
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  13 

19 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 
 

20 febr- 7 maart Voorjaarsvakantie-twee 
weken 
Studieweek team 1-5 
maart 

Vrijdag 12 maart Nieuwsbrief 14 

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

Vrijdag 19 maart Gewone lesdag: studiedag 
gaat NIET door! 

 

Terugblik eerste twee weken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een heerlijke week 

met veel ijspret! De 

perfecte 

omstandigheden om 

onderzoekend en 

ontdekkend te leren:  

Wanneer smelt ijs 

(binnen of buiten)? 

Wat gebeurt er als je 

het in je hand 

houdt? Wat zijn 

ijspegels?  

 

Lekker 

weer 

naar 

school! 

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


Bezoek het CBK Zuidoost in de 

voorjaarsvakantie!  

Een aantal kinderen uit de onderbouw is deze week 

met juf Wendy op bezoek geweest bij het Centrum 

voor Beeldende Kunst Zuidoost. Meester Delano 

heeft ons daar allerlei interessante kunstwerken 

laten zien: schilderijen, collages van de 

tentoonstelling Crossing Cultures. Maar ook allerlei 

kunstwerken die te leen zijn. Meer informatie over de 

tentoonstelling kunt u ook vinden via deze link 

https://www.cbkzuidoost.nl/tentoonstellingen/nu-

en-verwacht/crossing-cultures-30-years-thami-

mnyele-award/ 

In de voorjaarsvakantie is het mogelijk om met uw 

kind(eren) een bezoek te brengen bij het Centrum 

voor Beeldende Kunst Zuidoost. Anton de Komplein 

120, 1102 DR Amsterdam Zuidoost. Tel: 020-2525401 

Het bezoeken van de tentoonstelling is gratis. Wel 

moet u vooraf even bellen, doorgeven dat u van 

basisschool Wereldwijs bent en een tijd afstemmen 

dat u langs wilt en kunt i.v.m. de RIVM richtlijnen. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag is meester Delano 

aanwezig. U kunt ook gebruik maken van een 

spelvorm met opdrachten die u met uw kind kunt 

doen tijdens het bezoek. Die vindt u in een bijlage bij 

deze brief. In Parro kunt u natuurlijk foto’s van uw 

bezoek met de juf of meester delen! Openingstijden: 

dinsdag, woensdag en vrijdag 11-17 uur. Donderdag 

11-20 uur en Zaterdag 10-17 uur. 

Er hangen een aantal kunstwerken bij de kunstuitleen 

van het CBK waaruit Wereldwijs er na de 

voorjaarsvakantie één zal lenen voor maart/april. Uw 

kind en u kan tijdens het bezoek zijn/haar stem 

uitbrengen op het werk wat hij graag in school zou 

willen ophangen of neerzetten. Het werk met de 

meeste voorkeur zullen we na de voorjaarsvakantie 

een plekje op Wereldwijs geven. 

  

 

Uitslag enquête portfolio (gesprekken) 

Alle ouders die onze enquête over het portfolio 

en de portfoliogesprekken hebben ingevuld, 

hartelijk dank daarvoor. Door uw feedback 

weten wij of we de juiste richting op gaan en wat 

we kunnen aanpassen. Hieronder kunt u de 

resultaten van de enquête zien. 

 

https://www.cbkzuidoost.nl/tentoonstellingen/nu-en-verwacht/crossing-cultures-30-years-thami-mnyele-award/
https://www.cbkzuidoost.nl/tentoonstellingen/nu-en-verwacht/crossing-cultures-30-years-thami-mnyele-award/
https://www.cbkzuidoost.nl/tentoonstellingen/nu-en-verwacht/crossing-cultures-30-years-thami-mnyele-award/


 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik studieweek team 

Van 1 – 5 maart heeft het team een studieweek 

(uw kind heeft dus vrij). In deze week gaan we 

hard aan het werk met een aantal zaken: 

 Het analyseren van de M-toetsen en de 

methodegebonden toetsen om hiaten op 

te sporen en ons aanbod optimaal af te 

stemmen voor uw kind na de vakantie 

 Verder bekwamen in leerlijnen rekenen 

1S en 1F niveau 

 Brainstormen en beslissen wat de 

volgende stap in portfolio is 

 Het portfolio verder inrichten 

 Drie culturele competenties uitwerken 

voor het portfolio (er zijn er al drie klaar) 

 Scholing over cognitieve functies en hoe 

je die gericht kan trainen bij leerlingen 

 Het nieuwe thema voorbereiden inclusief 

begeleiding van de Activiteit- OGO 



academie. Goede startactiviteiten, 

betekenisvolle sociale culturele 

activiteiten, lessen taalvorming, W&T 

lessen, woordenschat etc etc. 

