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4 september schooljaar 2020-2021
Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de
activiteitenkalender, https://www.obswereldwijs.nl/activiteitenkalender/
als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer
informatie over de activiteit
7 september

15 september

18 september
21 september

24 en 25 september

Naschoolse activiteiten
blok 1
Start tuinieren ouders met
kinderen olv juf Wendy
Open lessen? Alternatief
zie de kalender website en
deze nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3
Stoeptegels samen met
uw kind gaan maken! Kick
off activiteit
Studietweedaagse:
kinderen zijn vrij

Even voorstellen nieuwe leerkrachten
Juf Gitta:

Heel erg leuk vind ik het
om als groepskracht 1/2
naast Wendy in de
onderbouw te komen
werken. Hiervoor heb ik
overal in Amsterdam
ingevallen als
groepsleerkracht groep
1/2 en daarvoor heb ik
ook in het buitenland
gewerkt. Mijn hobby’s zijn

muziek maken en luisteren, sporten en creatief bezig
zijn. Tot ziens!
Juf Priscilla:
Ik ben Priscilla
Ik ben leerkracht van groep 1-2b samen met Busra en
nieuw op Basisschool Wereldwijs. Ik heb voor
Wereldwijs gekozen
omdat het een school is
die gespecialiseerd is
ontwikkelingsgericht
onderwijs en dat is naar
mijn mening de beste
manier kinderen
betekenisvol onderwijs
aan te bieden dat
interessant voor ze is. Het
onderwijs is niet alleen mijn werk, het is ook een
grote hobby van mij. Ik geniet elke dag van de
leerlingen. Ik ben een creatieve, sportieve juf en
gebruik dit ook bij het lesgeven aan de kinderen. Een
verhaal vertellen, versje of liedje aanleren is ook erg
leuk.
Mijn andere hobby's zijn lezen, viool spelen en
tekenen.
Juf Marijke:
Sinds dit schooljaar sta ik als kersverse leerkracht voor
groep 1-2 D naast juf Hestia. Ik vind het heel boeiend om
met kinderen in deze leeftijd te werken. Ik heb (lang
geleden) pedagogische wetenschappen gestudeerd en heb
in de afgelopen 25 jaar als pedagoog diverse functies

bekleed bij verschillende (kinderopvang)organisaties, van
beleidsmedewerker, trainer/opleider pedagogiek, VVEcoach tot manager van dagopvang, voorscholen en
buitenschoolse opvang.
Ik ben zelf moeder van 2 zoons van 19 en 22, die al het
huis uit zijn. Ik heb het basisonderwijs altijd een heel
interessant werkveld
gevonden en heb toen
mijn eigen kinderen
naar de basisschool
gingen altijd veel in de
verschillende klassen
ouderhulp geboden,
van samen lezen,
rekenen tot luizen
pluizen. En nu heb ik de
stap gezet om zelf
leerkracht te worden. Ik
heb er heel veel zin in!

Juf Jasmijn:
Beste ouders verzorgers, graag stel ik, Jasmijn van der Klip,
me bij dezen aan u voor. Ik ben nieuw op Wereldwijs,

maar zeker niet in het onderwijs. Hiervoor heb ik
gewerkt op basisschool de Zuiderzee, basisschool Piet
Hein en basisschool het Gein. Allen in groep 1-4. Mijn
hart ligt bij jonge kinderen. Ik houd erg van zingen,
creatief bezig zijn, koken en
de natuur. Dus daar gaan de
kinderen van 1/2 a, waar ik
woensdag, donderdag en
vrijdag lesgeef, zeker kennis
van nemen. Na school ben
ik moeder van twee
jongens, Luca (7) en Mattia
(5). Samen maken we er
vast een mooi schooljaar
van.
Meester Pablo, vakdocent gym groep 1-3:
Aangenaam!
Mijn naam is Ivan Pablo Lagunas Uribe en ik ben 47 jaar. Ik
ben geboren in Rancagua te Chili, Latijns-Amerika. Dit
dorpse stadje is gelegen in een prachtige vallei, waar veel
fruit, wijn en koper vandaan komt, tegen de voet van het
machtige Andes gebergte aan, dat is de plek waar ik voor
het eerst, door het lot van het toeval mijn ogen open deed.

