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22 april schooljaar 2021-2022 

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 
 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 

10 mei schoolfotograaf 

16 mei Start NSA derde blok 

20 mei Nieuwsbrief 15 

  

 

Schoolfruit STOPT! 

 

 

 

 

 

 

 

Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer dus 

dan is het de bedoeling dat u op alle dagen weer 

fruit/groente meegeeft voor de eerste pauze. Fijn is 

het als fruit/groente gesneden is en/of zo is 

meegegeven dat uw kind het zelfstandig kan opeten 

zonder dat de leerkracht moet snijden of schillen.  

Het is meteen een mooie reminder om nog even alle 

afspraken op een rijtje te zetten vanuit de GEZONDE 

SCHOOL ( u kunt ze ook altijd lezen in de schoolgids) 
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NSA derde blok: intekenen in 

meivakantie! 

Goed nieuws, op d.d. maandag 16-05-2022 start blok 
3 van de brede-schoolactiviteiten. Vanaf maandag 25 
april tot en met UITERLIJK  06-05-2022 is het mogelijk 
uw kind(eren) in te schrijven via 
bredeschoolzuidoost.nl  
  
Let op: inschrijven kan alleen online!  
  
Hoe werkt het?  

• Al eerder ingelogd en geregistreerd? 
Sla dan stap 1 t/m 3 over en begin bij stap 4.  
• Niet eerder ingelogd en nog niet 
geregistreerd? Volg dan stap 1 t/m 5.  

Stap 1: Ga naar de site  
Ga naar www.bredeschoolzuidoost.nl en klik op 
inloggen.  
Stap 2: 1-malig registreren  
Nooit eerder ingelogd? Klik dan eerst op registreer  
Vul het e-mailadres in dat op school bekend is en kies 
een wachtwoord.  
Het e-mailadres dat u op school heeft opgegeven is 
gekoppeld aan uw kind(eren). Als u een ander e-
mailadres gebruikt ziet u uw kind(eren)niet. Bij twijfel 
welk e-mailadres op school bekend is kunt u dit 
navragen bij de administratie van de school.  
Stap 3: bevestig  je e-mailadres  
U ontvangt een e-mail op het opgegeven e-mailadres. 
Klik op de link en bevestig.  
Stap 4: Log in  
Ga naar www.bredeschoolzuidoost.nl en klik op 
inloggen. Log in met uw e-mailadres en het 
zelfgekozen wachtwoord.  
Stap 5: Mijn kinderen  
U ziet uw kind(eren) en kunt hem/haar/hen 
inschrijven.  
En dan?  
U kunt uw kind voor 1 of meer activiteiten 
inschrijven. Na inschrijving gaat de school aan de slag 
met het plaatsen van de kinderen bij de activiteiten. 
Dit kan enkele werkdagen duren. Als de plaatsing 
definitief is ontvangt u een mail en kunt u in uw 
account zien waar uw kinderen geplaatst zijn.   
Alleen de status “geplaatst” betekent dat uw kind 
gaat meedoen aan deze activiteit. Afgewezen 

betekent dat uw kind aan deze activiteit niet 
meedoet.   
Ingeschreven betekent dat uw kind als geïnteresseerd 
op de lijst blijft staan, maar nog niet geplaatst is. 
Misschien komt er later nog een plekje vrij.  
  
Let op: u ontvangt GEEN plaatsingsbevestiging op 
papier!!  
  
We streven ernaar zo veel mogelijk kinderen aan 1 
activiteit mee te laten doen. Indien er plekken vrij zijn 
wordt een kind eventueel voor een 2e activiteit 
geplaatst.  
Bij vragen, neem dan contact op met Brede 
Schoolcoördinator Helen Gilain via h.gilain@obs-
wereldwijs.nl  of op nummer 020 - 698 10 78.   
LET OP: Ouders /  worden geacht het zelf aan de BSO 
door te geven als hun kind meedoet aan een 
naschoolse activiteit en om met de BSO te regelen 
dat hun kind op het juiste tijdstip en de juiste plaats 
wordt opgehaald!!  

 

100 leerlingen naar musical Annie in de 

la Mar 

Ja dat was echt weer heel bijzonder. Met 100 

leerlingen mochten we na schooltijd op woensdag 20 

april gratis naar de la Mar. Daar werd de musical voor 

Kids Zuidoost speciaal gespeeld. Wat een 

enthousiasme en betrokkenheid.  

