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10 juni 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 

16 juni Kunstschooldag gr. 8 

17 juni KLO concert, alleen klein 

leerorkest leerlingen 

21 juni Inlooplessen ouders 

08:25-09:00 

23 juni Zomerconcert leerorkest 

gr. 5,6 en 7 (locatie 

Kantershof) 

24 juni Sporttoernooi gr. 5 + 

nieuwsbrief 17 

1 juli  Zomerfeest  

Vanuit de onderbouw 

Op het kleuterplein wordt volop ontdekt en 

onderzoek gedaan. Zo vangen we insecten, 

waarmee de kinderen leren zachtjes met de 

dieren om te gaan en goed te kijken. Daarbij 

moet je erg nauwkeurig te werk gaan en gebruik 

je bij uitstek de onderste bouwstenen van de 

cognitieve functies. De beestjes laten we buiten, 

maar het onderzoek gaat binnen verder. De 

kinderen weten nu bv hoe een larve van een 

lieveheersbeestje eruit ziet, dat deze bladluizen 

eet, durven vuurwantsen te vangen en zien hoe 

een pissebed zich oprolt als hij bang is. Ook over 

planten leren de kinderen veel. Ze leren dat de 

brandnetel prikt, dat je er dan het sap van smalle 

weegbree op kan doen, zodat de prik weg gaat. 

We wieden de hop die over de rozen woekert. 

We benoemen de verschillende planten en 

bekijken bloembolletjes in de bakken. Natuurlijk 

wordt er veel met water en zand gebakken, 

gekookt, onderzocht en gespeeld. Ontzettend 

rijk speelmateriaal. Uitstekend voor rollenspel. 

Daarom hebben we ook oude pannen en 

keukenlepels toegevoegd, dan is het net echt. 

Mocht u nog oude pannen/(pol)lepels hebben. 

Neemt u ze mee? De kleuters spelen er graag 

mee!  

De kinderen die liever rennen of fietsen kunnen 

op de verschillende fietsjes en het plein goed 
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spelen. Daarmee leren ze ook rekening houden 

met anderen en kunnen ze opgaan in hun eigen 

(rollen)spel.  

Op het klimrek wordt 

flink geklauterd. Maar 

ook hier komt 

rollenspel uit voort. De 

kinderen slapen, 

mogen de grond niet 

raken, enz. Kortom 

buitenspelen is 

verschrikkelijk rijk aan 

leermogelijkheden. En 

is niet weg te denken uit het OGO onderwijs. 

 

 

Van de ouderconsulent:  

In juni/juli zijn er inloopmomenten waarop u van 

harte welkom bent. Inloop voor ouders van 

nieuwe kinderen op Wereldwijs: Woensdag 8:30-

9:30 uur op 15 juni, 22 juni 29 juni en 6 juli in de 

teamkamer bij Wereldwijs 1. Is uw kind dit 

schooljaar in groep 1 gestart?  Vindt u het leuk om 

kennis te maken met andere ouders? Heeft u vragen 

over het onderwijs van uw kind? Wilt u meer weten 

over Parro? Kom dan langs bij het inloopmoment op 

woensdagen 08:30-9:30 uur.  

Rapportfolio en Parro: helpdesk inloop voor 

ouders: Donderdag 16 juni, donderdag 23 juni, 

donderdag 30 juni, donderdag 7 juli. Heeft u moeite 

met inloggen of wilt u hulp bij het schrijven van een 

stukje over uw kind? Of vindt u het fijn om samen 

met anderen het rapportfolio te lezen en te bekijken. 

Kom dan naar een van de inloopmomenten. U gaat 

dan op een ipad van school aan de slag.  

Donderdag 8:30-9:30 uur in de teamkamer bij 

Wereldwijs 1 

Donderdag 17:00-18:00 uur in de aula van 

Wereldwijs 2 (uw kind mag meekomen!) 

Wilt u liever een individuele afspraak om te praten 

over het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind, 

neem dan contact op met w.vandenheuvel@obs-

wereldwijs.nl 

Wendy van den Heuvel 

 

Even voorstellen: 

 
 

Dag allemaal, 

Sinds 23 mei loop ik rond op Wereldwijs en ben 

ik aan de slag gegaan als Cultuurcoördinator. Na 

de zomervakantie zal ik daarnaast ook als 
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vakdocent creatieve taallessen gaan geven aan 

halve klassen. 

Wat een mooie school is Wereldwijs en wat 

gebeurt er al ontzettend veel op het gebied van 

kunst- en cultuureducatie! Ik heb heel veel zin 

om mee te werken aan een rijk en betekenisvol 

cultureel aanbod in de school door o.a. passende 

educatieve en culturele uitstapjes te vinden bij de 

lopende thema’s, experts en (kunst)vakdocenten 

in de school te halen en steeds weer de 

verbinding te vinden tussen kunst en cultuur en 

de andere leergebieden en vakken.  

Eerder heb ik gewerkt als theaterdocent, 

locatiemanager en beleidsmedewerker bij een 

creatieve buitenschoolse opvangorganisatie. 

Daarnaast heb ik ook voor de klas gestaan. In 

mijn vrije tijd ga ik het allerliefst naar het theater 

en met mijn kinderen naar jeugdtheater. Ik hoop 

een groot deel van jullie te ontmoeten op vrijdag 

1 juli bij het Zomerfeest. Het belooft een 

spetterend feest te worden bomvol met tradities 

en rituelen! 

Hartelijke groeten,  

Sofie Veenstra 

s.veenstra@obs-wereldwijs.nl 

 

Zomerconcert 

Alle ouders van de groepen 5, 6 en 7 zijn van 

harte welkom bij het laatste leerorkest concert 

van dit schooljaar. Op onderstaande affiche kunt 

u zien hoe laat de groep van uw kind begint (let 

op: in de gymzaal van Samenspel, Kantershof). 

Kom luisteren en genieten. 

 

 

 

Verlening van Excellentie  

Het concept rapport van de jury is binnen! Het is een 

mooi en positief rapport waar we sowieso trots op 

mogen zijn. Eind juni krijgen we te horen of de conclusie 

is dat we weer excellent worden….nog even geduld dus. 

Wij wachten in spanning af.  

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