juf Marjon marjonkanis@stichtingcambium.nl

Groep 7B Juf Jolien Juf Jolien Juf Jolien Juf Antoinet Juf Antoinet jolienbrands@stichtingcambium.nl
antoinetbarneveld@stichtingcambium.nl

Groep 8 Juf Alieke Juf Alieke Juf Alieke Juf Alieke Juf Alieke aliekebredenhof@stichtingcambium.nl

Intern begeleider Jacquette Jacquette Jacquette jacquettemeijerink@stichtingcambium.nl

Directie/MT
Petra

Jacquette
Petra

Willeke
Jacquette

Petra
Willeke

Jacquette
Willeke

directiewereldwijs@stichtingcambium.nl
jacquettemeijerink@stichtingcambium.nl

Administratief medewerker Ingrid Ingrid ingridbrem@stichtingcambium.nl
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

35 1

Startdienst 
Kerk/School

2

Fruitdag

3 4 5

36 6 7 8 9

Fruitdag
Startfeest OC

10 11 12

37 13 14

Kennismakings-
gesprekken

15 16

Fruitdag

17 18 19

38

Kennismakings-
gesprekken

20 21 22
 

23

Fruitdag

 24 25 26

39 27 28

Kinderpostzegelactie 
gr 7 en 8

29 30



Schooltijden 
Op Wereldwijs wordt er gewerkt met een continurooster
Dit betekent dat de volgende schooltijden gelden: 
 
Maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag*:   
van 8.30 – 14.30 uur 
 
Woensdag:       
van 8.30 – 12.30 uur 
 
*Groep 1 en 2 zijn op maandag- en vrijdag om 12.00 uur vrij
*Groep 3 en 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij

Pauzetijden 
De ochtendpauzes zijn:  
10.15 – 10.30 uur  
groep 3 t/m 8 
 
Op maandag t/m donderdag drinken en eten we een gezonde 
pauzehap en op vrijdag eten we allemaal fruit of een gezonde 
boterham in de ochtendpauze. 
 
Lunchtijden: 
12.00 – 12.30 uur  

We gaan er hierbij van uit dat alle kinderen een gezonde lunch 
meenemen. Snoep wordt niet toegestaan tijdens de lunch. 
 
Gym 
De gymtijden worden in de Weetjes bekend gemaakt.
 
Groep 1 en 2 gymmen of spelen elke dag buiten of ze gebruiken 
het speellokaal. Groep 3 en 4 gebruiken een keer per week de 
gymzaal. Daarnaast gebruiken ze enkele keren per week het 
schoolplein voor een spelles.  De groepen 5 t/m 8 gymmen 
twee keer per week.

Wij gaan naar          
  school op...
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

39

Fruitdag

1 2 3

40 4

Studiemiddag 
(kinderen 12.00 uur 

vrij)

5

Start kinderboeken-
week. Thema: 

Worden wat je wil

6 7

Fruitdag

8 9 10

41

Toetsweek

 11

Toetsweek
Informatieavond 

gr 1 t/m 4

  12

Toetsweek

 13

Toetsweek
Informatieavond

gr 5 t/m 8

  14

Fruitdag 
Toetsweek

Afsluiting Kinder-
boekenweek

15 16 17

42

Herfstvakantie

18

Herfstvakantie

19

Herfstvakantie

20

Herfstvakantie

21

Herfstvakantie

22 23 24

43

Studiedag
(kinderen hele dag 

vrij)

25 26 27 28

Fruitdag
Nieuw: Koffiepraat 

voor ouders 
8.30-9.30 uur  

29 30 31



Vakanties 
Herfstvakantie   maandag 18 oktober  t/m  vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie   maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie   maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Pasen   vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie   maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag   donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag   maandag 6 juni 2022
Zomervakantie   maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

 
Vrije dagen (o.a. studiedagen team) 
Dinsdagmiddag       5 oktober  (alle kinderen om 12.00 uur vrij)
Maandag 25 oktober (alle kinderen hele dag vrij)
Dinsdagmiddag 15 maart (alle kinderen om 12.00 uur vrij)
Donderdag en vrijdag  31 maart en 1 april  (alle kinderen vrij)
Donderdagmiddag 14 april (alle kinderen om 12.00 uur vrij)
Maandagmiddag 27 juni (alle kinderen om 12.00 uur vrij)
 

Wij zijn vrij 
op...

