
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  12 

5 februari schooljaar 2020-2021 

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 
 

Maandag 8 februari De school gaat weer open 

Vrijdag 19 februari Nieuwsbrief 13 

20 febr- 7 maart Voorjaarsvakantie-twee 
weken 

Dinsdag 16 maart  Koffie met…. over het 
volgen van culturele 
competenties bij uw kind 

  

 

 

Dit certificaat  heeft u verdiend! 

Maandag krijgt u het via uw kind 

Alle afspraken rondom de heropening 

van de school 

 

 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
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Veel blijft hetzelfde maar er zijn enkele 

veranderingen/aanpassingen 

- een kind dat verkouden is mag niet naar school 

-U wordt gevraagd een mondkapje te dragen buiten bij het 

halen en brengen van uw kind. 

- Graag maar 1 ouder per gezin die het kind haalt en brengt 

-Als er een positieve besmetting is in een groep door een 

leerling of leerkracht moeten alle kinderen van die groep in 

thuisquarantaine. 

-Na 5 dagen kunt u zelf uw kind laten testen bij de GGD. Bij 

een negatieve uitslag mag het kind terug naar school. 

-Als u uw kind niet wil laten testen moet uw kind langer in 

quarantaine ( 10 dagen) 

-Kinderen van groep 7 en 8 graag alleen naar school laten 

komen 

- de leerkrachten vanaf groep 3 gaan zoveel mogelijk 

afstand  bewaren ten opzichte van van de leerlingen 

- Er wordt niet omgekleed bij de gymlessen en de 

gymlessen worden aangepast aan zoveel mogelijk 1,5 

meter activiteiten 

-Voor Wereldwijs specifiek geldt: 

Het grote plein gaat worden afgezet en er is een verbod op 

fietsen en lopen door ouders over de tegels. Dit ging ook 

niet meer goed voor de sluiting van 15 december en 

teamleden ervaren dit als een zeer onveilige situatie 

omdat ouders kris kras door leerlingen fietsen/lopen en 

geen afstand nemen van de teamleden. Dit willen wij zo 

niet langer. 

U kunt zicht verplaatsen over het grasveld. De fietsen van 

kinderen kunnen ook aan het hek van het gebouw van 

Bijlmerdrie worden gezet.  

- Bij een eventuele individuele gemaakte afspraak moet u 

een neusmondmasker dragen in  van de school. 

-Teamleden dragen buiten een mondkapje of face-shield 

en een aantal zullen met een face-shield ook in de groep 

werken ( dit is een advies maar geen dringend advies) 

En voor de rest gelden alle andere regels 

nog steeds: 

Uw kind komt met gewassen handen naar school 

Uw kind wast zijn handen op vaste momenten in de groep 

en droogt af met papieren handdoekjes 

Er wordt veelvuldig schoongemaakt 

Er zijn eigen toiletten per groep 

Er wordt per jaarlaag volgens een vast buitenspeelrooster, 

buiten gespeeld ( eigen speelplekken) 

Groepen mengen zo min mogelijk 

U verzamelt bij de aangewezen plek buiten ( zie nogmaals 

de plattegrond) om uw kind te brengen en te halen.  

Ouders zijn (helaas) niet welkom in het gebouw. 

De leerplicht geldt: uw kind moet naar school, behalve bij 

ziekte of quarantaine 

 

 

 

 

 



Uitslag enquête over het 

afstandsonderwijs. 

Wat heeft u massaal gereageerd op onze oproep over het 

afstandsonderwijs in te vullen! Wij danken u daar hartelijk 

voor want dit stelt ons in staat om nog beter naar het 

afstandsonderwijs te kunnen kijken en daar waar nodig bij 

te schaven. Uit uw feedback blijkt dat we goed bezig zijn 

en krijgen wij positieve waardering voor de ingezette 

acties. Zo blijkt u tevreden over het vertrekken van 

informatie, dat de leerkrachten goed bereikbaar zijn, er 

voldoende afwisseling is in het lesprogramma en dat er 

extra uitleg wordt gegeven indien nodig. Met name de 

contant momenten tussen leerkrachten en leerlingen 

worden als successen benoemd maar ook de 

communicatie en structuur wordt positief gewaardeerd. 

Over deze genoemde punten zijn de meesten van jullie 

eensgezind. Een punt waar meer verdeeldheid is, is of de 

leerkrachten wel voldoende zicht hebben op de 

ontwikkeling van uw kind. Dit punt kwam ook als 

verbeterpunt uit de vorige enquête.  

We hebben hier bij de tweede lockdown veel meer op 

ingezet. Zo zijn er doorlopend zoommeetings geweest 

waar uw kinderen bij ( verlengde) instructie konden 

aansluiten of werden uitgenodigd. We hebben zo heel 

goed zicht op de ontwikkeling kunnen houden. Ook is er 

veel initiatief geweest van het sturen van foto’s van 

gemaakt werk en opdrachten. Daarnaast kunnen wij van 

alle digitale programma’s precies zien hoe vaak  en wat 

precies geoefend en gemaakt wordt en hoe de prestaties 

zijn. Achter de schermen monitoren wij dit dus allemaal. 

We snappen dat u daar minder zicht op heeft. Maar bij 

deze tweede lockdown heeft het team Wereldwijs echt, 

binnen alle condities, voldoende zicht kunnen behouden 

op de ontwikkeling van uw kind. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête over portfoliogesprekken.  

Denkt u er nog even aan? 

We willen graag uw mening horen! 

