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10 september schooljaar 2021-2022 

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 
 

13 september  Koffie met….NPO plan  
8.45-9.45 LIVE en digitaal 
19.00-20.00  

21 september Inlooplessen digitaal : u 
krijgt filmpjes via Parro 

28 september Ouders mogen samen met 
kinderen weer naar de 
klassen! Dus de leerkracht 
komt de kinderen niet 
meer halen. Om 8.15 is de 
deur open en om 8.25 
start de les 

30 september en 1 
oktober 

Studietweedaagse de 
leerlingen zijn vrij 

Gezellige kick-Off! 

Dank voor uw komst en het gezellig samenzijn! 

Hierbij enkele foto’s om na te genieten 

 

Wensen maken voor het nieuwe schooljaar ( de handjes 
hangen inmiddels in de hal) 

 

 

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


 

Lekkere limo en op de achtergrond het springkussen 

 

 

Oplossen van het raadsel. Daar had je 
doorzettingsvermogen voor nodig! 

Koffie met… NPO  

De link naar de zoom meeting op maandagavond vindt u in 
de Parro agenda 

Even voorstellen: 

Dag allemaal! 

Ik ben de nieuwe management assistent op Wereldwijs. 

Begin 2021 heb ik als zij-instromer de opleiding tot 
Schoolleider Primair Onderwijs afgerond. Met de gedachte 
dat ooit te gaan doen, liep ik al jaren. Toen ik de ruimte 
ervoor had en de kans deze opleiding te gaan volgen 
opnieuw voorbij zag komen, heb ik de daad bij het woord 
gevoegd. 

In het verleden werkte ik o.a. als medisch 
bioloog/journalist en voor een organisatie die opkwam 
voor vrouwenrechten rond zwangerschap en geboorte. 

De afgelopen paar jaar had ik een leer-werkplek op een 
basisschool en werkte ik voor een meerscholenbestuur van 
22 scholen rond Nieuwegein. 

Ik heb een dochter van 7 jaar waar ik graag vrije tijd mee 
doorbreng. Verder houd ik van natuur, muziek en van 
boeken lezen. 

Ik ben meestal te vinden in de kamer van Paula en Mira, of 
bij Helen. 

Hartelijke groet! 

Maureen Baartman 



Beste ouders, 

Vanaf begin dit schooljaar ben ik ‘de dansjuf’ voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4. Mijn naam is Marquita Bos en 
ik vind het heel fijn om als vakleerkracht dans onderdeel te 
zijn van het team en dansles te geven aan de kinderen van 
Wereldwijs. Afgelopen periode heb ik al kennis gemaakt 
met een aantal groepen en met ze gedanst in het 
speellokaal. Leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen 
zijn en vol overgave dansen! Ik kan niet wachten om de 
rest van de groepen te ontmoeten. De leerlingen mee te 
nemen in de wereld van dans en ze daar iets wijzer in te 
maken. 

Naast mijn danslessen bij Wereldwijs, werk ik als 
zelfstandig ondernemer vanuit mijn eigen dansschool in 
Apeldoorn en geef daar met veel plezier danslessen aan 

kinderen. Na in 
1997 afgestudeerd 
te zijn als docent 
dans aan de Fontys 
Dansacademie in 
Tilburg, heb ik op 
verschillende 
basisscholen en 
centra voor 
kunsteducatie 
lesgegeven en ben 
nu bij Wereldwijs 
aangekomen na 
een lange dansreis. 

Met heel veel plezier ga ik op avontuur met de kinderen 
van Wereldwijs en ontdek samen met hen nieuwe 
werelden! 

Marquita Bos 

Amsterdammertjes 

Naast het nieuwe schooljaar start tevens het culturele 
seizoen.  
 
Amsterdammertjes informeert ouders/verzorgers over 
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://bit.ly/3mS4nPO 

Digitale geletterdheid 

Door de komst van de vakdocenten besteden we het geld 
van Topuur aan lessen over digitale geletterdheid. 

We werken samen met Bomberpot en juf Irja komt dit jaar 
aan alle groepen ( dus groep 1-8) 10-12 lessen geven over 
digitale geletterdheid. 

De leerlijn bestaat uit de onderdelen: mediawijsheid, 
computational thinking, informatievaardigheden en ICT-
basisvaardigheden. https://bomberbot.com/nl/ 

ICT-basisvaardigheden 

Om te kunnen omgaan met tablets, computers en andere 
elektronische apparaten zijn ICT-basisvaardigheden nodig. 
Met deze vaardigheden worden de basisvaardigheden 
bedoeld die nodig zijn om computers en andere apparaten 
te kunnen bedienen en dat je de werking ervan begrijpt. 
Maar het gaat er ook om dat je de mogelijkheden én 
beperkingen van technologie kent. 

Informatievaardigheden 

Met goede informatievaardigheden kun je informatie uit 
(digitale) bronnen zoeken, vinden, beoordelen op 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid én deze informatie 
verwerken. Hierdoor kun je kritisch omgaan met alle 
(online) informatie die beschikbaar is. En dat is erg 
belangrijk in het digitale tijdperk waarin we leven. 

Mediawijsheid 

Je bent mediawijs als je bewust en kritisch kunt omgaan 
met de digitale wereld waarin we leven. Hiervoor heb je 
kennis nodig over bijvoorbeeld je eigen mediagebruik en 
dat van anderen, de rol en doelen van media en hoe je 
participeert in sociale media. Omdat de samenleving meer 
en meer medialiseert is mediawijsheid een essentiële 
vaardigheid. 

Computational Thinking 

Computational thinking is het creatief kunnen inzetten van 
computertechnologie om problemen op te lossen. Het gaat 
om het (her)formuleren van problemen zodat het mogelijk 
wordt om deze problemen met computers op te lossen. 
Veel problemen zijn te complex en vereisen 
computertechnologie. Computational thinking is dus 
onmisbaar. 

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=ca2f8a0fde&e=3f7ace1223
https://bomberbot.com/nl/

