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18 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 
 

19 juni zaterdag Natuurklusdag 

23 juni Studiedag, leerlingen vrij 

25 juni Zomerfeest (Coronaproof) 

30 juni Informatie middag voor 
oriënterende ouders 

29 juni en 1 juli Portfoliogesprekken 

1 juli Finale debatbattle met 
Tiana van Wereldwijs in de 
finale  

2 juli Nieuwsbrief 21 

6 juli Wenmiddag met de 
nieuwe leerkracht van 
volgend jaar 

8 juli Afscheid groep 8 

9 juli Om 12.00 start 
zomervakantie 

 

Portfoliogesprekken 

Op dit moment werken de leerkrachten en leerlingen 

hard aan de portfolio’s. 

Op dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli zijn de 

portfoliogesprekken ( sommige leerkrachten wijken 

iets af van deze data). U bent samen met uw kind van 

harte welkom. Wilt u weten hoe u kunt inloggen kijk 

dan naar de handleiding op onze website! 

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

mijnrapportfolio/ 

Via de Parro app van uw eigen leerkracht kunt u 

volgende week intekenen voor de gesprekken. Gezien 

de versoepelingen die er aan zitten te komen, hopen 

we dat de gesprekken weer live kunnen plaatsvinden! 

Personele ontwikkelingen 

Karin, management assistent gaat ons verlaten. Zij heeft 

een nieuwe uitdaging gevonden buiten het basisonderwijs. 

We zullen Karin gaan missen! We zijn in een ver gevorderd 

stadium voor de vervulling van deze vacature. 

Juf Francine, vakdocent beeldende vorming, gaat werken 

op de school van haar eigen kinderen. Dat gunnen we die 

school maar wat jammer dat ze ons verlaat. Gelukkig 

hebben we al een nieuwe docent gevonden. Haar naam is 

Tesse Kok. Ook hebben we een  vakdocent dans voor een 

dag aangenomen. Haar naam is Jody Paul, bij ons al 

bekend als Topuur docent en moeder bi ons op school. 

Ook hebben we een docent drama/theater voor 1 dag 

aangenomen. Zijn naam is Guillermo Hilversum. Meester 

Bart, ook bekend als Topuur docent komt ook bij ons 

werken voor nieuwe media en fotografie. We zijn nog op 

zoek naar een vakdocent cultureel erfgoed voor 1 dag per 

week. 
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We zijn ook op zoek naar een nieuwe gymdocent voor drie 

dagen en gespecialiseerd in het geven van 

bewegingsonderwijs aan onze jongste leerlingen ( groep 1-

3) want meester Pablo gaat ons na een jaar alweer 

verlaten voor een baan in het speciaal onderwijs. 

We gaan volgend jaar met veel vakdocenten werken zodat 

de leerkrachten met halve groepen intensief kunnen 

werken en extra begeleiding kunnen geven. We 

financieren dit gedeeltelijk met de NPO gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs) die beschikbaar komen vanuit de 

overheid.  

 

Zomerfeest 25 juni 

Vrijdag 25 juni is het Zomerfeest. We hebben er zin in!!!! 

We willen graag dat elk kind een kledingstuk mee naar 

school neemt. Een kledingstuk dat niet meer wordt 

gebruikt. We gaan dit oppimpen, zodat het weer te dragen 

is. Mocht u nog frutsels thuis hebben liggen? Geef het mee 

met uw kind. Graag! Dat zou super zijn. 

Er is op het Zomerfeest een ruilbeurs. Heeft u kind thuis 

iets liggen wat niet meer wordt gebruikt? Bijvoorbeeld een 

spel, een boek, een pop, etc. en durft uw kind het aan om 

dat te gaan ruilen?  Dan kunt u dit meegeven om op school 

te ruilen. Bespreek wel samen wat ruilen inhoudt, zodat 

het ruilen zonder huilen wordt ( we bespreken dat 

natuurlijk ook in de klas). 

 

 

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 

Interessant artikel in het Parool 

https://www.parool.nl/ps/een-spoedcursus-

antiracistisch-opvoeden-kleurenblindheid-

werkt-niet~b5c2ff18/  

En hier kunt u zich  aanmelden (mocht u  evt 

ook interesse hebben)    

https://deinstantpedagoog.webinargeek.com/

masterclass-antiracistisch-opvoeden 
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Schooltuinen groep 6 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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


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              30-09-21              01-10-21  
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   06-06-22  
15 juli vrije middag     15-07-22           vanaf 12.00 uur  
Zomervakantie        2022    18-07-22               26-08-22  

 

 

Vakantietip ( kan nu ook al): bezoek de 
tentoonstelling over de Slavernij in het 
Rijksmuseum! 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-
doen/tentoonstellingen/slavernij 

Een tentoonstelling over slavernij. Niet als abstract begrip, 
maar in de vorm van persoonlijke en waargebeurde 
verhalen. Verhalen uit zowel Brazilië, Suriname en het 
Caribisch gebied, als uit Zuid-Afrika en Azië. 
Voor het eerst richten we onze blik op slavernij in de 
Nederlandse koloniale periode. Een periode van 250 jaar 
die een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van onze 
geschiedenis. Een periode waarin mensen tot bezit en 
objecten in administraties werden gemaakt. In de 
tentoonstelling vertellen we tien waargebeurde verhalen van 
mensen die hierbij betrokken waren. Tien persoonlijke 
verhalen over mensen die bijvoorbeeld tot slaaf waren 
gemaakt of slavenhouder waren. Of over mensen die zich 
verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn 
gehaald. Hoe zagen hun levens eruit? Hoe verhielden zij 
zich tot het systeem van slavernij? Konden zij eigen keuzes 
maken? 
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