
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  18 

8 juli 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 

12 juli  Wenmiddag: alle kinderen 
maken kennis met hun juf 
of meester van volgend 
schooljaar 

14 juli Afscheid groep 8 en 
musical 

15 juli 12.00 alle leerlingen vrij 
start zomervakantie 

29 augustus Weer naar school 

8 september en 12 
september 

Startgesprekken voor alle 
ouders 

16 september SAVE THE 
DATE 

Kick off : openingsborrel 
voor ouders met team van 
het nieuwe schooljaar. 
Meer info volgt na de 
zomer 

 

Overzicht studiedagen en vakanties 

2022-2023 

U kunt dit overzicht al een tijd vinden op onze website: 

https://www.obs-wereldwijs.nl/vakantie-en-studiedagen/ 

 

 

Ook kunt u in de activiteitenkalender heel veel zaken 

terugvinden voor het komende schooljaar! Deze wordt nog 

verder ingevuld eind augustus. 

In de krant:  

Zie ook https://www.obs-wereldwijs.nl/excellent/ 
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Welke juf of meester krijgt uw kind? 

Hieronder kunt u zien welke juf of meester uw kind krijgt 

volgend schooljaar. We zijn nog op zoek naar leerkrachten 

( maar welke school is dat niet?). Zie onze website:  

Soms ziet u dat er twee namen staan dat komt omdat deze 

personeelsleden bijvoorbeeld nog aan hun opleiding bezig 

zijn en dus nog niet helemaal bevoegd zijn.  

 

 

Personele ontwikkelingen: 

Juf Amy en juf Linda worden adjunct-directeur ( duo-

schap). Zij volgen juf Mira op ( zie vorige nieuwsbrief). Ons 

team is trots dat eigen personeelsleden deze uitdaging aan 

gaan. Zij gaan ook de schoolleidersopleiding volgen. We 

wensen hum ontzettend veel succes met deze nieuwe 

uitdaging! 

Juf Bianca gaat Wereldwijs verlaten. We bedanken haar 

voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar het 

allerbeste. 

Juf Esmee gaat naast het volgen van een nieuwe studie 

toch blijven op Wereldwijs voor twee dagen. Zij heeft 

afgelopen jaar in groep 3 haar LIO gedaan ( leraar in 

opleiding) en gaat dus komende jaar als leerkracht bij ons 

in groep 2/3 werken. Super fijn dat zij net als juf Famke ( 

zie vorige nieuwsbrief) blijft! 

 

12.00 uitzwaaien op 15 juli 

Traditiegetrouw zwaaien we alle leerlingen uit op 15 juli 

om 12.00 uur. Met een lekker zomermuziekje gaan zij 

langs de docenten die hun uitzwaaien naar buiten. En als 

laatste natuurlijk onze groep 8 leerlingen die dan echt 

Wereldwijs gaan verlaten.  

De leerlingen 

komen dan 

allemaal door de 

hoofdingang 

naar buiten!  

Daar kunt u dus 

uw kind 

ophalen.  

 

 

 

 



FLYER Klein Leer Orkest 

Bij deze nieuwsbrief krijgt u een flyer voor onze 

wijkorkesten. Het klein leer orkest repeteert op 

Samenspel. 

Bent u geïnteresseerd? Meld uw kind dan aan! Veel 

leerlingen van Wereldwijs participeren in het KLO. Een 

prachtige kans om muziek te maken na schooltijd. 

 

Zomerschool 

Een aantal leerlingen gaan mee doen met de zomerschool. 

We wensen hen veel plezier! 

Meer weten over de zomerschool? Kijk dan bij 

https://www.ppozo.nl/zomerschool/ 

 

Lezen en fijne vakantie! 

We wensen iedereen een heerlijke vakantie waarin we 

hopen dat alle leerlingen blijven lezen. Normaal gesproken 

krijgen alle leerlingen een leesboek van ons voor de 

vakantie maar dat boek hebben we al eerder cadeau 

gedaan bij de actie ZO leest! 

( zie https://zoiszuidoost.nl/zozuidoost-leest/ ) 

Voor onze allerkleinsten ( groep 1-3) hebben we voor alle 

leerlingen nog een prachtig prentenboek. Dat krijgen ze 

vrijdag 15 juli mee!  

 

En om het lezen nog leuker te maken…speel de leesbingo 

met uw kinderen! 

 

Deze zit ook bij de nieuwsbrief en kunt u zelf printen 

https://www.ppozo.nl/zomerschool/
https://zoiszuidoost.nl/zozuidoost-leest/

