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27 augustus schooljaar 2021-2022 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, https://www.obs-
wereldwijs.nl/activiteitenkalender/ 
 als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer 
informatie over de activiteit 
 

27 augustus  Schoolreisje alle groepen 
(nieuwste 
instroom kleuters- 4 jaar 
in de zomer- gaan nog niet 
mee)  

30 augustus en 2 
september  

startgesprekken * 
* sommige leerkrachten 

wijken hiervan af: u krijgt 

daarover bericht via Parro 

10 september  Kick off Party  

13 september  Koffie met….NPO plan  
8.45-9.45 LIVE en digitaal 
19.00-20.00  

21 september Inlooplessen in alle 
groepen van 8.25-9.00 ( 
onder voorbehoud als 1,5 
meter regel inderdaad 
wordt afgeschaft…..) 

Welkom! 

We zijn weer gestart en we heten al onze leerlingen en 
hun ouders weer van harte welkom! Dit jaar in het 
bijzonder onze leerlingen (en ouders) van voormalig 
Bijlmerdrie. Zij zijn nu ook echt leerlingen van Wereldwijs 
want we zijn helemaal gefuseerd!. Onder een mooie 
ereboog van groep 8 leerlingen zijn zij welkom geheten en 
we hebben de vlag van Wereldwijs gehesen en de dag 

feestelijk geopend met een lekker ontbijtje. Nu zijn we dan 
echt 1 school (met twee panden).  Het pand noemen we 
Wereldwijs 2. We hopen samen met u op een rustig jaar 
waarin we veel gaan leren en groeien. 

Als u wilt weten wat onze speerpunten dit jaar zijn kunt u 
dat lezen bij “nieuwe ontwikkelingen” in onze schoolgids 
2021-2022 die op de website te downloaden is. 
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Op kousenvoeten 

Al heel veel kinderen hebben een 
extra paar sokken meegenomen 
naar school. Zoals u ziet is er echt 
alleen plek voor sokken ( en niet 
voor grote sloffen..) . 

( dit geldt vanaf groep 3, de 
onderbouw heeft plek voor slofjes) 

Wel fijn als elk kind dit extra paar sokken heeft! Voor elk 
kind is er een eigen vakje waar die bewaard blijven. 

Startgesprekken 

Ter voorbereiding van het startgesprek kunt u het 
formulier invullen dat in de activiteitenkalender te vinden 
is. 

https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/startgesprekken-
9/ 

Wel/niet in quarantaine en andere 
vragen… 

Voor ( bijna) alle vragen rondom Corona en het 
basisonderwijs kunt u hier uw informatie halen. Dit is altijd 
up to date! Wij houden ons ook aan deze richtlijnen. 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-
corona/basisschool/ 

De schoolgids is klaar en 
staat op onze website 

https://www.obs-wereldwijs.nl/onze-
visie/ 

 

Wilt u graag een geprinte versie? 
Laat het ons weten dan zorgen wij 
daarvoor. 

 

 

In buurthuis NO Limit vanaf 6 september  

 

GEWIJZIGD-GEWIJZIGD-GEWIJZIGD 

Ouderraad en innen ouderbijdrage 

De Ouderraad is per 1 juli 2021  geen eigen vereniging meer 

doordat de nieuwe wet op bestuur per 1 juli is ingegaan. Dit was 

geen fijne constructie meer met name de hoofdelijke 

aansprakelijkheid die daarmee in werking gesteld werd, wilde het 

bestuur niet. Dat betekent dat de Ouderraad niet langer de 

Ouderbijdrage gaat innen en beheren maar dat Wereldwijs dat 

zelf gaat doen via Schoolkassa. Een administratief programma dat 

gekoppeld is aan Parnassys en Parro. U krijgt dan een 

betalingslink toegestuurd. We verwachten dat dit in het najaar 

operationeel is. U wordt op de hoogte gehouden via de 

nieuwsbrief. BETAAL dus even nog niet voor het nieuwe 

schooljaar want ook het banknummer wordt gewijzigd. 

Uw (eventuele) automatische incasso is stopgezet. Daarvoor 

hoeft u geen actie te ondernemen. 

Heeft u een stadspas? 

