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September schooljaar 2022-2023 
Volg ons op : 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/ 

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 

Vanaf 5 september Start schoolfruit! ( zie 
verderop) 

8 september en 12 
september 

Startgesprekken voor alle 
ouders* 

16 september SAVE THE 
DATE 

Kick off : openingsborrel 
voor ouders met team van 
het nieuwe schooljaar.  

*dit kan worden aangepast door uw leerkracht(en) doordat zij 

andere dagen werken etc 

WELKOM en kick off 16 september! 

Een nieuw schooljaar is gestart. We heten alle kinderen en 

ouders weer van harte welkom en in het bijzonder alle 

instromende kinderen en ouders die nieuw op Wereldwijs 

zijn gestart! 

We hopen op een heerlijke groei en ontwikkelingsjaar voor 

u, de kinderen, ons team,  dus voor ons allemaal. 

Om het nieuwe jaar in te luiden zien we u graag op de kick-

off vooor ouders die we samen met de Ouderraad 

organiseren op vrijdag 16 september van 17.00-19.00 

(kinderen zijn ook welkom, maar  alleen onder begeleiding 

van u zelf) 

 

Startgesprekken 

Komende week zijn de startgesprekken. U heeft via Parro hier 

een uitnodiging voor gekregen. U kunt het gesprek voorbereiden 

met het formulier want u via de website kunt downloaden. 

https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/startgesprekken-10/ 

Schoolfruit 3x per week 

Vanaf dinsdag 6 september start het schoolfruit- schoolgroente 

project weer. 

Uw kind krijgt 3x per week bij het pauzemomnet van 10.00 uur 

schoolfruit/groente. 

U hoeft op deze dagen dus geen tussendoortje mee te geven! 

Het gaat om dinsdag, woensdag en donderdag. 

Op maandag en vrijdag geeft u dus wel een tussendoortje van 

huis mee. 

We zijn een gezonde school en Jump-in school dus we drinken 

water en eten fruit en groente als tussendoortje en bij de lunch 

het liefst een bruine boterham met dun beleg. 

Hier nog even alles op een rijtje: 

-We drinken water op school (geen sapjes, thee of andere 

drankjes).  

-Tijdens de eerste pauze eten de kinderen een fruithapje. -Bij de 

tweede pauze eten de kinderen (volkoren)BRUIN brood. Er mag 

zoet belegd worden maar dan wel dun. Dus geen chocoladereep 

op je brood😉.  

Als laatste de traktaties;  

Wij zouden het heel fijn vinden als u als ouder voor gezonde 

snacks zorgt tijdens het trakteren van uw kind op zijn / haar 

verjaardag. Een kleine snoeptraktatie van maximaal 70 kcal is wel 

toegestaan maar liever gezond! Maar een perenmuis met een 

dropveterstaart is dus helemaal leuk. 

 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/startgesprekken-10/


Nieuwe schoolgids

 

De nieuwe schoolgids 2022-2023 is klaar. U kunt de gids 

downloaden via onze website. 

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

Voor actuele informatie moet u altijd onze website raadplegen!  

Daar kunt u bij de activiteitenkalender al voor het hele jaar kijken 

welke activiteiten al bekend zijn (maar dit wordt dus ook nog 

gedurende het hele schooljaar aangevuld en van updates 

voorzien) 

 

 

 

Het nieuwe thema Gi-Ga groen 

In alle groepen in het thema Gi-Ga groen gestart. Onze eerste 

thema is altijd schoolbreed en betreft het 

kinderboekenweekthema. De kinderboekenweek is begin oktober 

maar met het thema ervan gaan we nu al aan de slag! 

Zo gaan we naar de boerderij, het bos en naar beschermde 

dieren en planten kijken en gaan we onderzoeken wat daar 

allemaal aan de hand is en wat er te doen valt! 

