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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit.) 

Maandag 1 juli Rapporten gaan mee 

Woensdag 3 en 
donderdag 4 juli 

 oudergesprekken 

Vrijdag 5 juli ZOMERFEEST – hulp 
gevraagd voor eten! 
Uitreiking Jump-in 12.15 
Schoolkoor optreden 

Dinsdag 9 juli schoolreisjes 

Donderdag 11 juli Musical groep 8 – 
afscheidsavond groep 8 

Vrijdag 12 juli 12.00 kinderen uit. Let op 
uitzwaaien bij de 
hoofdingang ( dus alle 
kinderen daar ophalen) 

 

Zomerfeest volgende week- maakt u 

eten? 

We zouden het fantastisch vinden als u 

Surinaams/Ghanees wilt bakken/koken en gezonde 

gerechten wilt maken ( dit kan natuurlijk ook door 

anderen die geen oorspronkelijke roots met deze landen 

hebben: leer mee en maak een gerecht wat bij deze landen 

hoort!)  

De kinderen kunnen dan gezellig een hapje eten op de 

Fancy Fair van 12.30-13.45 

WILT U BIJ DE LEERKRACHT OPGEVEN WAT U MAAKT? 

Grote van de  portie: denk aan het kerstdiner…( u hoeft 

echt niet voor de hele school te koken/bakken…) 

 

Schoolbrede thema: ondernemen! 

Vanaf de meivakantie werken we met de hele school in 

alle groepen aan het schoolbrede thema: ondernemen. 

We sluiten dit thema af met ons zomerfeest op 5 juli, dat 

in het teken van ondernemen zal staan en we gaan 

natuurlijk weer geld ophalen voor een goed doel!. 

Bij dit thema zal ook  ‘burgerschap’  centraal staan. “we 

dragen allemaal ons steentje bij”.  En we leren met geld 

omgaan, een bussinessplan opstellen, reclame maken en 

nog veel meer. 

Dit jaar is er gekozen voor twee goede doelen: 

Inmiddels zijn al heel personeelsleden naar Suriname en 

naar Ghana geweest met onze studiereizen van Sirius 

Track. Daarom willen we graag twee projecten steunen. 

Schoolplein Suriname 
OS Beatrix is een school in het dorpje Dan. 
Veel kinderen uit omliggende dorpen gaan 
naar deze school. 
De school heeft geen buitenspeelmateriaal 
voor het schoolplein en/of een speelplek in 
het dorpje Dan. Wij gunnen de kinderen uit 
het dorpje Dan ook een leuk plein met 
speeltoestellen om te spelen. 
Plan: iemand uit de gemeenschap maakt de 
speeltoestellen voor de school en het dorp. 

 

Straatmeiden project in Ghana 
Het project in Ghana bestaat uit meerdere 
onderdelen: 

- Markt in Kumasi – de straat op  
- Drop-in-centre 
- Vocational Training Centre (VTC) 
- Day care  

 



Vocational Training Centre (VTC) 
De meiden leren verschillende vaardigheden 
en worden geschoold om zich op de 
arbeidsmarkt te kunnen redden: 

- Kleding maken (ook tassen, vlaggen) 
- Catering 

Maar ook werken ze aan:  
Algemene ontwikkeling, zelfvertrouwen, 
persoonlijke ontwikkeling en sociale 
vaardigheden 

 

Op ons zomerfeest gaan we nog meer geld ophalen. De 
kinderen kunnen die dag bonnenboekjes kopen. 1 bon 
€0,50 en vijf bonnen voor €2,-. Met deze bonnen 
kunnen zij op de Fancy Fair van alles gaan doen.  
U bent van harte welkom vanaf 12.30-13.45 
 

 

Uitreiking Jump-in certificaat 12.15 5 juli 

en optreden schoolkoor! 

Op 5 juli zal ook aan ons het Jump-in certificaat worden 

uitgereikt. Dit zal gebeuren om 12.15 door de gemeente 

Amsterdam. Daarna zal ons schoolkoor optreden!. Zij 

hebben hard geoefend en hun eigen naam bedacht: Koor 

gen 2.0 nav de prijsvraag. 

Jeremiah uit 6A Van harte gefeliciteerd met het 

muzieknoten kwartetspel! 

Terugblik Sponsorloop 

 

Alle groepen hebben een sponsorloop 

gedaan. Groep 7 heeft geweldig 

geholpen. Nu maar hopen dat we veel 

geld ophalen voor Ghana en Suriname 

Nieuws voor de kleuters 

Volgend jaar passen we niet meer in ons gebouw. Met 16 

groepen gaan we van start. Dat betekent dat 1 

kleutergroep gaat verhuizen naar het pand van Bijlmerdrie. 

Gezellig want daar is ook al een kleutergroep. Zoals u weet 

werken de collega´s als 1 team samen en daarom vind de 

onderbouwcollega juf Eva van Bijlmerdrie het heel gezellig 

als er een onderbouwgroep van Wereldwijs komt. 

En wat zijn we blij dat we nu zo dicht bij elkaar zitten! 