Dan kunt u uw stadspas op school laten inscannen. Hiermee kan 
de school bij de gemeente Amsterdam uw ouderbijdrage ( met 
een maximum van €50,-) aanvragen. U hoeft dat zelf dus niet te 
doen. Alleen even bij juf Helen uw stadspas laten inscannen! 

GEWIJZIGD-GEWIJZIGD-GEWIJZIGD 
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Worden wat je wil= ons nieuwe thema 

Ons schoolbrede thema is tot de herfstvakantie; “Worden wat je 
wil”. Alle groepen gaan werken aan dit thema op hun eigen wijze. 
U wordt op de hoogte gehouden via Parro 

Koffie met….NPO plan 

U heeft vast in de media gehoord en/of gelezen dat er veel 
geld vrij komt voor het onderwijs. Allereerst om 
“achterstanden” die zijn ontstaan door de Corona crisis in 
te gaan lopen. Zelf heb ik daar al een kritisch stuk over 
geschreven inde NRC ( zie website en Parro bericht) maar 
een feit is dat we zien dat er heel veel kinderen wel iets 
minder gegroeid zijn dan andere jaren.  
Samen met het team hebben we besproken hoe wij het 
geld willen gaan inzetten. Dat moet aan de hand 
van een  aantal bewezen goed werkende interventies, 
de zogenaamde menukaart die het ministerie van 
Onderwijs heeft opgesteld.  
Het is een hele mooie menukaart waar wij ons heel goed in 
kunnen vinden en die heel goed aansluit bij het formatief 
werken wat wij al jaren doen.  
We zullen ons vooral gaan richten op   

• Feedback geven ( dat leerlingen goed weten bij 
een lesdoel  waar ze staan, wat hun volgende stap is 
en hoe ze daar komen en hoe we, als leerkraht,  dat zo 
goed mogelijk kunnen zien/weten en daar op kunnen 
anticiperen)  

• Metacognitie en zelfregulerend leren ( 
doorgaan met de cognitieve functies, het inschalen, 
maken van groeiplannen en reflecteren)  

• Individuele instructie/instructie in 
kleine groepen ( dus veel differentiëren, pre- teaching 
en verlengde instructie, verbreding en verdieping 
aanbieden: de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 
goed op het netvlies)  

  
En dan is de vraag natuurlijk; HOE DAN? Met het grote 
lerarentekort??  
  
We hebben een duurzaam plan bedacht: we verbinden ons 
met een aantal vakdocenten die ieder een dag bij ons 
komen werken.  
Zij gaan met een halve groep werken en de leerkracht gaat 
dan met de andere halve groep werken. Dit gaat een 
aantal keren per week plaatsvinden.  
Zo krijgen de leerlingen veel individuele aandacht en 
daarnaast een rijk en breed cultureel aanbod. Een echte 
win-win situatie.  
Per blok (tussen twee vakanties) krijgen zij twee of drie 
culturele disciplines aangeboden. Per blok gaat dat aanbod 

ook wisselen. Dus je hebt bijvoorbeeld dans en 
beeldende vorming tot de herfst en tussen de herfst en 
kerst heb je bijvoorbeeld theater en nieuwe media.  
De MR heeft ingestemd met dit plan en er zijn al een 
aantal vakdocenten aangenomen.  
  
Een koffie met… over dit onderwerp is er op 13 september  
Teamkamer 8.45-9.45 en digitaal 19.00-20.00  

Nieuwe teamleden stellen zich 
voor:(volgende nieuwsbrief volgen er meer) 

Juf Tesse 

Dag ouders,  
 

Ik ben de nieuwe 
vakdocent 
Beeldende 
Vorming! Je kunt 
mij op maandag 
vinden in het 
BeVo lokaal in 
Wereldwijs 2 en 
daar ga ik 
lesgeven aan 
groep 3 t/m 8. ‘Juf 
Tesse’ is nieuw 
voor mij, ik word 
al 10 jaar 
aangesproken 
met ‘mevrouw 
Kok’ door pubers 
in het VO! Op het 

Fioretti College in Lisse geef ik met veel plezier lessen 
Beeldende Vorming en CKV, les aan de Cultuurklas en 
Mediaklas, ben ik verder mentor en projectleider van het 
brugklasproject wat zich bezighoudt met cultureel erfgoed 
in de bollenstreek. Ik hoop altijd dat ik het blikveld van 
mijn leerlingen kan verruimen. En hoop dat door middel 
van Kunst en Cultuureducatie te bereiken. Dat zal voor het 
PO niet anders zijn dan nu in het VO. Ik ben ontzettend 
nieuwsgierig naar alle leerlingen, zowel in leeftijd als aan 
culturele diversiteit. Eens zien en ervaren of ‘juf Tesse’ ook 
goed past bij mij! 
Naast nu ‘juf’ en ‘mevrouw’ ben ik ook ‘mama’ van 2 
schatjes: Boris (4) en Jinte (1,5).  
En voor wie het nog niet weet, ik ben ook de dochter van 
juf Paula. 
 