Verlof aanvragen en verzuim 
Er bestaat regelmatig onduidelijkheid over het aanvragen van 
verlof en het al dan niet toekennen daarvan.  
Hierbij op een rijtje:
• Onder verlof wordt verstaan, extra vrij vragen buiten 

de normale schooltijden. Hierbij gaat het om jubilea, 
bruiloften, begrafenissen etc.

• Wilt u verlof aanvragen, dan is daarvoor een formulier 
nodig. Dit is beschikbaar via Ingrid Brem. Dit formulier is 
noodzakelijk in verband met de verantwoording naar de 
leerplichtambtenaar.

• In de aanvraag wordt door de directie gekeken of het 

onder geoorloofd of ongeoorloofd verzuim valt. Hiervoor 
wordt de wetgeving van de leerplicht gevolgd.

• U krijgt het formulier terug met een toekenning of een 
afwijzing.

• Wanneer u het formulier terug heeft ontvangen, meldt u 
het verlof bij de leerkracht van uw kind(eren).

• Vakantie-aanvragen buiten de reguliere vrije dagen, 
vallen voor de leerplicht altijd onder luxe- 
verzuim en zijn daarmee ongeoorloofd.

• Verzuim wordt altijd vastgelegd. Bij ongeoorloofd 
verzuim loopt u het risico op een boete van de 
leerplichtambtenaar.

Ziek melden 
Het kan gebeuren, uw kind is ziek. Is dit zo, meldt dit ons dan telefonisch voor 8.30 uur. Het kan zijn dat u niet de eigen leerkracht aan de 
telefoon treft, in dat geval geven wij het uiteraard door aan de betreffende leerkracht. Krijgt u telefonisch geen contact, wilt u dan een mail 
naar de leerkracht van uw kind sturen?
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

44 1 2
 
3 4

Fruitdag
Nationaal 

Schoolontbijt

5 6 7

45 8 9 10

10 minuten
gesprekken 

11

Fruitdag

12 13 14

46 15

10 minuten
gesprekken 

16 17 18

Fruitdag

 19 20 21

47 22 23 24 25

Fruitdag

26 27 28

48 29 30



Eigenaarschap
We willen kinderen leren om te werken met een doel voor ogen, dit om motivatie voor leren te 
vergroten. Daarvoor is zelfstandigheid, eigenaarschap, feedback en coaching nodig.  We gaan dit 
jaar aan de slag met feedback en coaching. Dit doen we met behulp van een teamscholing van 
het CED, waarin deze onderdelen centraal staan. Deze twee onderdelen gaan we meteen in de 
groepen inzetten. 

Muziek
We vinden muziek van groot belang voor de ontwikkeling van de mens. Het draagt bij aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleert de creativiteit. We gaan in alle groepen verder 
aan de slag met de muziekmethode Eigenwijs-digitaal. Verder willen we dit jaar de nadruk leggen 
op afspreken en vastleggen.
 
Wetenschap en Techniek
De kinderen groeien op in een hoog ontwikkelde informatiemaatschappij. De lessen techniek
die zijn ingebouwd in onze MI methode voldoen niet meer aan wat we willen. Wetenschap
en Techniek gaat ook over leren denken; over ICT, programmeren, robots en over creatieve
toepassingen. We zoeken naar nieuwe middelen, organisatievormen en werkvormen om
onderwijs in W&T in ons leerplan in te bouwen.
Dit schooljaar willen we dat gaan doen door in Zessie een praktische studiedag te organiseren 
met als doel eigen vaardigheid vergroten. De Zessies daarop volgend proberen we tot een 
gezamenlijke visie op ICT-onderwijs te komen.

Het doel van ons        
      jaarplan is:

“De neuzen dezelfde kant op in een Wereldwijze richting”
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

48 1 2

Fruitdag 
Sinterklaas

3 4 5

49 6 7 8 9

Fruitdag 

10 11 12

50 13 14 15 16

Fruitdag 

17 18 19

51 20 21 22

Kerstviering 
Kinderen gr 1 t/m 4 

12.00 uur vrij

23

Fruitdag
Alle kinderen  
12.00 uur vrij

 24 25 26

52

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

30

Kerstvakantie 

31



Wij beloven dat je door ons gezien wordt!

Wij zorgen dat je met plezier naar school kunt gaan.

Wij helpen jou jezelf goed te leren kennen  
en je talenten te ontdekken.

Wij leren jou goed om te gaan met  
anderen en daar sterk in te zijn.

