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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 
 

Donderdag 15 april Koffie met…. over 
cognitieve functies 

Zaterdag 17 april Plaatsen mozaïektegels 
met uw kind! 

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

1 mei t/m 16 mei  Meivakantie 

 

15 april :Koffie met….over cognitieve 

functies. Doet u weer mee? 

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). 

 

 

 

Mozaïektegels op de schoolpleinen 

leggen! 

Save the 

date: 

zaterdag 

17 april 

10-16 uur  

 

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


 

Begin dit schooljaar zijn er ruim 50 mooie 

mozaïektegels gemaakt door enthousiaste kinderen 

en hun ouders. De gevoegde tegels kunnen nu een 

plek krijgen op de schoolpleinen. Komt u met uw 

kind(eren) ook uw steentje bijdragen en één van de 

tegels een plekje geven zaterdag 17 april? Via parro 

kunt u zich hier binnenkort voor inschrijven. Om 

het coronaproof te houden, werken we deze dag met 

tijdsloten. Ook over andere data hiervoor zullen we u 

via parro op de hoogte houden. Als u op een ander 

tijdstip – buiten schooltijden – eens een tegel wilt 

komen plaatsen, dan kunt u dit laten weten aan 

w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl  

Groeten, Wendy van den Heuvel  

Heerlijke terugblik op paasontbijt en 

pannenkoeken eten en de grote 

rekendag! 

 

En wat deden al die leerkrachten in pyjama met 

hun reiskoffer ’s ochtends buiten? 

Zo begon de start van een hele gezellig en leerzame 

dag en gingen we na het Paasontbijt ‘op rekenreis’.  

 

 De grote rekendag stond dit jaar in het teken van op 

reis gaan. Dit deden we aan de hand van een verhaal 

van Ieke en Pol. We hebben een plattegrond 

gemaakt, een raadsel opgelost, een sudoku 

geprobeerd (best ingewikkeld!) en verschillende 

sommen bedacht. Ook hebben we het gehad over de 

maanden van het jaar. 

 

Genieten bij Brams pannenkoekenkraam! 

Ouderraad bedankt!!!! 



 

 

 

Houden aan de richtlijnen?! 

De pandemie is echt nog niet op zijn einde. 

Integendeel de ziekmeldingen zijn nog nooit zo heftig 

geweest en ons  personeel verkeerd nog doorlopend 

in de teststraten. Met heel veel kunst en vliegwerk 

houden we de school open en draaiend maar dit 

vraagt ontzettend veel van ons door de voortdurende 

afwezigheid van veel personeel. We merken dat niet 

iedereen zich even zorgvuldig aan de richtlijnen 

houden die wij vanaf 8 februari met u gedeeld 

hebben en terug te lezen zijn op de webiste 

homepage en kalender ( en natuurlijk oude 

nieuwbrief etc). 

Wilt u een mondkapje dragen bij het halen en 

brengen van de kinderen?  

Voor uw en onze veiligheid.? Alvast bedankt! 

Hierbij nogmaals de richtlijnen vanuit het RIVM voor 

de basisschool: 

https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/afspraken-

opening-school/opening-8-febr/ 

 

Handen in de aarde 

We hebben bij de kleuters de haven in de aarde 
gestoken. Eerst hebben we binnen het thema 
kriebelbeestjes onderzocht hoe de grond gezond 
blijft een vele regenwormen bekeken. En nu zaaiden 
we verschillende plantjes om daarna op het groene 

schoolplein uit te planten. Grappig om te zien dat 
voor sommige kinderen het eerst spannend is 
wormen in de hand of aarde, maar daarna ze het 
heerlijk vinden om lekker vies te worden.  

https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/afspraken-opening-school/opening-8-febr/
https://www.obs-wereldwijs.nl/kalender/afspraken-opening-school/opening-8-febr/


 

Met de NME gids wandelen! 

De groepen 1/2 zijn op pad geweest met een NME-

gids naar het park de Bijlmerweide. We hebben een 

buiten les gehad over kriebelbeestjes. We hebben in 

de blaadjes van struiken insecten gezocht en 

gevonden. Ook hebben we sporen gezocht van 

diertjes. We hebben geleerd over de molshopen en 

materiaal verzameld waar we op het eind van de 

wandeling huisjes voor de diertjes voor hebben 

gemaakt. 

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 

Hierbij stellen er weer twee ouders uit de ouderraad 
zich aan u voor. Als u interesse heeft of iets wilt 
weten, dan kunt u contact met ze opnemen via hun 
mailadres: ouderraad@obs-wereldwijs.nl 

Hoi, mijn naam is Annamaria Ik ben de moeder van 
Aeden en Dalia (groep 8 en groep 4) Dit jaar zal ik 
samen met mijn zoon een nieuwe school moeten 
uitkiezen, spannend! Ik ben nu ongeveer 4 jaar lid 
van de Ouderraad en waarnemend voorzitter. Ik vind 
het leuk om samen te werken met andere ouders en 
de school, met als doel een zo leuk mogelijke tijd 
bezorgen voor de kinderen. Het geld dat wij als 
ouders betalen aan ouderbijdrage proberen wij te 
gebruiken om de kinderen te trakteren op leuke en 
bijzondere belevenissen. Het hoogtepunt vond ik 
onze kick-off party vorig jaar, erg jammer dat we dit 
jaar niet opnieuw zoiets kunnen organiseren. Ook zit 
ik in de werkgroep Sinterklaas. 

