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Zomerfeest op 16 juni 
Over twee weken is het zover.  Het traditionele 

zomerfeest voor de kinderen barst dan los. 

Het goede doel dit jaar is “het vergeten kind” U heeft 

daar in de vorige nieuwsbrief uitgebreid over kunnen 

lezen.  Het schoolbreed thema is Amsterdam. 

 
 

In de ochtend vinden in alle lokalen workshops plaatst 

die met het thema te maken hebben.  

De kinderen bezoeken de workshops.  

ER IS HULP NODIG! HEEL VEEL HULP! 

 

We willen 28 workshops geven ( in elk lokaal zijn er twee 

workshops). Vindt u het leuk om een workshop te geven 

met als thema Amsterdam, meldt u zich dan aan bij de 

eigen leerkracht. We gaan in ieder geval aan de slag met 

water, bruggen bouwen, tulpen, smartlappen…..  

 

 
 

Voor de onderbouw worden aparte workshops bedacht. 

De jongste kinderen rouleren binnen de eigen 

kleuterklassen. 

 

Misschien heeft u niet zelf een idee maar wilt u gerust 

helpen en ondersteunen bij het geven van een 

workshop. U kunt zich intekenen bij de klassen.  

 

Tussen 12.00 en 14.00 is  de sponsorloop en de fancy 

fair/rommelmarkt! De sponsorloop wordt in gedeelten 

gedaan zodat we elkaar niet omver rennen. Uw kind 

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) 
 
Dinsdag 6 juni                Studiedag, leerlingen vrij 
Dinsdag 13 juni              VVE bijeenkomst Amsterdam 
 
Donderdag 15 juni         Zomerconcert leerorkest gr                    
                                           5,6 en 7  
Vrijdag 16 juni                 Zomerfeest!  Nieuwsbrief 17 
 
Maandag 21 juni           Olympische sportdag voor gr      
                                         3,4 en 6            
Vrijdag 23 juni               schoolreisje groep 1/2 
                                        Olympische sportdag gr 7 en 8                    
                 
 



heeft een formulier mee naar huis gekregen, waarop 

sponsoren verzameld kunnen worden. 

 

Op De fancy fair/rommelmarkt kunnen de kinderen 

kennis maken met oudhollandse spelletjes en natuurlijk 

is het springkussen er ook.  Ook bij deze onderdelen is 

hulp van ouders zeer gewenst. U kunt zich hier voor 

intekenen bij de klassen. 

 

Organisatie fancy fair: 

U kunt van te voren bonnenboekjes kopen ( op de dag 

zelf bij de inloop) en natuurlijk om 13.00 bij de bekende 

blauwe partytent.  Een bonnetje kost 0,50 cent. Uw kunt 

boekjes van 5 bonnen €2,50 en  10 bonnen voor €4,- 

(korting!) kopen. 

 

Komt u dus aanmoedigen bij de sponsorloop en komt u 

samen met uw kind verkopen/kopen!  Dat hoeven geen 

spullen te zijn hoor, mag natuurlijk wel. Het is juist ook 

erg leuk als er diensten worden aangeboden (nagels 

lakken in de kleur van Amsterdam, waarzeggen, 

Amsterdamse moppen tappen, …) maar vooral: VEEL 

SPELLETJES SPELEN ( tegen een bonnetje). Zorg zelf voor 

reclame en een kleedje. 

 

Last but not least start deze dag de verkoop van de 

kaarten die de kinderen hebben gemaakt en die nu 

gedrukt worden.  

 

De opbrengst van de sponsorloop, kaartenactie en de 

fancy fair gaat allemaal naar  het goede doel “het 

vergeten kind”. 

 

We dragen zo ons steentje bij en leren van burgerschap 

in houdt.  

 

Beste ouders van de peuters en 

kleuters, 

Dit jaar is het zomerfeest thema “Amsterdam”. Op 13 

juni organiseer ik een themabijeenkomst over de stad en 

het vervoer. Jullie krijgen informatie over wat jullie 

kinderen doen in de groep. We praten hierover en jullie 

krijgen tips hoe je hier thuis bij aan kunt sluiten. 

Interesse? Kom ook! 