Wij beloven  
   op Wereldwijs...
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

52 1 2

1

Kerstvakantie 

3

Kerstvakantie 

4

Kerstvakantie

 5

Kerstvakantie 

6

Kerstvakantie 

7 8 9

2

Nieuw: Koffiepraat 
voor ouders 

08.30-09.30 uur  

10 11 12 13

Fruitdag 

14 15 16

3

Toetsweek

17

Toetsweek

18

Toetsweek

19

Toetsweek

20

Fruitdag 
Toetsweek

21 22  23

4 24 25 26 27

Fruitdag
Rapportfolio groep 8 

28 29 30

5 31



School en ouder, schouder aan schouder. Samen zorgen we 
voor de ontwikkeling van uw kind. Ouderbetrokkenheid heeft 
direct en indirect invloed. Een goede communicatie tussen 
school en ouders is hiervoor erg belangrijk. Leerkrachten 
praten respectvol over ouders en ouders laten aan hun 
kind merken dat ze samen met de leerkracht optrekken. 
Door regelmatig aan uw kind te vragen wat het geleerd 
heeft op school, merkt uw kind de betrokkenheid. We 
houden gedurende een schooljaar formele en informele 
momenten, zoals bijvoorbeeld kennismakingsmomenten, 
informatieavonden, vieringen etc., om u op de hoogte te 
houden van het onderwijs aan uw kind. U bent meer dan 
welkom!

Ouderparticipatie
• De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

wordt vertegenwoordigd door een ouder of een leerkracht. 
In de GMR kan je meepraten en meedenken over 
bovenschoolse zaken van stichting Cambium.

• De medezeggenschapsraad (MR) geeft u als ouder de 
gelegenheid mee te denken, mee te praten en mee te 
beslissen over het beleid van de school.

• De oudercommissie (OC) ondersteunt het team en de 
school bij allerlei activiteiten door het schooljaar heen. 
Ze organiseren ook zelf activiteiten, onder andere een 
startactiviteit om samen het nieuwe schooljaar in te luiden.

• De verkeersouders vormen een brug tussen ouders, school 
en derden (gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland, 
als het gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen. Zij 
praten mee binnen de school over mogelijke verbeteringen 
wat betreft de verkeersveiligheid en organiseren activiteiten 
die hiermee te maken hebben.

•  De klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij het 
organiseren van klasgebonden activiteiten.

•  Luizenmoeders/vaders controleren na alle vakanties de 
kinderen op hoofdluis. Ze werken volgens de instructies van 
de GGD en kunnen, indien nodig, ook ondersteuning krijgen 
vanuit de GGD.

Wilt u meer weten over de diverse geledingen, dan verwijzen 
we u naar de schoolgids. De contactgegevens van deze 
geledingen vindt u achterin de kalender. 

Communicatie met ouders
Wij proberen u zorgvuldig en regelmatig op de hoogte te 
houden. Dit gebeurt op verschillende manieren:
•  Via de website: www.cbswereldwijsheerde.nl 
•  Via de schoolgids op de website.
•  Via deze kalender.
• Via de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Hierin staan 

zaken die in principe alle ouders aangaan.
• Via Parro (een app) waarin de leerkracht informatie geeft 

over de groep van uw kind(eren).
•  Informatieavonden voor groep 1 t/m 8
•  Kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar
•  10-minutengesprekken
• Twee maal per jaar een Rapportfolio

U mag als ouder natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 
Wilt u dit persoonlijk of telefonisch doen, dan is dit het handigst 
na 15.00 uur. Wanneer u de leerkracht mailt, wilt u dan, als 
uw kind van twee leerkrachten les krijgt, beide leerkrachten 
mailen?

Schouder aan 
schouder...
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

5 1 2 3

Fruitdag 

4 5 6

6

Adviesgesprekken 
gr 8

7 8

Adviesgesprekken 
gr 8

9 10

Fruitdag 
Rapportfolio 1

11 12 13

7 14 15 16

10 minuten gesprek-
ken (verplicht) 

17

Fruitdag 

18 19 20

8 21

10 minuten gesprek-
ken (verplicht) 

22 23 24

Fruitdag
Nieuw: Koffiepraat 

voor ouders
 08.30 -09.30 uur 

25 26 27

9

Voorjaarsvakantie

28



Zorg voor uw kind

Kinderen kunnen alleen goed leren als ze zich plezierig voelen. Om de 
kinderen zich veilig te laten voelen in de groep, besteden we veel tijd aan 
de groepsvorming. Na de zomervakantie en ook na de kerstvakantie 
wordt er planmatig gewerkt aan de sfeer en de regels en afspraken in de 
groep.