Tesse Kok 



Meester Martin 

Ik ben Martin Smit en 
geef sinds een week 
les op Wereldwijs in 
groep 6B.  

Ik ben geboren en 
getogen in Arnhem. 

Sinds begin jaren 90 

woon ik in de 
omgeving van Utrecht 

(Vleuten), waar ik mijn 
vrouw Georgine heb 

ontmoet tijdens een 

stage als etaleur in de 

Bijenkorf. Inmiddels 

hebben we drie dochters van de leeftijden 15, 21 en 25.  
Ik heb jarenlang in de grafische branche gewerkt en free 

lance illustreerde en ontwierp ik vooral huisstylen. Tot een 

aantal jaren geleden ik heb bedacht om iets anders te gaan 
doen. Ik wilde iets betekenisvols gaan doen en kwam zo bij 

het onderwijs terecht.  
Ik heb er erg veel zin in om te kijken hoe ik ervoor kan 

zorgen dat een kind zijn of haar “beste zelf” kan zijn.  

 

Juf Jody 

Mijn naam is 
Jody Paul, 
moeder van 3, 
zelfstandig 
ondernemer 
en ik ben sinds 
dit jaar 
vakleerkracht 
dans op 
Wereldwijs. 
Ben al sinds 
2013 actief op 
de school als 
brede school 
docent en gaf 

onder andere 

• sport & spel, 

• dans (kinderdans & topuren), 

• creatieve vakken (haken en breien & mozaïeken), 

• voeding (weet wat je eet en gezond koken). 
  
Ik heb CIOS Sport in Haarlem gedaan en dans al mijn hele 
leven verschillende dansstijlen. Stijlen/genres die mij 
aanspreken zijn streetdance, salsa, bachata, merengue, 

kizomba, reggaeton, samba, afro, hiphop lyric, zouk, 
modern en misschien nog wel veel meer…... Voor de rest 
geef ik aerobicslessen bij verschillende sportscholen in en 
rondom Amsterdam. Hoop de kinderen mijn liefde en 
passie voor dans (en muziek) over te brengen en de 
vrijheid die je eruit kan halen te laten voelen, de rijkdom 
van het dans te ervaren. 
 

 Juf Kristel  

Hallo, mijn naam is 
Kristel ter Beek en ik 
ben gestart als 
onderwijsassistent. 
Ik werk vier dagen 
in de week en 
daarnaast volg ik de 
deeltijd PABO in 
Almere. Naast mijn 
werk in het 
onderwijs ben ik 
ook beeldend 
kunstenaar 
(fotografie). In mijn 
vrije tijd kook ik 
graag voor 

vrienden, kijk ik het liefst Scandinavische series en films en 
vind ik alles wat met kunst en cultuur te maken heeft 
interessant.  
 
Het onderwijs is nieuw voor mij. Ik heb 24 jaar 
televisieprogramma's 
gemaakt als redacteur. Na zo'n lange tijd wilde ik graag iets 
anders doen. Ik verlangde naar een baan waarin ik iets 
nuttigs kon doen voor de maatschappij én met kinderen 
kon werken. Tijdens de lockdown besloot ik daarom het 
onderwijs in te gaan. 
 
Dat ik bij Wereldwijs mocht komen werken voelde voor mij 
als een lot uit de loterij; een cultuurprofielschool, 
excellent, en in een wijk waar mensen uit zoveel 
verschillende culturen leven! Daar wil toch iedereen 
werken?!  
 
Inmiddels heb ik er een aantal dagen opzitten. Wat een 
lieve, kundige mensen werken er bij Wereldwijs! Net als zij 
ga ik ontzettend mijn best doen om de kinderen een fijne 
schooltijd te geven. 

 


