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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 oktober Afsluiting thema en toen… 
Voorleeswedstrijd + 
diploma uitreiking nieuwe 
mediatoren 

10-18 oktober Herfstvakantie 

26 + 27 oktober GGD screening 5-jarigen 
op school 08:30-12:00 

28 oktober Infomiddag oriënterende 
ouders 15:00-16:30 

Tegels mozaïeken groot success! 

Wat was het een fantastische middag waarin kinderen en 

ouders samen creatief bezig waren om prachtige tegels te 

mozaïeken. Hieronder kunt u het zien. Op dit moment zijn 

we druk bezig om alle tegels te voegen en zijn we nog op 

zoek naar de juiste plek voor deze kunstwerken. Zodra het 

af is laten we het u weten. 

 

 

 

 

En wie geen tijd had kon een tegel komen ophalen om 

thuis aan te werken.  

 

Heeft u deze tegels af dan kunt u ze meenemen naar 

school en bij de eigen leerkracht inleveren. Dan zorgen wij 

dat ze gevoegd worden en bij de andere tegels komen te 

liggen. 

 

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


 

Juf Eva is in verwachting!  

We hebben heel blij nieuws! Juf Eva 
is in verwachting. 
We feliciteren haar van harte. Haar verlof zal in januari 
starten. 
 
En juf Aziza heeft volgende week haar laatste week 
voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. Wij wensen 
haar een fijne verlofperiode! Juf Lisa Niessen blijft zoals u 
gewend bent op maandag en dinsdag voor de groep. 
 

Amsterdamse Olympische Dag groep 8 

Ook dit jaar deden de leerlingen van groep 8 weer mee 

aan de Amsterdamse Olympische Dag. Het was een 

sportieve en gezellige dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typetuinlessen groep 6 zijn begonnen  

Vandaag hebben de 
leerlingen van groep 6 hun 
eerste les van Typetuin 
gehad. Ze leren (blind) 
typen op school. Daarnaast 
is het heel belangrijk dat de leerlingen ook thuis flink 
blijven oefenen. Ze kunnen net als bij Oefenweb thuis 
inloggen en oefenen met typen.  

 

 

Succesvol leren 

Onze doelen voor dit schooljaar stonden omschreven in 

nieuwsbrief 1. Een van deze doelen is: Ik weet dat 

succesvol leren de basis is voor mijn ontwikkeling. Bij 

succesvol leren: leer je van je fouten, denk je goed na, geef 

je niet op, werk je samen, blijf je jezelf verbeteren en ben 

je nieuwsgierig! Onderstaande slogan past daar precies bij. 

Goed zo, Efe, je hebt helemaal gelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe MR-ouder gezocht 
Na een aantal jaar in de MR heeft Ferre Wijnstra besloten 
om te stoppen als MR-lid. Hij gaat de ouders van OBS 
Wereldwijs vertegenwoordigen in de GMR. We willen hem 
bedanken voor zijn toewijding en wensen hem veel succes 
in de GMR. Er zitten momenteel 3 leerkrachten en 2 
ouders in de MR. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe 
ouder voor in de MR. Heeft u interesse en wilt u zich 
aanmelden dan kunt u mailen naar mr@obs-wereldwijs.nl 
Als er meerdere aanmeldingen zijn dan houden wij een 
verkiezing.   

 

;-) 

 

mailto:mr@obs-wereldwijs.nl


Informatie vanuit het bestuur over de 

ventilatie 

Via deze weg willen we ouders en verzorgers 
informeren over de ventilatie op obs Wereldwijs.  
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus 
hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. 
Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te 
voorzien willen we u op de hoogte houden van de 
stand van zaken. Belangrijk is dat het RIVM aangeeft 
dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding 
via aerosolen een relevante rol speelt bij de 
verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek 
waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor het RIVM 
onvoldoende aanwijzingen om aanvullende 
maatregelen te adviseren. Er wordt aangeraden de 
bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied 
van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen.  
Goede ventilatie is van belang voor een gezond 
binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht 
van luchtweginfecties te beperken. Het is echter 
onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) 
helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk 
tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet 
ventileren leidt tot overdracht van COVID-19.  
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de 
ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen 
leren en werken. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft 
daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of 
de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen 
voldoen aan de reguliere geldende 
gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk 
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) 
opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen 
is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak 
opstellen. Zonova heeft onderzocht hoe het staat 
met de ventilatie en luchtkwaliteit van obs 
Wereldwijs. De ventilatie in de lokalen op obs 
Wereldwijs voldoet aan de geldende richtlijnen. We 
houden wel rekening met de extra richtlijnen voor 
het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we 
lokalen in de school regelmatig luchten als er geen 
leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen 
van persoon naar persoon vermijden. Heeft u nog 
vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze 
school? Neem dan contact op met de directie van de 
school. Heeft u nog algemene vragen over dit 
onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst 
met veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, 
specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die 
u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.  
Met vriendelijke groet,  
Harry Dobbelaar (bestuurder) 

 

De Schooltuin in de bioscoop 
Een jaar lang werd een aantal Amsterdamse 
schoolklassen gevolgd tijdens hun belevenissen in de 
diverse schooltuinen die de stad rijk is. Daar leren 
basisschoolleerlingen hoe je wortels zaait, hoe je de 
bodem vruchtbaar maakt, wanneer je groenten kunt 
rooien en wat er allemaal door je tuin krioelt als je in 
bed ligt. Onze leerlingen uit groep 8a hebben mee 
gedaan aan deze film. De film is 10 oktober te zien 
tijdens het Cinekid Festival: www.cinekid.nl. Groep 8a 
mag aanstaande woensdag al naar de première.  
 

 
 
Hieronder kunt u nog een aantal mozaïektegels zien 
die gemaakt zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allemaal alvast een fijne herfstvakantie! 

 
 

http://www.cinekid.nl/