De leerkracht ziet hoe uw kind zich ontwikkelt. Soms kan het even 
haperen. In overleg met de Intern Begeleider wordt dan gekeken wat uw 
kind nodig heeft. De leerstof kan aangepast worden, wat extra hulp kan 
helpen, of gesprekjes met de leerkracht bieden dan uitkomst.

Ook kan de Intern Begeleider contact leggen met de gezinscoach van 
het CJG. Deze kan helpen om school en ouders nog meer samen op te 
laten trekken rondom de zorg voor het kind. Ook kan de orthopedagoog 
van EC Adapt ingeschakeld worden om problemen in kaart te brengen 
en te zoeken naar passende oplossingen.

Heeft uw kind zorgen of problemen, wordt het gepest, en/of durft het 
kind niet zo goed met de leerkracht in gesprek te gaan, dan kan er een 
briefje in de rode brievenbus gedaan worden. De Intern Begeleider is ook 
Vertrouwenscontactpersoon en helpt de leerlingen om met zorgen en 
problemen om te gaan of ze samen op te lossen.

De Intern Begeleider op onze school is Jacquette Meijerink. 
e jacquettemeijerink@stichtingcambium.nl

Wij zorgen voor...



Maart 2022

notities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

9

Voorjaarsvakantie

1

Voorjaarsvakantie

2

Voorjaarsvakantie

3

Voorjaarsvakantie

4 5 6

10 7 8  9

Informatieavond 
nieuwe kleuters gr 1

10

Fruitdag

11  12 13

11 14

Studiemiddag
(kinderen 12.00 uur 

vrij)

15

Klassentheater 
gr 1/2

16 17

Fruitdag

18 19 20

12 21 22

Klassentheater 
gr 5/6

23 24

Fruitdag

25 26 27

13 28 29

Grote rekendag

30

Studiedag (kinderen 
hele dag vrij)

31



   Komt u           
er samen    
      niet uit? 

Interne contactpersoon
Iedere school heeft een contactpersoon, daar 
kunt u, of uw kind, terecht met vertrouwelijke 
zaken die te maken hebben met school, 
bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, roddels, 
discriminatie en agressie. 
De contactpersoon werkt bij klachten-
behandeling samen met de externe 
vertrouwenspersoon. 

Taken zijn onder andere:

•  Eerste opvang klager.
 • Luisteren naar de klager.

•  Het probleem in kaart brengen.
 • De klacht concreet noteren.

•  Vragen wat de klager tot nu toe heeft 
ondernomen om de klacht weg te nemen.

 •  Overzicht geven van mogelijke 
vervolgstappen.

• Voorlichting, preventie en registratie. 

Op onze school is juf Jacquette de 
contactpersoon. Op school is een speciale 
brievenbus beschikbaar waar kinderen hun 
zorgen kunnen achterlaten.

Juf Jacquette neemt dan contact met hen op 
om het te bespreken. U kunt haar bereiken via 
jacquettemeijerink@stichtingcambium.nl

Externe contactpersoon
Er is ook een externe contactpersoon. Deze kunt 
u benaderen wanneer u er met de directie en/of 
interne contactpersoon niet uit komt:

De heer Herman Riphagen, adviseur IJsselgroep
IJsselgroep
Postbus 10257
7301 GG Apeldoorn
t 088-0931888

Verder is het mogelijk om contact op te 
nemen met een vertrouwensinspecteur van de 
“Inspectie van het onderwijs”.  
Deze vertrouwensinspecteur is  te bereiken op 
nummer: 0900 111 3 111.

Mochten deze wegen ontoereikend zijn, dan 
verwijzen wij u naar de klachtenregeling in onze 
schoolgids op de website.
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

13

Studiedag (kinderen 
hele dag vrij)

1 2 3

14 4 5

Klassentheater 
gr 7/8

6 7

Fruitdag

 8 9 10

15 11  12

Klassentheater 
gr 3/4

13

Paasviering  en 
lunch | Studiemid-

dag (kinderen 12.00 
uur vrij)

14

Goede Vrijdag
(kinderen vrij)

 15 16

Eerste Paasdag

17

16

Tweede Paasdag

18 19 20 21

Fruitdag
Koningsspelen

22 23 24

17

Meivakantie

25

Meivakantie

 26

Meivakantie
Koningsdag

27

 Meivakantie 

28

 Meivakantie 

29 30



Directie
Petra van de Vosse
e directiewereldwijs@stichtingcambium.nl
t 06-53749617