Dinsdag 13 juni                                                                            

8.30 – 10.00 en 11.30 – 13.00 

In de ouderkamer. 

Groet, Femke (ouderconsulent) 

 

Eindconcert groepen 5, 6 en 7. Na een jaar 

oefenen en leren is het zover… het eindconcert  van het 

Leerorkest. U bent van harte welkom om te komen 

luisteren. Het is echt een geweldige belevenis! 

 

 

De Ouderraad: even voorstellen! 
 

Ik ben Alrik, vader van Tom in groep 

2, Daantje in groep 3 en Gijs in groep 

8. Ik hou van lekker eten en daarom 

werk ik waarschijnlijk in een 

kaas/delicatessen/ wijnwinkel. Het is 

dan ook leuk om ieder jaar met de 

ouderraad het kick off feest te 

organiseren voor kinderen en ouders waar iedereen met 

elkaar van dat fantastische zelfgemaakte buffet kan 

genieten.  

 

Ik ben Miranda. Sinds januari ben ik 

penningmeester van de ouderraad. 

Mijn zoon Gijs is bijna 5 en zit in 

groep 1 bij juf Maaike. Ik ben jaren 

lang boekhouder geweest en sinds 

december vorig jaar ben ik 

zelfstandig budgetcoach. Naast het 



penningmeesterschap vind ik het ook heel leuk om deel 

uit te maken van een team enthousiaste en creatieve 

ouders die hun steentje bijdragen aan de leuke schooltijd 

van hun kinderen.  

 

Ik ben Naomie en ben sinds vorig jaar 

ouderraad lid. Met veel plezier heb ik 

samen met andere leden er 

bijvoorbeeld voor gezorgd dat de 

kinderen een lekker paasontbijtje 

hebben. Tijdens de ouderraad 

bijeenkomsten is het altijd gezellig en 

is het super dat je kan bijdragen aan allerlei activiteiten 

op school. Mijn dochter Kaylin zit in groep 3 en ik werk in 

de jeugdhulpverlening. 

 

Ik ben Ronnie. Al heel wat jaartjes in de 

OR als secretaris. Het wordt mijn laatste 

jaar omdat mijn zoon Kik in groep 8 zit. 

Ik speel gitaar en ik werk in een 

laboratorium. Ik doe vaak boodschappen 

voor school zodat de kinderen en ouders 

met kerst, musical groep 8 en schoolfeest lekker iets te 

drinken hebben.  

 

De ouderraad zoekt nog nieuwe leden!!! Wie voelt zich 

betrokken bij zijn/haar kind en wil diegene graag een 

leuke schooltijd bezorgen? Spreek een van ons gewoon 

een keer aan. We zitten met smart op je te wachten 

want vele handen maken licht werk! 

 

De schoolreisjes komen er ook weer aan dus wees op tijd 

met betalen als dat nog niet gedaan is! 

 

Neem voor vragen contact op met de ouderraad via 

ouderraad@obs-wereldwijs.nl. 

 

Verkeerschaos en onveiligheid rondom 

de school 
De maat is eigenlijk best wel vol! Steeds meer auto’s 

parkeren dubbel.  De bestuurders lokken onbeschoft 

gedrag uit, zorgen voor opstoppingen en zorgen voor 

onveilige situaties (geen zicht) bij het oversteken van 

onze kinderen die veilig naar of van huis willen lopen en 

fietsen. Zo langzamerhand is dit een onhoudbare situatie 

geworden en de wijkagent heeft al een aantal 

waarschuwingen uitgedeeld. 

Vanaf heden worden er zonder waarschuwing boetes 

uitgedeeld! 

Ouders, geef het goede voorbeeld aan uw en andermans 

kinderen!  Zo kan het echt niet langer. 

Uw kunt de auto prima kwijt op de ventweg bij 

Samenspel. Loop even door het park en klaar is kees. Is 

dat nu zoveel moeite? 

Of beter….kom gewoon, als het even kan, lopend of op 

de fiets uw kinderen van school halen of brengen.  

Ouders wilt u elkaar hier vriendelijk over aanspreken? 

Samen kunnen we er voor zorgen dat het veilig qua 

verkeer wordt rondom de school. 

 

 

 

Poëzie uit groep 3! 
 

 


