
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  19 

4 juni 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 
 

17 juni Laatste dag Textielrace 

18 juni Nieuwsbrief 20 

19 juni zaterdag Natuurklusdag 

23 juni Studiedag, leerlingen vrij 

25 juni Zomerfeest (Coronaproof) 

30 juni Informatie middag voor 
oriënterende ouders 

 

Natuurklusdag op het kleuterplein: 
zaterdag 19 juni 

Komt u ook een uurtje helpen op de natuurklusdag 
op het kleuterplein zaterdag 19 juni tussen 10-15 
uur? 

We gaan met oude pallets een compostbak maken, 
wat planten in de grond zetten, onkruid wieden, 
kleibommetjes maken om te zaaien. En natuurlijk zijn 
er ook eenvoudige klusjes zoals planten water geven 
en vegen. Ook wordt gezorgd voor drinken en wat 
lekkers. Kortom: dit wilt u niet missen J 

Heeft u nog stekjes uit eigen tuin of een vaste plant 
die u een plekje wilt geven op het kleuterplein? We 
horen het graag! We zijn vooral op zoek naar wat 
bodembedekkers voor op de heuvel. Als u mee wilt 
doen, stuur dan een mail naar w.vandenheuvel@obs-
wereledwijs.nl met het tijdstip van uw voorkeur. Ivm 
Covid-19 werken we nog met tijdsloten, waarbij 
telkens 2 gezinnen met hun kind(eren) aan kunnen 
sluiten. Nl. 10:00 / 10:30/ 11:00/ 11:30 / 12:00 /13:00 
/ 13:30/ 14:00/ 14:30/ 15:00 uur 

Tot snel! 

Wendy van den Heuvel 

 

Update Corona 

Helaas worden we op dit moment nog hard getroffen 

door positief geteste leerlingen. Afgelopen week 

moesten er drie groepen in quarantaine! 

Onze leerkrachten zijn nog niet inge-ent dus u snapt 

dat er veel zorgen zijn en ook dat we er ondanks 

versoepelingen landelijk echt nog NIET zijn! 

Daarom: 

- iedereen die verkoudheidsklachten heeft is NIET 

welkom op school. U bent verplicht uw kind op te 

halen. Conform het landelijke Coronaprotocol PO. Er 

zijn nu onnodige discussies en we hebben daar 

gewoon geen zin meer in. Uw begrip hiervoor. 

 

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


Wees zelf alert. Blijf testen! 

Onze organisatie staat dus nog steeds enorm nog 

onder druk. Ook graag hier uw begrip voor.  

REMINDER: we doen nog mee t/m 17 

juni! 

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. 

 

 

We staan tweede!!! Dus alles is nog van 
harte welkom en wie weet kunnen we 
dan nog winnen! Lever uw textiel dus bij 
ons in via uw kind. Mobiliseer de familie 
en vrienden! 

 

 

 

 

 

Debatbattle Discussiëren Kun je Leren 

Roshan en Rebecca uit de groepen 7 gaan ons 
vertegenwoordigen op de Amsterdamse 
Debatbattle op 10 juni! 

In de groepen 7 hebben de discussiëren kun je 
leren lessen plaats gevonden. 

De stedelijke debatbattle is een uniek evenement dat 
leerlingen een podium biedt om hun mening te uiten over 
maatschappelijk relevante onderwerpen en is voor 
volwassenen dé kans om te horen wat kinderen beweegt. In 
de gemeente Amsterdam staat ieder jaar een ander thema 
centraal.  



De debatbattle is de plek waar leerlingen écht contact 
maken en met elkaar in gesprek gaan. Na eens reeks 
masterclasses op school brengen de leerlingen het geleerde 
in de praktijk op de debatvloer.  
  
De stedelijke debatbattle is een eigentijdse aanpak die 
bijdraagt aan de mondelinge taalvaardigheid, 
meningsvorming en burgerschap van leerlingen 
basisonderwijs. De grote belangstelling van scholen toont 
aan dat ook zij de meerwaarde van dit programma zien. De 
stedelijke debatbattle is levensecht leren. We bieden 
kinderen een unieke ervaring die ze niet meer zullen 
vergeten. 

 

De twee helden gaan naar de locatie waar o.a. 
onze wethouder Marjolein Moorman en 
Humberto Tan in de jury zitten.  De groepen 7 
gaan digitaal meegenieten. 

We wensen hen heel veel succes! 

Even grappig: 

Een leerling die met heel plezier in de 
schooltuinen aan het werk was vroeg aan de 
schooltuinmeester: “wat wil u later worden?” 

Want zoiets leuks als werk zien dat was 
eigenlijk niet voor te stellen. 

