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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 
 

18 januari Afstandsonderwijs 
afgelopen???????????? 

22 januari  Nieuwsbrief 11 

26 en 28 januari Portfoliogesprekken 

 

Allereerst een gelukkig nieuwjaar 

gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

Waarin we hopelijk gezond blijven en samen weer een jaar 

op reis gaan om wijs te worden! 

 

 

Onderwijs op afstand 

Een week onderwijs op afstand zit er op. 
En lieve ouders/verzorgers wat doen jullie het 
geweldig!! En jullie kinderen natuurlijk ook! 
En wat heerlijk ook dat er foto’s en filmpjes worden 
gestuurd over hoe goed iedereen bezig is. 
Ondanks het onderwijs op afstand zijn we met 
nieuwe thema’s in de groepen gestart. En of het nu 
een wandeling naar het beeldhouwwerk op het 
Anton de Komplein is ( thema kunst bij de kleuters) of 
een filmpje van een yoga les bij het thema Ben je in 
vorm? ( groep 5-8), of een zoommeeting waarin 
instructie rechtstreeks wordt gegeven; de 
betrokkenheid van u en uw kind is hoog. 
Ontroerend en bijzonder om te zien! 
Ja natuurlijk maken wij ons ook zorgen om de paar 
gezinnen die niets van zich laten horen en waarvoor 
inmiddels de leerplichtambtenaar op pad is gegaan, 
maar gelukkig zijn dit de trieste uitzonderingen. 
En is 95 % geweldig bezig. 
Hou dit vast! 

 
 
 
We vangen tijdens deze tweede lockdown heel veel 
kinderen op van ouders met cruciale beroepen. Het 
betreft inmiddels 80 kinderen van beide scholen en 
aanmelden is echt niet meer mogelijk. De groepen 
zitten helemaal vol en we hebben geen menskracht 
meer om de noodopvang uit te breiden. 

 

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


 
Naar ons internetcafé komen zo’n 30 leerlingen die 
een paar keer per week anderhalf uur extra 
begeleiding krijgen omdat dat thuis soms echt heel 
lastig gaat. 
 
Voor de komende week willen we u en uw kinderen 
alvast een hart onder de riem steken. Ga zo door. 
We hopen dat we 18 januari weer open mogen maar 
de cijfers zijn nog niet gunstig dus we houden er ook 
al rekening mee dat het wel eens langer zou kunnen 
duren... 
U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. 
 
Wilt u er zorg voor dragen dat de berichten via Parro 
en de mail goed worden gelezen? 
Alvast bedankt! 
 

Het portfolio 
Het is zover. Vandaag kunt gaan inloggen in het 
portfolio van uw kind dat in de maak is. Het is een 
eerste begin en we gaan dit langzaam uitbreiden. 
Hoe dit allemaal werkt is in de koffie met....in 
december uitgebreid toegelicht. 
Niet iedereen kon daarbij zijn dus is er een 

uitgebreide handleiding gemaakt 

die u samen met deze nieuwsbrief ontvangt via 
Parro. 
Hierin kunt u lezen hoe u kunt inloggen. Let op: dit 
kan alleen met het email-adres dat bij ons bekend is! 
 
Maar vooral wat u kunt inzien en waar alles staat. 
 
 

OPDRACHT: 
 
En het allerbelangrijkste: wij verwachten dat u een 
stukje schrijft over hoe u uw kind ziet en waarin 
hij/zij de afgelopen maanden is in ontwikkeld.  
U schrijft dit stukje naar uw kind.  
Dit doet u in het digitale portfolio. 
 

 
 
Lees de handleiding want dan wordt het vanzelf 
duidelijk! 
De handleiding is ook terug te vinden op de website 
bij nieuws uit de groep. 
Heel veel succes ermee. 
 
De portfoliogesprekken vinden plaatst op 26 en 28 
januari. Wellicht gaat dit via Zoom plaatsvinden. Dat 

hangt onder meer af van of de lockdown wordt 
verlengd.  

U kunt intekenen via Parro: de leerkracht 

laat weten wanneer dat kan. 

 

 

 

 