Heel Zuidoost leest! 
Heel Zuidoost zet zich in voor het versterken van de taal-

leesontwikkeling van de kinderen van Zuidoost Ouders, scholen, 

bibliotheek, Opvang en Brede School zijn hierin partners binnen 

het Leesoffensief. We vinden lezen belangrijk en we willen graag 

dat alle kinderen thuis boeken kunnen lezen. Daarom willen we 

ieder kind lid maken van de bibliotheek. Als je lid bent van de 

bibliotheek kun je gratis zowel online boeken lenen op 

onlinebibliotheek.nl als fysieke boeken lenen in een van de vele 

locaties van de openbare bibliotheek Amsterdam (oba). Er zijn 

drie bibliotheken in Zuidoost: op het Bijlmerplein, in Reigersbos 

en bij Ganzenhoef. 

https://www.oba.nl/vestigingen.html#zuidoost Voor het 

uitwisselen van de gegevens met de bieb vragen we uw 

toestemming. We delen naam en geboortedatum leerling en 

mailadres ouders, zodat we voor alle leerlingen bibliotheek 

passen aan kunnen maken en een eigen account voor de digitale 

boeken. Natuurlijk hebben sommige leerlingen al een pas. Toch 

graag uw toestemming, zodat we dat voor het Leesoffensief in 

kunnen zetten. We zorgen ervoor dat er geen dubbele passen 

komen. We spreken u hier nog even over aan bij de 

startgesprekken. U kunt via Parro deze toestemming bij privacy 

voorkeuren ook al op “ja “zetten. Dat zou fijn zijn! 

 

Pak je kans - hulp bij schoolkosten 
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld 

omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering 

hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij 

de kosten voor uw kinderen. 

 

Scholierenvergoeding 

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport 

en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw 

kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld 

inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen 

voor sport, muziek- en dansles. 

 U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool. 

 U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare 

school. 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/onze-visie/
https://www.oba.nl/vestigingen.html#zuidoost


 

Gratis laptop of tablet basisschool 

Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of 

tablet aanvragen. 

 

Gratis laptop of tablet middelbare school 

Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of 

tablet aanvragen. 

 

Reiskostenvergoeding middelbare school 

U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het 

openbaar vervoer moet reizen naar de middelbare school. 

 

Aanvragen regelingen Pak je kans 

U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier 

op de website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de 

school van uw kind naar meer informatie over de regelingen. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas 

Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de 

vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar 

op school. 

U gaat met de Stadspas van uw kind naar juf Helen 

(administratie) op school. 

De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage 

aan school. 

 

 

Hulp nodig bij het aanvragen 

Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar 

onze ouderconsulent Wendy van den Heuvel. 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderconsulent/ 

 

 

Nieuwe MR-leden zijn aangetreden 

De Medezeggendschapsraad  is van samenstellling gewijzigd voor 

het komende schooljaar. 

Dit zijn de leden: 

Amber van Zon  (ouder) 

Goedele van der Straeten ( ouder) 

Emma Manhoef (ouder) 

Hestia Ruben (leerkracht) 

Lisa Niessen  (leerkracht) 

Rita Boekenoogen ( leerkracht en intern begeleider) 

Heeft u als ouder belangstelling voor de MR, laat het dan weten 

aan de directie of aan 1 van de MR leden. Er is sowieso behoefte 

aan een klankbordgroep van ouders en de termijn van twee 

ouders zit er bijna op….  

Als u meer wilt weten over de MR: https://www.obs-

wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/mr/ 

 

Schaken in de schaakclub! 

De schaaklessen door meester Dorian en meester Dirk gaan weer 

starten. Dit jaar is dat op maandag na schooltijd ( 14.15-15.15). 

Wilt uw kind graag meedoen vanaf groep 3? Laat het dan uw 

leerkracht weten. Maandag 12 september start de schaakclub. 

Let op dit is geen NSA activiteit maar een extra aanbod van 

Wereldwijs door eigen leerkrachten. U kunt uw kind dus niet via 

de NSA –brede school hiervoor opgeven. 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderconsulent/
https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/mr/
https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/mr/


 

 

Nieuwe adjunct-directeuren 

Zoals u weet is Mira nu directeur geworden bij Zonova op de 

Mobiel en heeft Wereldwijs verlaten.We hebben haar een mooi 

afscheid gegeven en diverse ouders hebben persoonlijk afscheid 

van haar genomen in de laatste weken voor de zomervakantie. 

Heel fijn. 

Juf Linda en juf Amy zijn onze nieuwe adjunt-directeuren. Zij 

werken beide twee dagen als adjunct-directeur.  

Het is geweldig dat vanuit ons eigen team diverse leerkrachten 

hebben mee gesollliceerd naar deze functie! 

We wensen Amy en Linda heel veel succes! In september starten 

zij ook met de opleiding tot schoolleider. 

 

 


