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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 
 

9 juli  12.00 kinderen uit  
Uitzwaaien hoofdingang 
Wereldwijs  

23 augustus   Weer naar school 

27 augustus  Schoolreisje alle groepen 
(nieuwste 
instroom kleuters- 4 jaar 
in de zomer- gaan nog niet 
mee)  

30 augustus en 2 
september  

startgesprekken  

10 september  Kick off Party  

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

Komend schooljaar op kousenvoeten! 

Vanaf de start van het nieuwe 
schooljaar gaan we in alle klassen 
op kousenvoeten. Dat houdt in dat 
we dat vanaf groep 3 ( want de 
kleuters doen dit al) alle kinderen 
hun schoenen uittrekken voordat 
ze het klaslokaal betreden en een 
extra paar anti-slipsokken 

aantrekken. Voor grote sloffen is geen plek! Dus een 
paar extra ( dikke) sokken met bijvoorbeeld anti-slip 
zool is de bedoeling. We maken deze vakantie 

verrijdbare 
rekjes met 
daaraan een 
vakkenzak waar 
voor ieder kind 
een eigen vakje 
is waar hij/zij de 
sokken in kan 
bewaren. 
Nogmaals dit is 
een klein vak dus 
geen plaats voor 
sloffen maar 
plaats voor 
sokken. 

Dus wellicht een mooie vakantieaanschaf. 

 
Jubileum 
Ik wil graag even stil staan bij een jubileum. 
Al is het een bescheiden jubileum toch wil ik stil staan 
bij het feit dat ik 10 jaar directeur ben van Wereldwijs 
( en 8 jaar van Bijmerdrie).Een school die ik met al 
mijn passie en bevlogenheid leid. Dat doe ik met veel 
plezier en liefde. Een goede school, zelfs excellent, 
krijg je niet zomaar. Samen met mijn fantastische 
team is dit opgebouwd. Het is bijzonder dat ik ook al 
heel lang werk met mensen die samen met mij op 
reis gingen en nog steeds gaan. Ik weet nog goed dat 
ik de eerste groep 8 kinderen uitzwaaide die ik als 
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kleuters had zien binnenkomen. En ik zwaaide ook 
hun ouders uit waarmee ik vaak lief en leed deelde. Ik 
werd op de studiedag heel eg verrast met een mooi 
kunstwerk dat een aantal kinderen uit diverse 
groepen hebben gemaakt.  
Heel lief. 

Mijn hart ligt bij Wereldwijs en Amsterdam Zuidoost.  
Ik zeg vaak: Never a dull moment. Een dynamische, 
creatieve en hartverwarmende omgeving. 
Ik hoop u na de zomervakantie weer heel veel te zien 
en te ontmoeten. Het ziet er naar uit dat dat weer 
mogelijk wordt. Wat zal dat fijn zijn. 
Een fijne vakantie alvast gewenst ( want dit is dan 
echt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar) en op 

naar het gewone normaal ( dat ik dat nog eens zou 
opschrijven). 
Blijf gezond, lees veel, verwonder en geniet van het 
leven en tot in augustus! 
 

Sam & Kids Kinderdagverblijf opent na 
de zomer op pand Wereldwijs 2 
 
Sam & Kids waren en al voor de buitenschoolse 
opvang maar starten nu ook een kinderdagverbllijf! 

 

Afscheid groep 8 hartverwarmend! 

Gisteravond was het zover. De musical/film en het 
officiële afscheid. Met tranen en een lach en heel 
veel gezelligheid. Bekijk de trailer van de film: 

https://youtu.be/UsepwwygTOw 
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