Willeke Mateman
e directiewereldwijs@stichtingcambium.nl
t 06-12039916

Managementteam (MT)
De directie wordt bij beleidsvoering en uitvoerende taken ondersteund 
door het managementteam. Zij overleggen over zowel inhoudelijke zaken 
als regeldingen voor de school. Het MT bestaat uit:
 
Petra van de Vosse - directeur
Willeke Mateman - directeur
Jacquette Meijerink - intern begeleider 

Intern begeleider
Jacquette Meijerink
e jacquettemeijerink@stichtingcambium.nl

Team
Zie ‘Wij geven les aan…’.

Administratie
Ingrid Brem
e ingridbrem@stichtingcambium.nl

Als u ons  
  nodig heeft...



Mei 2022

notities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

17 1

18

Meivakantie 

2

Meivakantie 

3

Meivakantie 

4

Meivakantie 

5

Meivakantie 

6 7 8

19

Nieuw: Koffiepraat 
voor ouders 

08.30-09.30 uur 

9 10 11

 

12

 Fruitdag

13 14 15

20 16 17 18 19

Fruitdag

 20 21 22

21

Schoolkamp gr 8

23

Schoolkamp gr 8

24

Schoolkamp gr 8

25

 Hemelvaartsdag

26

Vrij

27
 

28
 

29

22 30 31



Medezeggenschapsraad
e mrwereldwijs@stichtingcambium.nl
 
Oudercommissie
e oudercommissie.wereldwijs@gmail.com
 
Verkeersouders
Vacant

Als u ons  
  nodig heeft...



Juni 2022

notities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

22  1

Schoolreisje 
gr 1 t/m 7

2

Fruitdag

3 4

 Eerste Pinksterdag

5

23

 Tweede Pinksterdag

6 7 8 9

Fruitdag

10 11 12

24

Toetsweek

13

Toetsweek

14

Toetsweek

15

Toetsweek

16

Toetsweek
Fruitdag

17 18 19

25 20 21 22 23

Fruitdag
Rapportfolio 2

24 25 26

26

Studiemiddag 
(kinderen 12.00 uur 

vrij)

27

 10 minuten 
gesprekken 

28 29

10 minuten 
gesprekken 

30



Wij zijn 
onderdeel van...
Stichting Cambium 
Onze school maakt deel uit van Stichting Cambium.  
Onder deze stichting vallen zeven scholen:
In Wezep: De Bron en De Rank 
In Hattem: De Van Heemstraschool en de Jan Jaspersschool
In Heerde: Het Talent en CBS Wereldwijs
In Veessen: De IJsselvallei

Stichting Cambium:
Het centraal bureau van de stichting is gevestigd in “de Heerd” te Heerde.
Bezoekadres:
Griftstraat 8,
8181 VZ Heerde
 
Postadres:           
Postbus 18
8180 AA Heerde
t 06-38149265
e secretariaat@stichtingcambium.nl

College van bestuur: 
Dhr. B. Roeten
Te bereiken via e-mail: secretariaat@stichtingcambium.nl.

...en wij werken  
samen met...
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang
’t Hummelhuis     
Griftstraat 8    
8181 VZ Heerde    
t 0578-792014    
e info@hummelhuis.nl   
www.hummelhuis.nl 
   
De Appelkom
Griftstraat 8
8181 VZ Heerde
t  06-50577151
e info@komkinderopvang.nl
www.komkinderopvang.nl



Juli 2022

notities

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

26

Fruitdag

1 2 3

27

Koffiepraat voor 
ouders 08.30-09.30 

uur

4

Afscheid gr 8

5 6 7

Fruitdag
Kinderen 12.00 uur 

vrij

 8

 

9 10

28

Zomervakantie

11

Zomervakantie

 12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

 15 16 17

29

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22 23 24

30

Zomervakantie

 
25

Zomervakantie

 26

Zomervakantie

27

 Zomervakantie

28

Zomervakantie

29 30 31

Start Schooljaar 2022-2023: 
Heerde en Wezep beginnen op 22 augustus 2022 
Hattem begint op 29 augustus 2022



Griftstraat 8
8181 VZ Heerde
t (0578) 69 29 26
ewereldwijs@stichtingcambium.nl

www.cbswereldwijsheerde.nl