Ik ben kind van ouders die om politieke standpunten hun
land, cultuur moesten verlaten....ouders die door onrecht
en onderdrukking in verzet zijn gegaan, om een verschil bij
te dragen in het voordeel van een rechtvaardiger
maatschappelijk bestaan.
Zoals ook o.a. een Anton de Kom en Gerrit van der veen
dat deden.....Nederlands hoop in bange dagen.
Ik woon in Amsterdam vanaf mijn tweede levensjaar.
In het jaar 1992/93 gingen we weer als familiegroep, na de
terugkeer van democratische begrippen, terug naar het
''beloofde land'' .Voor mij was dat echter een hele moeilijke
tijd, gezien het feit dat al mijn sociaal emotionele
ontwikkelingen hier in Nederland waren geankerd. Ik kon
daardoor moeilijk hechten, aan een totaal andere
maatschappij als wat ik gewend was....ik ben na 7 jaar, na
mijn studie Bewegingsonderwijs en pedagogiek aan de
Universiteit te Santiago de Chile, teruggekeerd naar de stad
van de mooie dromen en bakstenen, Amsterdam.
Eenmaal terug op mijn stek, ben ik in het jaar 2001 aan de
slag gegaan op een school in Amsterdam west, als
gymdocent. Na 7 jaar Marcanti College, heb ik nog op vier
andere scholen gewerkt, het leeuwendeel ''gedrag
scholen''.
Mijn droom is om door middel van bewegend onderwijs,
jeugdigen/ kinderen helpen helemaal zichzelf te durven
zijn.
Nochtans, blijven we mensen en maken we fouten, ook ik...
fouten om te leren, geven weer hoop op vooruitgang.
Spreek me dus gerust aan als u iets dwars zit!

Ik hou van
sporten: Fietsen,
hardlopen,
calisthenics,
voetbal, tennis,
dans etc ..

Voor mijn rust yoga, lezen, film, reizen en noem maar op..
Mijn roepnaam is Pablo.
Aangenaam en tot snel!

Met het thema in de Babykamer wordt hard gewerkt in de
groepen 1/2. De baby wordt in bad gedaan, gepoederd en
goed verzorgd met diverse babyproducten.

De hele brief is meegegeven aan de kinderen van groep 7
en groep 8!

IPC groep 5
Stukje geschreven door Ingmar en Dy'Nero 5b.
Wij werken met IPC over beroepen van vroeger en nu. We
hebben een tijdlijn in de klas. We zetten foto's van
beroepen van onze familie op de juiste plek op de tijdlijn.
We leren veel over geschiedenis. De ouders van Jessmay
werken bij KLM. Die is opgericht in 1919. Dat is meer dan
een eeuw geleden!

AMSTERDAMMERTJES informeert de ouders over deze
regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport,
Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie,
met een programma voor de maanden september t/m
oktober, via onderstaande link.

https://nardinckmedia.nl/wpcontent/uploads/2020/08/Amsterdammertjes-5-2020digi.pdf

Vier Perenbomen!
U heeft vast gehoord van de geweldige actie van een
Perenboomkweker die zijn perenbomen niet kon
exporteren en gratis beschikbaar stelde voor heel
Nederland. Ook wij hebben er vier opgehaald! En
natuurlijk geplant. Nu maar hopen dat ze het gaan doen!

Diefstal onder schooltijd door
onbekende pubers

636)
Het Wijktalentorkest is betaalbaar voor iedereen en met
Stadspas mogelijk gratis.
Meer informatie staat op:
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest.
Heeft u vragen, of wilt u uw kind aanmelden voor een
proefles? Neem dan contact op met Mirte:
mmoes@leerorkest.nl

Klein Leerorkest ( Samenspel, Bijlmerdrie
en Wereldwijs):

Helaas is er iets vervelends gebeurd. Onder schooltijd
heeft de groep 7 gezien dat onbekende pubers van een
mooie BMX fiets de steunen probeerden te stelen. Helaas
is er ook eentje daadwerkelijk meegenomen. We willen u
allereerst vragen om mede op te letten en fietsen, steppen
enz goed op slot te zetten. Wij blijven natuurlijk ook
opletten!