Project Koloniale sporen in mijn buurt 

 

https://inmijnbuurt.org/thema/koloniale-
sporen-in-mijn-buurt/ 

In de groepen 8 vindt het project koloniale 
sporen in mijn buurt plaats. 

In elke wijk woont wel iemand die opgroeide in een 
van de voormalige Nederlandse koloniën. Wat is de 
invloed van het koloniale denken op het leven nu? En 
welke kleding, wat voor voedsel en welke gebouwen 
in jouw buurt zouden er niet zijn zonder die 
koloniën? 

Stichting In mijn Buurt staat voor leren door 

ontmoeting tussen jong en oud. Sinds 2015 

koppelen wij basisschoolleerlingen aan 

ouderen met als doel begrip voor de ander te 

creëren en vooroordelen te doorbreken. 

Tijdens persoonlijke ontmoetingen 

interviewen de kinderen ouderen over een 

deel van de Nederlandse geschiedenis, zoals 

het koloniale verleden, migratie of de 

Tweede Wereldoorlog. In workshops leren 

de kinderen hoe zij zelf de verhalen kunnen 

doorvertellen. 

Dit ontmoetingsonderwijs, waar inmiddels 

ruim 3000 kinderen aan deelnamen, is een 

nieuwe manier van leren. Niet de lesboeken 

staan centraal, maar het contact tussen 

verschillende generaties en de persoonlijke 

historie van mensen in de eigen buurt. Aan 

het eind van het programma ontvangen de 

leerlingen de titel Erfgoeddrager, waarmee 

ze beloven verantwoordelijkheid te nemen 

voor het verhaal van de oudere en hun 

buurt. 

 

 

 

https://inmijnbuurt.org/thema/koloniale-sporen-in-mijn-buurt/
https://inmijnbuurt.org/thema/koloniale-sporen-in-mijn-buurt/
http://www.inmijnbuurt.org/erfgoeddragers/


Bouw je eigen dorp! Presentatie 

 

Wij groep 8A hebben een stad gemaakt van 
piepschuim. Wij hebben er 3 maanden over gedaan. 
In die 3 maanden hebben we veel 
gediscussieerd over hoe we de stad gingen maken, en 
hoe we het gingen indelen. We moesten veel 
samenwerken en brainstormen maar het is ons 
super goed gelukt, en hebben we allemaal iets 
gemaakt waar we heel trots op zijn. En nu hebben we 
allemaal deelgenomen aan de stad. Toen we klaar 
waren hebben wij een presentatie gegeven aan de 
baas van Zonova Harry Dobbelaar en juf Mira, en we 
zaten op een groot scherm van een 
architectenbureau Inbo.   

Betalen ouderbijdrage/schoolreisje 

Meteen na de zomervakantie gaan we op 
schoolreisje ( dit wordt betaald met de 
ouderbijdrage van 2020-2021!) 

Wilt u als u nog niet heeft betaald en u geen 
automatische incasso heeft afgegeven met 
spoed de ouderbijdrage voldoen? 

Van onze website: https://www.obs-
wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/or/ 

De ouderbijdrage 

In samenspraak met de directie van de school is besloten u 
de mogelijkheid te geven,  de kosten voor het schoolreisje, 
het zomerkamp voor groep 8 en de jaarlijkse 
ouderbijdrage voortaan in één jaarlijkse bijdrage te 
voldoen. Voor dit schooljaar is de bijdrage als volgt 
berekend: 

Ouderbijdrage – 35 euro per kind 
Schoolreisje groep 1 t/m 7 – 30 euro per kind  
/ Schoolkamp groep 8 –  100 euro per kind. 
 
Het totale jaarbedrag is dan 65 euro voor de kinderen in 
groep 1 t/m 7 en 135 euro voor de kinderen in groep 8 
 
Gelieve over te maken naar rekeningnr IBAN: NL18 INGB 
0004915947 

Met vermelding van de naam van uw kind en de 
groep waar hij/zij in zit 

Heeft u een stadspas? 
Dan kunt u uw stadspas op school laten inscannen. 
Hiermee kan de school bij de gemeente Amsterdam 
uw ouderbijdrage ( met een maximum van €50,-) 
aanvragen. U hoeft dat zelf dus niet te doen. Alleen 
even bij ons uw stadspas laten inscannen! 

Maak hiervoor een afspraak met juf Helen- 
administratie 

Project Wonderwel in volle gang! 

In alle groepen wordt gewerkt aan het thema 
Wonderwel. Het is bijzonder om te zien hoe de 
kinderen genieten en wijzer worden op het 
wonderlijke gebied van onze zes voorzieningen in 
het huis: 

- elektriciteit - water - riolering - voedsel - afval - gas 

We leren veel en veel van onze groepen gaan 
nog op excursie! 

