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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 
 

Vrijdag 2 april Grote Rekendag en 
paasontbijt in pyjama! 

Maandag 5 april Tweede paasdag, geen 
school 
 

Vrijdag 9 april  Nieuwsbrief 16 

Donderdag 15 april Koffie met…. over 
cognitieve functies 

Dinsdag 27 april Koningsdag, geen school 
Deze week is er verder wel 
school! 

Paasontbijt 

Op vrijdag 2 april hebben we paasontbijt in de groep. 

We trekken onze pyjama aan naar school ( en nemen 

wel gewone kleren mee) en gaan gezellig in de klas 

samen ontbijten. 

U geeft mee in een tas: 

- een eigen bord, beker en bestek en een gekookt 

eitje ( als u kind dat natuurlijk lekker vindt) 

- wij zorgen voor de rest! 

 

 

Grote rekendag 

Na het paasontbijt start de grote rekendag! 

 

 

 

 

 

 

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


En dan nog iets heel leuks. Vorige week was het 

Nationale Pannenkoekdag. Daarom verrast de 

Ouderraad ons op vrijdag 2 april ook met een heel 

leuk idee! Ze zorgen voor twee 

pannenkoekenkramen bij de school komen. Alle 

groepen kunnen hier om de beurt op een bepaald 

tijdslot (i.v.m. de Corona maatregelen) een 

pannenkoek halen. Er wordt rekening gehouden met 

evt. allergieën. Dit kan, als dat nog niet bekend is, bij 

de eigen groepsleerkracht doorgegeven worden. We 

hopen op een stralende dag. 

 

 

Nieuws uit de ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een groep van dertien 

enthousiast betrokken ouders/ verzorgers van de 

kinderen op Wereldwijs en Bijlmerdrie. Ze 

coördineren en stimuleren activiteiten van ouders 

voor leerlingen in de school en zijn het klankbord met 

de ouderleden in de medezeggenschapsraad. Ze 

bevorderen dat ouders zich betrokken voelen bij de 

school. Ook dragen ze zorg voor het incasseren van 

de ouderbijdrage tbv de schoolreisjes/kamp. 

In de komende nieuwsbrieven zullen steeds 1 – 2 

leden van de ouderraad zich voorstellen. Zodat ze 

ondanks de lock downs en Corona maatregelen sinds 

vorige jaar, weer als enthousiaste stille krachten hun 

bloei kunnen voortzetten! 

Mocht u vragen hebben, of interesse om ook deel te 

nemen aan de ouderraad, dan kunt u mailen naar 

ouderraad@obs-wereldwijs.nl 

Even voorstellen: Alrik  

 

Hallo, ik ben Alrik, vader van Tom (6A), Daantje (7A) 

en Gijs maar die zit al weer 4 jaar op de middelbare 

school. Naast het vader-zijn werk ik in een kaas- en 

wijnwinkel in de stad. Dus als je wil weten of een 

rode Bordeaux lekker is bij een stinkende camembert 

kun je bij mij terecht. Ik zit alweer 5 jaar in de OR 

omdat ik het leuk vond andere ouders te ontmoeten 

en omdat ik iets wilde bijdragen aan de schooltijd van 



mijn kinderen. Ik help mee met de jaarlijkse kick off 

en ben secretaris van de OR. 

My name is Alrik, father of Tom (6A), Daantje (7A) en 

Gijs who is in the fourth grade of highschool. I work in 

a cheese-wine shop so you can ask me anything 

about smelly cheese and good wine. I joined the OR 5 

years ago because I wanted to meet other parents 

and I wanted to contribute something to the school 

period of my kids. I help organise the kick off and am 

the Secretary of the OR. 

Even voorstellen: Irina 

 

Irina, moeder van Leah (6A) en Arya (3B). Ruim vier 

jaar een lid van de OR. Toen Leah was begonnen met 

school, wilde ik graag betrokken zijn bij verschillende 

activiteiten (knutselen, voorlezen, uitstapjes of 

schoolreisjes). Omdat ik vaak op school was, kon ik 

mijn kind zien ontwikkelen. Bovendien leerde ik veel 

leerkrachten en andere ouders kennen. Naast deze 

activiteiten wilde ik meer betekenen voor school, 

daarom besloot ik om deel te nemen aan de 

Ouderraad. Samen met andere OR leden ben ik bezig 

met de Kick Off Party organiseren, helpen met 

activiteiten rondom Kerst, zoals de Kerststukjes en de 

Kerstborrel. Irina, mother of Leah (6A) and Arya (3B). 

More than four years a member of the OR. When 

Leah started school, I wanted to be involved in 

different activities at school: tinkering, reading in the 

class, school trips. It gave me the opportunity to see 

the ‘bigger picture’ of the learning progress of my 

child. I got to know the teachers and other parents 

better. Besides these activities, I wanted to mean 

more. That was the reason I joined the OR. Together 

with other members of the OR I’m organising Kick Off 

Party, helping out with Christmas activities: Christmas 

bouquets and Christmas party. 

 

15 april :Koffie met….over cognitieve 

functies 

Deze koffie met… Paula gaat over de bouwstenen van 

het denken. 

Hoe kunnen we deze aandacht geven en trainen. 

Met praktijkvoorbeelden en uitleg.  

Er zijn twee zoom bijeenkomsten: ochtend 8.45 en 

avond 19.00 . Schrijft u in? De zoomlink wordt later 

toegevoegd aan het agenda item in Parro ( dus niet 

meer via de mail). 

 



 

Gewoon even genieten! 

 

 

Thema kriebelbeestjes 

Betekenisvolle les in groep 5: 

Nieuwsbegrip ging over de vulkaanuitbarsting in 

IJsland. Dus daar ook een wetenschap & techniek 

proefje aan verbonden. Vervolgens met het IPC 

thema: een dorp bouwen, kinderen een vulkaan laten 

tekenen met een dorp dat aan de voet ligt. 

Verkiezingen in groep 8: 

Vandaag zijn er verkiezingen in groep 8. Ja u leest het 

goed, maar liefst 8 politieke partijen zijn opgericht. 

Deze partijen willen het beste voor de stad die wij 

gaan bouwen. Maar de meningen zijn wel verdeeld. 

Zo is er een partij die lage belastingen wil, maar hoe 

betaal je dan het salaris van extra leerkrachten die 

nodig zijn tegen het lerarentekort? Vandaag heeft 

elke partij een pitch gehouden en hebben we 

gedebatteerd. Morgen is het zo ver, dan zullen de 

drie grootste partijen een coalitie vormen en mag de 

grootste partij een burgemeester aanstellen. Dan kan 

het ontwerp en plan voor ons dorp beginnen! 

 