 

Mochten andere ouders ideeën hebben, dan horen 
wij dat natuurlijk graag! Hello, my name is Annamaria 
I am the mother of Aeden and Dalia (8th and 4th 
grade). My Son has to look for a new school, this 
year, exciting! I have been representing the parent 
counsel for about 4 years now, as acting chairman. I 
enjoy working together with other parents and 
school. It’s my goal to give the children a good time. 
We try to use the parents' contribution to give the 
children a special experience. 



The highlight was our kick-off party last year, it’s a 
shame we can’t do that this year. I participate in the 
workgroup Sinterklaas. 

If you have any ideas, please let us know! 

Ik ben Liesbeth en moeder van Dani (5A), Rafael (3B) 
en een tweeling die vanaf 2022 naar school gaat. Ik 
zit nu 2 jaar in de OR. Ik werk als Project Manager 
Evenementen & Congressen en heb daardoor veel 
ervaring in plannen en 
organiseren. Ik vind het leuk en 
belangrijk om een bijdrage te 
leveren aan de school van mijn 
kinderen en de activiteiten. Ik 
help mee met de jaarlijkse kick-
off en de pannenkoekenkramen 
van afgelopen week. My name is 
Liesbeth and mother of Dani 
(5A), Rafael (3B) and twins who 
will be going to school in 2022. I 
joined the OR 2 years ago. I 
work as a Project Manager 
Events & Conferences and 
therefore have a lot of 
experience in planning and 
organizing. I think it's fun and 
important to contribute to the 
school of my children and it's 
activities. I help organize the 
yearly kick-off and last week's 
pancake stands. 

 

 

 

 

 

 

Ouderpanel? Aanmelden kan tot 12 

april! 



Opening kindermuziekweek: 

Kijk live mee! Vrijdag 9 april van 10.30 uur tot 11.00 
uur: Opening van de Kindermuziekweek vanuit Het 
Concertgebouw met het Leerorkest  
  
Het Leerorkest geeft een concert samen met musici 
van het Nederlands Philharmonisch Orkest en meer 
bekende muziekhelden. Wat een feest om dit te 
mogen doen met elkaar. Er is gerepeteerd binnen de 
protocollen van onze basisscholen en onder 
aanvoering van een Coronawerkgroep.  
  
Het openingsprogramma wordt gepresenteerd door 
zangeres Izaline Calister.  
  
 
Hier kunt u ook Live meekijken:  
https://www.concertgebouw.nl/ontdek/feestelijke-
opening-kindermuziekweek  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iWjM-1DKS_s  

 

 

 

 

Gezonde school: Even weer puntjes op 

de i! 

Als team merken wij dat er slordiger wordt 

omgesprongen met onze regels die gelden voor wat 

betreft de “gezonde school”. 

Wilt u er  zorg voor dragen om dit samen met uw 

kind te bespreken en dat u zich dus aan de regels 

houdt. 

Hier volgen ze nog een keertje ( ze staan o.a in de 

schoolgids): 

 Als tussendoortje eten we fruit en drinken 

water.  

 Als lunch eten we bij voorkeur bruin brood 

met dun beleg en drinken we water. 

 Traktaties bij verjaardagen zijn klein en 

gezond of max 60 kcal snoep ( maar liever 

gezond) 

 Een klein presentje kan ook 

 1 traktatie per kind 

 Overleg voorafgaande de verjaardag met de 

leerkracht, zodat er geen teleurstelling is op 

de verjaardag bij het trakteren. De leerkracht 

heeft bijvoorbeeld ook een traktatiewaaier 

die u kunt lenen voor leuke ideeën. 

Alles wat betreft limonade, sap, koek, ontbijtkoek, 

mueslirepen, croissants,  donuts en ga maar door, 

mag niet op school worden gegeten. Bedenk dat uw 

kind 25 uur per week bij ons is en zich aan deze regels 

dient te houden. De overige uren van de week zijn 

voor u en uw gezin, daar gaan we niet over. Al hopen 

we natuurlijk dat u ook een voorstander bent van 

gezond leven en gezond blijven! 

O ja we gaan dus even streng zijn. U kunt een sticker 

verwachten op producten die wij niet willen zien en 

deze gaan dus weer mee naar huis. 

 

https://www.concertgebouw.nl/ontdek/feestelijke-opening-kindermuziekweek
https://www.concertgebouw.nl/ontdek/feestelijke-opening-kindermuziekweek
https://www.youtube.com/watch?v=iWjM-1DKS_s


Juf Anne heeft 

een zoon! 

Op 1 april is Abel, 

de zoon van juf 

Anne geboren! 

Gefeliciteerd! En 

alle geluk van de 

hele wereld 

gewenst.

 

Nog meer baby nieuws: 

Juf Bianca en juf Lisa verwachten een baby!!! 

We wensen hun beide een voorspoedige 

zwangerschap!  

 

En dan keer twee! 


