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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 mei Informatiebijeenkomst 

oriënterende ouders 

09:00-10:30 

24 mei Inlooples ouders 8:25-

09:00 

Praktisch verkeersexamen 

groep 8 

Groepen 5 NedPho 

26 + 27 mei Vrije dagen 

(Hemelvaartsdag) 

6 juni 2de Pinksterdag vrij 

10 juni Nieuwsbrief 16 

 

Start nieuwe thema: tradities en rituelen 

Het laatste thema van het schooljaar is het 

burgerschap thema: tradities en rituelen. 

De onderbouw heeft het over immaterieel erfgoed 

zoals gewoontes en gebruiken, tradities, identiteit, 

verhalen en rituelen die de kinderen thuis 

meekrijgen. Hoe viert u (en uw kind) thuis een 

verjaardag, een geboorte, Suikerfeest of Kerstmis? 

Hoort daar specifieke kleding, cadeau of ritueel bij? 

Zijn er binnen uw familie versjes of liedjes bekend die 

generatie op generatie worden doorgegeven? Of 

wordt er thuis een instrument gespeeld/muziek 

gemaakt dat past binnen een bepaalde traditie. 

 

De groepen 5 en 6 hadden een onverwacht feestje als 

introductie van het thema. De klassen waren prachtig 

versierd en bij iedereen lag een uitnodiging op tafel. 

‘s Middags was het feestje lekker buiten met allemaal 

leuke spelletjes. Ze werken de komende periode aan 

feesten, tradities en religies. En bij juf Hanna leren de 

kinderen over de bewustwording van hun identiteit. 

Ze verkennen spelenderwijs wie ze zijn, wat ze 
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denken, voelen, willen en doen. In de groepen 7 

maken ze een eigen stamboom en gaan ze op zoek 

naar hun eigen familiegeschiedenis.  

 

Voorstelling Toneelmakerij groepen 3 

Als startactiviteit bij het nieuwe thema zijn de 

groepen 3 naar de theatervoorstelling Kirikou en 

Karaba de toverheks geweest, een magisch West-

Afrikaans sprookje. Kirikou is een nieuwsgierige en 

eigenwijze jongen, die net als zijn moeder zijn eigen 

weg gaat. De dorpelingen vinden hem best wel 

vreemd. Net als Karaba de heks. Het was een 

fantastische voorstelling waarvan de leerlingen 

ontzettend hebben genoten. Sommige leerlingen 

herkenden de muziek vanuit hun eigen cultuur en 

waren aangenaam verrast. 

Start NSA derde blok 

Het laatste blok van de naschoolse activiteiten van dit 

schooljaar is deze week gestart. Na een aantal 

reminders is er flink ingeschreven door ouders en 

konden de leerlingen deze week met hun naschoolse 

activiteit beginnen. Helaas is de activiteit Kinderyoga 

op dinsdag vervallen en zijn we op zoek naar een 

andere activiteit. Wij houden u op de hoogte. Verder 

heeft de docent Inet Dunnewind die op de woensdag 

Tuinen Wereldwijs geeft, een vrijwilliger nodig om 

haar te ondersteunen. Zijn er ouders die kunnen en 

het ook leuk vinden om op de woensdagen 

tussen 14:00-15:30 Inet te helpen? Geef je op bij 

Helen: h.gilain@obs-wereldwijs.nl 

Nieuwe OKA 

 

Graag stel ik mij aan U voor, ik ben Barbara Olmtak, 

de nieuwe ouder- en kindadviseur(OKA). Ik werk 

samen met mijn collega OKA Nabila Chaghouaoui ) op 

Wereldwijs. Ik ondersteun en adviseer ouders (en 

kind(eren)) bij allerhande vragen in de opvoeding en 

het opgroeien van uw kind(eren). Vragen zoals ‘hoe 

pak ik dat nu aan’, hoe ontwikkelt mijn kind zich, tips 

en vaardigheden om aansluiting bij leeftijdsgenootjes 

te vinden of een leuke vrijetijdsbesteding tot hoe 

luister ik naar mijn kind of vergroot ik zijn/haar 

zelfvertrouwen. Stel uw vraag en dan kijken we er 

samen naar. Als ouder – en kindadviseur kan ik, in 

(voor)overleg met U, zaken die in het belang zijn voor 

het schoolfunctioneren van uw kind met school 

uitwisselen. Dit kan samen met U en uw kind en de 

leerkracht of intern begeleider van school. 

Ik ben elke dinsdag op school aanwezig. Mocht U 

liever telefonisch een afspraak willen maken: 

0612785762. Ook via het OKT Bijlmer Oost ben ik 

bereikbaar: Ouder- en kindteam Bijlmer Oost, 

Bijlmerdreef 1134, 1103 JT 

 

Kom op tijd  

Om 8:15 gaan de schooldeuren open en om 8:25 

start de les. Een heleboel kinderen zitten iedere dag 

lekker op tijd in de klas. Helaas zijn er ook 

laatkomers. Dat verstoort de les van de leerkracht die 
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al begonnen is. Als u als ouder te laat bent dan kan u 

niet meer mee de klas in, neem op de gang afscheid 

en laat uw kind alleen de klas ingaan. Leerlingen die 

regelmatig te laat zijn worden door gegeven aan de 

leerplichtambtenaar.  

 

 

Gevonden voorwerpen 
Deze week kon u het in de Parro app lezen dat wij 

zoveel gevonden voorwerpen hebben. In de hal van 

WW1 liggen alle gevonden voorwerpen op het 

podium. Er is inmiddels een aantal spullen terug bij 

de juiste eigenaar, maar er ligt nog veel. Komt u nog 

even kijken of er iets bij ligt van uw kind? Na het 

Pinksterweekend gaan de spullen naar een goed doel. 

 

 

 
 

 

Veerkrachtig team  
Ik wil afsluiten met een schouderklopje voor ons 

team. De eerste week na de meivakantie hebben we 

te maken gehad met veel afwezige leerkrachten (5 

van de 20 klassen). Waarschijnlijk heeft u ook 

gemerkt dat de groep werd overgenomen door 

iemand uit het team hetzij een andere leerkracht, 

onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. Juist 

vorige week was weer een eye-opener voor ons dat 

ons team enorm veerkrachtig is en hoe iedereen 

inspringt daar waar het het hardste nodig is. Er zijn 

geen klassen naar huis gestuurd. Ik ben trots op ons 

team en ik wil iedereen bedanken voor zijn flexibele 

inzet en hands-on mentaliteit! De afgelopen week 

was gelukkig bijna iedereen weer aanwezig.  

 

 
 

Fijn weekend allemaal, Mira Swaans (adjunct-

directeur) 

 