 

https://delamar.nl/voorstellingen/annie/ 
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Corpus 

De groepen 7 naar Corpus gegaan! ( thema lekker in 

je vel) 

Hierbij wat mooie reflecties van de leerlingen 



Boy Edgarprijs junior 

Ezekiel heeft de Boy Edgarrijs junior gekregen! 

Gefeliciteerd! 

De stadsdeelbestuurder Tanja Jadnanansing reikte  
de Boy Edgar Jongerenprijzen uit. De gedreven en 
zeer getalenteerde leerlingen van de 
wijktalentenorkesten Amsterdam-ZuidOost krijgen 
deze prestigieuze prijzen. Cristabel Sarfo en Ezekiel 
Konaduh zijn de gelukkige talentvolle jonge 
muzikanten. 

Boy Edgar vormde de brug tussen jongeren en 
ouderen. Zoals Boy Edgar ook de kracht van verzet 
tegen ongelijkheid symboliseert. Boy Edgar is tevens 
het symbool geworden van moed, van de kracht van 
muziek in moeilijke tijden.  

Leerorkest docenten te gast in de 

gewone les! 

Op 14 april kwamen de leerorkestdocenten bij ons in 

de gewone lessen kijken! Zodat zij ook kennis maken 

met formatieve evaluatie! Want in de studieweek 

hebben wij ze iets uitgelegd hierover en nu wilden ze 

dat graag eens in het echt zien. 

In groep 6/7/8 hebben een circuit werkwoordspelling 

gedaan. De docenten waren heel enthousiast en 

willen dit vaker doen. 

 

De Avond4 daagse in ons stadsdeel 

Er wordt weer ( terug van weggeweest) een avond4 

daagse georganiseerd in het stadsdeel. Uw kind kan 

dus meedoen!  

Wereldwijs organiseert dit dus NIET en u moet zelf 

inschrijven en meelopen met uw kind.  

U kunt als ouders onderling organiseren om samen te 

lopen en natuurlijk kunnen wij onze Wereldwijshesjes 

hiervoor ter beschikking stellen. We horen graag of 

hier behoefte aan is.  

Hierbij alle info: 

Dit jaar organiseert Stichting  B-STRONG 2Gether de 
avond4daagse vanaf 31 mei t/m 3 juni 2022.  
Hierbij vragen wij u om deel te nemen aan dit 
evenement. 

De Avond4daagse vindt plaats in Amsterdam 
Zuidoost. Wij wandelen alle 4 dagen 5 km.  

Doelstelling  

Het doel van dit evenement is om de bewoners van 
Zuidoost kennis te laten maken met de wandelsport 
en de omgeving Amsterdam Zuidoost. 

Doelgroep  

Deelnemers vanaf  6 jaar.  

Data van de Avond4daagse 

• Data        : Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 
3 juni 2022 

• Starttijd  : 18:00 uur 
• Eindtijd   :  20:00 uur 
 

Start en Finish  
Bijlmer Sportcentrum  
Adres: Anton de Komplein 157 
Postcode: 1102 DA , AMSTERDAM 

 
 



Kosten inschrijving:               
De inschrijving bedraagt € 6,-- per persoon. 
Via onderstaande link kunt u zich inschrijven : 

https://www.formdesk.com/kwbn/A4DOI2022_Amst
erdamB 

Heeft u nog vragen neem dan contact met : 

webmaster@b-strong.online 

Contact persoon Suraya Sadhoe 

Telefoon: 0686320855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Aziza met verlof 

Juf Aziza gaat genieten van haar zwangerschapsverlof 

en bevallingsverlof. We wensen haar en goede tijd en 

hopen op een gezonde en blije baby! 

Juf Paula verlof 

Juf Paula is tot 30 mei afwezig en neemt haar 

duurzame inzetbaarheidsverlof op aansluitend de 

meivakantie. Ze gaat een fietsreis door Spanje 

maken. Juf Mira is waarnemend directeur deze drie 

weken. 

 

 

 

 

 

Vakantie en studiedagen 2022-2023 

Nogmaals 

Zie ook de website: https://www.obs-

wereldwijs.nl/vakantie-en-studiedagen/ 
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