
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  18 

21 mei schooljaar 2020-2021 

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 
 

24 mei Tweede Pinksterdag, 
iedereen vrij 

25 mei Praktisch Verkeersexamen 
groepen 8 

26 mei Start Topuur kleuters: 
dans, drama en toneel 
 
Informatiemiddag voor 
oriënterende ouders 
15:00-16:30 

4 juni Nieuwsbrief 19 

23 juni Studiedag, leerlingen vrij 

25 juni Zomerfeest (Coronaproof) 

 

Koningsdag 

Vrijdag 30 april j.l. hebben we samen gezongen 

en gedanst op het liedje ‘Zij aan zij’. Meester 

Egon heeft ons gefilmd vanaf het dak. 

De meiden van groep 8b, Angela, Ginger, 

Jennaley en Yve deden het dansje voor en lieten 

ons zien hoe we kunnen swingen!!!!! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerorkest gr 5-6-7-8: 

Sinds de verscherpte maatregelen m.b.t. het 

Coronavirus hebben de leerlingen niet meer 

kunnen oefenen op hun instrumenten. Deze 

week was dat anders! De leerlingen mochten 

sinds lange tijd weer op hun instrument spelen, 

wel in een kleiner groepje want de leerlingen 

worden nog niet gemixt met elkaar. In de 

komende weken zullen ook de leerlingen van 

 

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


groep 4 kennis maken met verschillende 

instrumenten. Daarna kunnen ze hun voorkeuren 

opgeven en krijgen ze een instrument 

toegewezen dat ze vanaf groep 5 leren bespelen. 

 

 

Textielrace: 

De leerlingen van groep 7 vertellen er iets over: 

We kregen 19 mei bezoek van Meester Pepijn en 

die legde uit wat de textielrace inhoud. We 

moeten zo veel mogelijk textiel verzamelen. 

Wereldwijs zamelt die kleren in ook ander soort 

textiel, mensen die je kent zijn ook welkom om 

mee te helpen met kleren in zamelen en je kan 

die inleveren bij de groepen 7a en 7b. Meerdere 

scholen doen mee aan de race. We moeten 

zoveel mogelijk kleren verzamelen in een dichte 

(vuilnis) zak. De race begint op 24 mei en eindigt 

op 17 Juni 2021, je mag natuurlijk wel eerder 

beginnen met inzamelen. 

Wat je NIET mag meenemen is: 

-Geen vieze of nat textiel -geen tapijt of matras 

Je mag WEL meenemen: 

-schoenen -beddengoed (geen kussens of 

dekbedden) -kleding -lappen stof -tassen, riemen 

etc -knuffels -petten, hoeden, mutsen -

huishoudelijk -gordijnen Als jij meehelpt help jij 

tegen kinderarbeid en een beter milieu. En als 

we winnen krijgen de groepen 7 een schoolreisje 

naar Nemo!!!!!!!! 

Roshan, Tahirah , Daantje en Joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit de ouderraad 

Ook in deze nieuwsbrief stellen weer twee 
ouders uit de ouderraad zich aan u voor. 

Shiba 

Hallo allemaal, 
 
Ik wil mij graag voorstellen als nieuw lid van het 
OR. 
Ik ben Shiba en moeder van twee lieve zoontjes 
waarvan er een (Zain) in groep 4B zit. 
Wij zijn eind vorig jaar verhuisd vanuit Zaandam 
naar Amsterdam Zuidoost. Na de verhuizing heb 
ik mijn baan ook opgegeven om het iets rustiger 
aan te doen.  
Dit betekent dat ik iets meer vrije tijd heb. 

Daarom leek het 
mij leuk om aan 
te sluiten bij het 
OR en zo 
betrokken te zijn 
bij de nieuwe 
school van mijn 
zoon. 
Ik kijk er naar uit, 
om voor zover 
het mogelijk zal 
zijn dit jaar, mee 
te helpen met het 
organiseren van 
leuke activiteiten 
voor de kinderen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naomie 

Naomie Zweers, moeder van Kaylin in groep 7B 

en Keyon in groep 1/2C vertelt: zo’n drie of vier 

jaar geleden ben ik bij de ouderraad gekomen. Ik 

werd aangesproken door een groep enthousiaste 

luizenmoeders. De sfeer onderling was gezellig 

en van daar uit ben ik in de ouderraad gegaan. Ik 

vind het leuk om van betekenis te kunnen zijn en 

invloed te hebben op de sfeer van de school 

tussen ouders en kinderen. En een bijdrage te 

leveren aan leuke momenten en herinneringen 

voor de kinderen. Ook vind ik het leuk om de 

vertaalslag te maken tussen ouders in de school 

en de ouderraad. In mijn werk als kinder- en 

jeugdpsycholoog heb ik ook dagelijks contact 

met ouders en kinderen en geniet daar ook van. 

Ik zit in de paas- en zomerfeestcommissie. Er is 

ruimte om activiteiten te bedenken, in te huren, 

bv. de schaafijskar tijdens een zomerfeest. Mijn 

hobby is – net als mijn dochter – afrodans. 