 Training leerkrachten project 

Lentekriebels 

 Training leerkrachten Wetenschap & 

Technieklessen binnen ons thema 

 Starten met leerling commissies passend 

bij de Vreedzame School methodiek (hoe 

doen we dat en goede ideeën bedenken) 

16 maart Koffie met… het volgen van 

culturele competenties van uw kind 

Paula gaat weer twee keer een zoom meeting 

organiseren over dit onderwerp. 

Persoonsvorming=hart van ons onderwijs. 

Wat zijn dat eigenlijk culturele competenties? 

Hoe willen we de ontwikkeling gaan volgen? 

Wat is er al te zien in het portfolio? 

Wilt u hier alles over weten? Meld u dan aan in 

het agenda item van Parro. U krijgt dan maandag 

15 maart een zoomlink toegestuurd. 

Er zijn twee momenten 

8.45-9.30 en om 19.00-19.45 

Let op: gewone lesdag 19 maart: 

studiedag gaat niet door! 

We hebben dit al heel lang geleden gemeld maar 

toch nog voor de zekerheid een reminder. Op 

vrijdag 19 maart is er een gewone lesdag. De 

studiedag van Zonova gaat dit jaar niet door. 

Documentaire 

Lekan uit groep 5a is te zien in de film: Nieuw 

Licht het Rijksmuseum en de Slavernij (van Ida 

Does). Deze documentaire gaat over de wording 

van de slavernijtentoonstelling in het 

Rijksmuseum. De televisie-uitzending is al 

geweest, maar via onderstaande link kunt u de 

film alsnog bekijken.  

https://www.gids.tv/video/305869/docu-nieuw-

licht-het-rijksmuseum-en-de-slavernij-gemist-

bekijk-hier-de-hele-uitzending 

 

 

 

 

https://www.gids.tv/video/305869/docu-nieuw-licht-het-rijksmuseum-en-de-slavernij-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending
https://www.gids.tv/video/305869/docu-nieuw-licht-het-rijksmuseum-en-de-slavernij-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending
https://www.gids.tv/video/305869/docu-nieuw-licht-het-rijksmuseum-en-de-slavernij-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending


Zwangerschapsverlof 

Het is nu echt aftellen voor juf Anne van groep 

8b want ze gaat met zwangerschapsverlof. 

Spannend, de laatste lootjes, geniet nog even 

van je mooie buik. We wensen haar een 

liefdevolle periode vol verwondering en 

verbazing! Juf Amy en juf Santusha zullen haar 

groep overnemen.   

 

 

Juf Aziza is deze week weer terug van haar 

zwangerschapsverlof en heeft meegedraaid in de 

groepen. Ze zal op de woensdag voor groep 1/2B 

staan en op de donderdag voor groep 1/2 E. We 

zijn blij dat ze weer terug is !       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior Warriors 

 



 

Kom sporten met je Stadspas 

Koop nu voordelig je lessen (ook te gebruiken na de 

lockdown) en betaal  

€  5,-  voor 11 lessen 

(Normale prijs €  55,-) 

 € 10,-  voor 22 lessen  

(Normale prijs €  110,-) 

€ 20,-  voor 44 lessen  

(Normale prijs €  220,-) 

 

DEZE LESSEN ZIJN GELDIG TOT 6 MAANDEN 

NADAT WE WEER OPEN ZIJN 

en mogen nu gebruikt worden voor de online lessen 

en/of om te  sporten in de gym wanneer  ShoqBody 

weer  open is.   

https://www.youtube.com/watch?v=Z3B

pJzrn81Y&feature=youtu.be 

 

  

Blijf juist nu in beweging 

met ShoqBody 

Thuis zitten en weinig bewegen is voor 

niemand goed. Vind jij het ongezellig 

om alleen te sporten of heb je een stok 

achter de deur nodig? De korte 

workouts van ShoqBody bieden 

 

uitkomst. Je kan tijdens de lockdown 6 

dagen per week online, live en samen 

sporten. 

 

Na de lockdown gaan we weer corona 

proof met kleine groepen in de gym zelf 

sporten.  Of je nu acht of achtenzestig 

bent, een beginnende of gevorderde 

sporter, iedereen kan op zijn eigen 

niveau mee doen. 

  

Deze actie loopt vanaf 1 februari tot 1 

april 2021 

Met Stadspas: 

€ 5,- voor 11 lessen,  

€ 10,-  voor 22 lessen en 

€ 20,-  voor 44 lessen 

 

Zonder stadspas:  

€ 10,- lockdown korting op alle maand credits 

(log in of registreer en bekijk  de pakketten 

op  de website) 

Aanmelden: 

shoqbody@gmail.com 

Meer informatie? 

Whatsapp:  06 - 42829909 

website: shoqbody.nl  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3BpJzrn81Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z3BpJzrn81Y&feature=youtu.be
https://youtu.be/-C7fPVL_nHs


Fitkids  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleizier 

 