Want de Gemeente Amsterdam zoekt bij een vol 

schoolgebouw eerst in een straal van 1 kilometer naar lege 

lokalen. Zolang die er zijn wordt er echt niet bijgebouwd 

dus als we dan op 100 meter Bijlmerdrie hebben is dat wel 

heel erg fijn. 

We starten dus ook met vier kleutergroepen! Dat betekent 

dat de huidige drie groepen 1/2 opnieuw worden 

samengesteld. U hoort in welke groep uw kind komt bij de 

oudergesprekken. 



 

Elke week muziekles in de onderbouw. Leren en genieten! 

Formatie 2019-2020 (onder voorbehoud) 

groep ma di wo do vrij 
1/2a Hestia Hestia Renée Renée Renée 

!/2b Mathilde 
isabelle 

Mathilde Mathilde Mathilde Mathilde 

1/2c Aziza Aziza Wendy Wendy Wendy 

1/2d Anastasia Anastasia Anastasia Dayenne Dayenne 

3a Freke Freke Freke Freke Freke 

3b Marleen Marleen Marleen Marleen Marleen 

4a Natascha* 
Willemijn 

Natascha 
Willemijn 

Natascha 
Willemijn 

Natascha 
Willemijn 

Natascha 
Willemijn 

4b Renée Renée Emel Emel Emel 

5a Lisa 
Fabienne –
LIO* 

Lisa 
Fabienne 

Lisa Lisa Lisa 

5b Bianca-
Ellen 

Bianca-
Ellen 

Bianca-
Ellen 

Bianca-
Ellen 

Ellen 

6a Mira Irma Irma Irma Irma/ 
Isabelle 
 

6b Bertine 
Fatila-LIO* 

Bertine 
Fatila 

Bertine Bertine Bertine 

7a Saskia Saskia Saskia Saskia Saskia 

7b Anne Anne Anne Anne Anne 

8a Bram/ 
Egon 

Bram Bram Bram Bram 

8b Daan/Egon Daan Amy/ 
Egon 

Amy Amy 

* juf Natascha is ziek, vervanging door Willemijn ( dit is nog niet 
zeker) 
* juf Bianca is tot eind november met bevallingsverlof 
*LIO=leraar in opleiding 

Spellingsestafette 

 

Wat is groep 5a hier aan het doen? 

Een spellingsles/dictee in de vorm van een estafette! 

Bewegen en leren:  een prima combinatie. 

En na afloop elkaars gemaakte werk controleren en van 

feedback voorzien! 

De groeiketting 

 

In de onderbouw worden groeikettingen geknutseld. Je 

kunt je eigen leerdoel inschalen ( in de koker stoppen –

oranje briefje op de foto) en samen bedenken wat je gaat 



doen om bijvoorbeeld van beginner een oefenaar te 

worden of een expert.  

Zo zijn we dus met formatief leren bezig met onze jongste 

kinderen 

Hieronder ziet u hoe ze gemaakt worden

 

 

Rapporten en Oudergesprekken 

Zoals u kunt lezen op de Activiteitenkalender op onze 

website zijn de oudergesprekken dit jaar op 3 en 4 juli. 

Het rapport is er maandag 1 juli. 

Betalen Ouderbijdrage en schoolreisje 

Het is alweer bijna zover. Over een paar weken gaan alle 

groepen op schoolreisje. 

Wilt u controleren of u betaald heeft? 

Elke vrijdag is Miranda van de Ouderraad er om eventuele 

contante betalingen in ontvangst te nemen maar liever 

willen we natuurlijk dat u het overmaakt naar de 

Ouderraad. 

Alle informatie staat op onze website 

https://www.obs-

wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/or/ 

De Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en is voor dit 

jaar €35,- 

Het schoolreisje is een verplichte bijdrage van €30,- Zonder 

betaling kan uw kind niet meer op schoolreisje. 

U kunt het bedrag samen betalen €65,-  

NL18 INGB 0004 9159 47 t.n.v. Ouderraad OBS 

Wereldwijs, onder vermelding van naam en groep van 

desbetreffende kind 

Zijn er persoonlijke omstandigheden waarom betalen 

lastig is, neem dan contact op met de directie en/of kom 

naar het spreekuur op woensdag. 

Vakantie-en studiedagen 2019-2020 (zie 

ook de website) 

Zomervakantie   2019 15-07-19 23-08-19 

Studie tweedaagse 26-09-19 27-09-19 

Herfstvakantie 21-10-19 25-10-19 

6 december vrij/studiedag 06-12-19  

20 december vrije middag 

20-12-19 vanaf 

12.00 uur  

Kerstvakantie 23-12-19 03-01-20 

Voorjaarsvakantie (twee 

weken) 17-02-20 28-02-20 

Tweede Paasdag en 

studiedag dinsdag 13-04-20 14-04-20 

Meivakantie (twee weken) 27-04-20 08-05-20 

Hemelvaart 21-05-20 22-05-20 

Pinksteren en studiedag 

dinsdag 01-06-20 02-06-20 

19 juni studiedag 19-06-20  

6 juli vrije middag 

03-07-20 vanaf 

12.00  

Zomervakantie        2020 06-07-20 14-08-20 

https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/or/
https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/or/

