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23 oktober 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
26 oktober
26 + 27 oktober
28 oktober
29 oktober

Start nieuwe thema
GGD screening 5-jarigen
op school 08:30-12:00
Infomiddag oriënterende
ouders 15:00-16:30
Sportochtend
Bijlmersportcentrum
groepen 4

Voorleeswedstrijd
Het was een ontzettend spannende wedstrijd waarbij
vijf kanjers het tegen elkaar moesten opnemen om
de felbegeerde titel van beste voorlezer van
Wereldwijs te
winnen. Deze
keer werd de
voorleeswedstrijd
gepresenteerd
door drie
leerlingen van
groep 8b die
goed waren voorbereid. De jury heeft uiteindelijk
twee winnaars gekozen namelijk Yve-Ann en Ksenija.
Zij gaan door naar de volgende ronde om de beste
voorlezer van Zuidoost te worden.

Uitreiking mediatoren van Wereldwijs en
Bijlmerdrie 2020-2021
Ze werden gekozen door hun eigen groep, kregen
een intensieve training en zijn nu de mediatoren van
het schooljaar 2020-2021. Zij hebben de taak om te
mediëren bij conflicten, om pleinwacht te lopen en
om een rolmodel te zijn voor andere leerlingen. Hier
ziet u onze mediatoren tijdens hun
certificaatuitreiking.

Thema afsluiting ‘En toen…’
Voor de herfstvakantie is het thema ‘En toen…’
afgesloten met verschillende activiteiten: van oude
beroepen in de
groepen 5 t/m 8 tot
kraamfeestjes bij de
groepen 1/2. In de
groepen 3 was er een
feestmaaltijd voor
ridders en
jonkvrouwen en een
riddertoernooi. Volgende week start het nieuwe
thema. Bent u al nieuwsgierig? Vraag het uw kind.

Het schoolfruit gaat weer starten!
Opnieuw is onze school ingeloot voor het EUSchoolfruit- en groente-programma. Dit betekent dat
we drie keer per week gratis fruit en groente
geleverd krijgen voor de hele
school. En dat 20 weken lang!
De kinderen leren zo veel
verschillende soorten groente
en fruit proeven, wat weer
belangrijk is voor een
gezondere leefstijl.
De eerste levering is in week 46
(9 t/m 13 november), de kinderen krijgen dan op drie
dagen Schoolfruit. U hoeft die dagen geen
tussendoortje mee te geven. Welke dagen dit zijn,
weten wij nog niet, u hoort dit later nog van ons. Op
de andere dagen geeft u zoals gebruikelijk wel fruit of
groente mee. De laatste levering is in week 15 (12
t/m 16 april).

Gymkleding verplicht
Regelmatig komt het voor dat leerlingen geen
gymkleding bij zich hebben. Zonder gymkleding kan
uw kind helaas niet mee doen met de gymles. Dit in
verband met de hygiëne, tijdens het gymmen zweet
je en dan is het niet prettig om met dezelfde kleding
de rest van de dag in de klas te zitten. Ook is het
belangrijk in verband met de bewegingsvrijheid, je
beweegt je immers makkelijker met gymkleding dat
met spijkerbroek of iets dergelijks. Kunt u ervoor
zorgen dat uw kind dus gymkleding mee heeft op de
dagen dat uw kind gym heeft?

Corona maatregelen: stop naschoolse
activiteiten
Zoals u weet loopt het aantal besmettingen nog
steeds op in Amsterdam Zuidoost. Ons bestuur
Zonova heeft een besluit genomen met betrekking
tot de naschoolse activiteiten. Vanaf maandag 26
oktober worden deze activiteiten gestaakt. Dit om
het aantal externen in de school verder te beperken.
Deze week heeft een aantal van u al gemerkt dat het
draaiend houden van de school momenteel veel
vraagt van de organisatie en van ouders. Enkele
groepen hebben thuisonderwijs gehad omdat
leerkrachten en/of onderwijsassistenten niet voor de
groep konden vanwege ziekte, zich lieten testen of in
quarantaine waren. Helaas merken ook wij dat het
steeds lastiger wordt. Daarom is het belangrijk dat u
de Parro berichten goed in de gaten houdt zodat u op
de hoogte blijft. Wij houden u op de hoogte van de
actualiteiten op school.

Stadspas
Ook dit schooljaar kunt u de ouderbijdrage voldoen
met de Stadspas!! Als uw zoon/dochter een stadspas
heeft kunt u deze laten scannen door de
budgetcoach van MaDi, Gerani Groenbast. U kunt
een foto maken van de voor- en achterkant van de
stadspas en deze per app (0643457495) sturen naar
Gerani. Zij scant de passen die vervolgens digitaal
geregistreerd worden. De gemeente zorgt er
vervolgens voor dat het overeenkomstige bedrag
rechtstreeks op de rekening van de school wordt
gestort. Deze mogelijkheid komt bovenop de
bestaande regelingen van de Gemeente Amsterdam.
U kunt Gerani ook bellen als u vragen heeft over
voorzieningen/tegemoetkomingen die er zijn vanuit
de Gemeente, om een sportfonds aan te vragen, op
het gebied van financiën, of als u niet weet waar u
terecht kunt met uw vraag. Mocht het nodig zijn kan
zij een afspraak met u maken op het hoofdkantoor
van MaDi aan de Karspeldreef 1009.