Maar dat kan natuurlijk alleen als we ons 
allemaal aan de Corona maatregelen houden en 
er geen groepen in quarantaine moeten. Helpt u 
mee? 

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


Zomeractiviteiten op de Amsterdamse 
schooltuinen 

 

 

 

 

 

Gratis zwemlessen in de zomervakantie voor 
kinderen zonder diploma in groep 5 t/m 8: 

 

De Cito toetsen einde schooljaar 

Inmiddels zult u het vast ook wel gehoord 
hebben van uw kind maar we zijn begonnen met 
het afnemen van de bekende tussentoetsen van 
de Cito vanaf groep 3. 

We gebruiken de Cito toetsen formatief. Dat wil 
zeggen dat we vooral kijken of uw kind 
voldoende is gegroeid ten opzichte van zichzelf. 

Maar we verliezen natuurlijk niet het niveau uit 
het oog! 

De Cito toetsen zien wij als een critical friend. 
We kunnen goed analyseren welke leerstof nog 
oefening behoeft bij uw kind en zo kunnen we 
bijvoorbeeld groeiplannen met uw kind 
opstarten of andere instructie geven. De Cito 



toetsen geven dus aanvullende informatie en zijn 
vooral bedoeld voor ons, de leerkrachten!  

Ga er als ouder relax mee om. Zorg dat uw kind 
uitgerust is en lekker heeft ontbeten.  

Meer info: 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-
onderwijs/voor-ouders 

Mijn kind doet het heel goed op methodetoetsen, maar 
op toetsen van het Cito Volgsysteem primair en 
speciaal onderwijs niet. Hoe komt dat? 

 
De toetsen van de methode en van Cito hebben niet 
hetzelfde doel. Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te 
controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo 
gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles 
goed kan maken. De toetsen van Cito hebben een ander 
doel. Ze zijn bedoeld om het niveau van het kind te 
vergelijken met het niveau van zijn/ haar klasgenoten. 
Daarom bevatten de toetsen niet alleen opgaven van lesstof 
die zojuist is behandeld, maar ook oude en zelfs 
toekomstige lesstof. Door opgaven van oude lesstof op te 
nemen, kan nagegaan worden of het kind de oude stof nog 
wel kent. En door ook moeilijkere opgaven in de toets op te 
nemen, kan hij/ zij laten zien wat hij nog méér kent. 
Bovendien volgen we met onze toetsen de ontwikkeling 
van je zoon of dochter door de jaren heen (groep 1-8). 
 
Advies: ga met de leerkracht in gesprek. Hij of zij weet 
precies waar je kind goed en minder goed in is en heeft 
waarschijnlijk prima ideeën om jouw zoon of dochter verder 
te helpen. 

 

Mijn kind doet het heel goed op methodetoetsen, maar 
op toetsen van het Cito Volgsysteem primair en 
speciaal onderwijs niet. Hoe komt dat? 

 
De toetsen van de methode en van Cito hebben niet 
hetzelfde doel. Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te 
controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo 
gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles 
goed kan maken. De toetsen van Cito hebben een ander 
doel. Ze zijn bedoeld om het niveau van het kind te 
vergelijken met het niveau van zijn/ haar klasgenoten. 
Daarom bevatten de toetsen niet alleen opgaven van lesstof 
die zojuist is behandeld, maar ook oude en zelfs 
toekomstige lesstof. Door opgaven van oude lesstof op te 
nemen, kan nagegaan worden of het kind de oude stof nog 
wel kent. En door ook moeilijkere opgaven in de toets op te 
nemen, kan hij/ zij laten zien wat hij nog méér kent. 
Bovendien volgen we met onze toetsen de ontwikkeling 
van je zoon of dochter door de jaren heen (groep 1-8). 

 

 

Alle studiedagen en vakanties op een rij 
voor komend schooljaar 

(het staat ook op de website) 

Vakantiedagen/studie 2021-2022  Van             t/m  
Zomervakantie   2021       12-07-21             20-08-21  
Studie tweedaagse              23-09-21              24-09-21  
15 oktober Studiedag   15-10-21  
Herfstvakantie      18-10-21              22-10-21  
6 december vrij/studiedag      06-12-21                
24 december vrije middag        24-12-21  vanaf 12.00 uur     
Kerstvakantie        27-12-21             07-01-22  
Voorjaarsvakantie  21-02-22              04-03-22  
Tweede Paasdag  18-04-22  
Meivakantie        25-04-22               06-05-22  
Hemelvaart     26-05-22               27-05-22  
Pinsteren   10-06-22  
15 juli vrije middag     15-07-22           vanaf 12.00 uur  
Zomervakantie        2022    18-07-22               26-08-22  

 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders
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