Beste ouders(s) en verzorger(s), Vorige week zijn de eerste 

portfoliogesprekken gehouden. De eerste feedback die wij 

hierover hebben ontvangen is positief. Natuurlijk zijn wij 

benieuwd naar uw mening. Juist omdat het portfolio nog 

in ontwikkeling is willen wij weten of we de goede kant op 

gaan met ons portfolio. Daarom willen wij u vragen om 

onderstaande korte vragenlijst in te vullen. Dat helpt ons in 

het zetten van de volgende stappen in de ontwikkeling van 

het portfolio en bij het voeren van de portfoliogesprekken. 



Alvast bedankt namens het team van Wereldwijs 

https://nl.surveymonkey.com/r/YGXP99B  

Dear parents (s) and caregiver (s), The first portfolio 

conversations were held last week. The first feedback we 

have received on this is positive. Of course we are curious 

about your opinion. Precisely because the portfolio is still 

under development, we want to know whether we are 

going in the right direction with our portfolio. That is why 

we would like to ask you to complete the short 

questionnaire below. This helps us to take the next steps in 

the development of the portfolio and in conducting the 

portfolio conversations. 

 

Jump-in  

Maandag is het zover. We gaan weer fysiek open en uw 

kind gaat dan ook weer zijn lunch en tussendoortje 

meenemen. 

We willen u graag herinneren dat wij een Jump-in 

school/Gezonde school zijn. 

De regels hierover kunt u ook teruglezen in de schoolgids ( 

blz 69, te downloaden vanaf de website) maar hier zijn ze 

nog even op een rijtje: 

Tussendoortje: fruit/groente en we drinken water 

Lunch: bruin brood (voorkeur) met dun beleg en we 

drinken water 

De traktaties bij verjaardagen zijn klein en gezond of 

maximaal 60 kcal snoep ( maar liever gezond) Een klein 

presentje mag ook. 

1 traktatie per kind 

We gaan vanaf maandag weer een strikt beleid voeren. 

Helpt u mee? Super bedankt! 

 

 

 

Juf Wendy ook ouderconsulent voor 

beide scholen! 

Juf Wendy is per 1 februari een dag extra gaan 

werken zodat zij haar taken van ouderbetrokkenheid 

nu echt om gaat zetten in een functie! 

Dat vinden wij natuurlijk super fijn.  

Hierbij haar eerste bericht:  

Sinds januari 2017 werk ik met veel plezier als 
leerkracht in de onderbouw bij Wereldwijs. Een 
bruisende omgeving, altijd in beweging. Ook op het 
gebied van ouderbetrokkenheid! Vanaf februari kunt 
u mij niet alleen als leerkracht, maar ook als 
ouderconsulent benaderen. Over de verschillende 
taken en activiteiten zult u in de komende 
nieuwsbrieven nog meer horen. Ik kijk uit naar een 
boeiende samenwerking met jullie als ouders 
en educatieve partners!  

Wendy van den heuvel 

w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl 

 

Masterplan ZuidOost 

Gisteren is het masterplan Amsterdam 

ZuidOost feestelijk ondertekend en de 

website is in de lucht gegaan. 

Neem u eens een kijkje 

https://www.zoiszuidoost.nl/ 

“Amsterdam Zuidoost staat in bloei. Om te zorgen 

dat de toekomst van het stadsdeel meer kansen en 

meer veiligheid oplevert voor u als bewoner van 

Zuidoost, voeren we gezamenlijk een Masterplan 

uit”. 

U kunt het masterplan daar downloaden en ook de 

het onderwijs in ZO wordt nauw betrokken bij dit 

Masterplan. 
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Afscheidswoorden  van Jose 

Lieve kinderen, 
ouders/verzorgers en collega's 
van Bijlmerdrie en Wereldwijs,  
Zoals jullie gemerkt hebben ben 
ik al geruime tijd afwezig.  
Na de verhuizing in van 
Bijlmerdrie van Kantershof naar 
Geerdinkhof ben ik helaas zwaar 
overspannen geworden. Gelukkig 
ben ik nu weer helemaal hersteld 
en kan ik weer naar de toekomst 
kijken.  
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de bloemen, 
lieve kaartjes, WhatsAppjes en natuurlijk de prachtige 
tekeningen. Dit medeleven heeft mij echt geholpen om uit 
deze diepe put te komen.  
Mijn administratieve werkzaamheden op Bijlmerdrie en 
mijn functie als Cultuur Coördinator en Bredeschool 
Coördinator (Naschoolse-activiteiten) bij zowel Bijlmerdrie 
als Wereldwijs zijn wegens organisatorische wijzigingen 
komen te vervallen.  
Vanaf december 2020 ben ik werkzaam op Prof. Dr. Ic. van 
Houteschool en de Cornelis Jetsesschool.  
Mijn kinderen hebben bij Wereldwijs op school gezeten en 
ik ben al meer dan 19 jaar betrokken bij Wereldwijs en was 
altijd actief in de ouderraad, bibliotheek, voorleesmoeder, 
kerststukjes maken etc. Ik kijk terug op een fantastische 
tijd met de kinderen, betrokken ouders en collegiale 
collega's.  
Helaas zijn we ivm Covid niet in de gelegenheid om 
persoonlijk afscheid van elkaar te nemen. Maar de mooie 
herinneringen neem ik voor altijd mee!  
 
Veel liefs van José van Giesen ( moeder van Giancarlo en 

Alicia) 

 

 

 

 

 

 

Goede voornemens: het kan altijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 