15 september open lessen?
Nee helaas dat kan nog niet maar we hebben wel iets leuks
bedacht!
Op deze dag krijgt u van uw leerkracht een paar filmpjes te
zien van de groep van uw kind! U krijgt via Parro links
toegestuurd zodat u toch een kijkje kunt nemen in de
groep van uw kind!

Start naschoolse activiteiten blok 1
Voor kinderen vanaf groep 2 starten volgende week de
Naschoolse activiteiten. U heeft daar een aparte brief over
gehad om uw kind op te geven. En u krijgt een brief of/en
waar uw kind geplaatst is. Let op er is hooguit plaats voor 1
activiteit per kind. Voor alle informatie over naschoolse
activiteiten: check onze website bij Wijk Brede School:
https://www.obs-wereldwijs.nl/naschoolse-activiteiten/

Leerorkest gestart!
Start Leerorkest en Klein Leerorkest
donderdag 3 september zijn de Leerorkestlessen voor alle
leerlingen van groep 5,6,7 en 8 weer begonnen.
Wat was het fijn om weer samen muziek te maken!
Voor de kinderen van groep 5,6,7,8 die na schooltijd ook in
een orkest willen spelen begint op dinsdag 8 september
het naschoolse wijktalentorkest: Het Klein Leerorkest!
Bij het Klein Leerorkest is er elke dinsdag les/repetitie van
14.30 tot 16.15u in basisschool Samenspel (kantershof

Geen kick off maar en super creatieve
opdracht om samen het nieuwe
schooljaar in te luiden!
De kick off kan dit schooljaar helaas niet op de
gebruikelijke manier door gaan vanwege de RIVM regels.
Toch willen we dit schooljaar graag met een corona-proof
activiteit gezamenlijk met de ouders en kinderen inluiden.
We vragen daarom wie er mee doet met het mozaïeken
van een stoeptegel. (Dit kan bijvoorbeeld een tegel van
een gezin zijn). De tegels gaan we op en om de
speelplekken van Wereldwijs en Bijlmerdrie een mooi
plekje geven!

U kunt mee doen door mee te helpen met:
-

stoeptegels te verzamelen
oude gekleurde tegels in te leveren
(oud )serviesgoed, vazen, knikkers, schelpen etc.
in te leveren

Het verzamelpunt voor stoeptegels=> tegen de muur bij
het kleuterplein (tussen 8:10-8:30 uur)
Het verzamelpunt voor overige materialen=> in de plastic
verzamelbakken bij de ingangen of u geeft het mee aan uw
kind(eren)
Op 21 september gaan we buiten aan de slag. U kunt dan
een stoeptegel afhalen en een bakje met materiaal die u
met uw kinderen op jullie tegel gaan gebruiken. Wij zorgen
dat de mozaïek materialen al geknipt zijn en er kan buiten
op 1,5 m afstand geplakt en gevoegd worden. We hopen
op jullie komst!
Wilt u mee helpen of meer informatie dan kunt u mailen
naar w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl

W

Doet u ook mee?
Komt u ook samen met uw kind tuinieren
en helpen bij kleine klusjes op het
kleuterplein?
Op maandagen van 14:30-15:30 uur
Vanaf maandag 7 september

Samen met uw kind kunt u na schooltijd mee doen. Op een
bord kunt u zien wat er die maandag te doen is. U kunt
denken aan klussen zoals: vegen, onkruid verwijderen, een
plantenbak in orde maken, snoeien enz. Ivm rivm
richtlijnen kunnen een beperkt aantal ouders met hun
kind(eren) meedoen. Vooraf kunt u zich opgeven via Parro.
Neem bij regenachtig weer laarzen en een goede regenjas
mee  . We sluiten elke keer met drinken en wat lekkers
af. Juf Wendy 1/2C

