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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 
 

Woensdag 17 november Start schoolfruit 

Donderdag 18 november Koffie met….portfolio 
Digitaal avond via Teams 

Donderdag 2 december Informatie bijeenkomst 
voor oriënterende ouders: 
actuele info ivm corona op 
website 

Juf Amy is getrouwd! 

 

Juf Amy is afgelopen zaterdag getrouwd. We wensen 
haar hele gezin alle geluk en voorspoed toe! 

De website ligt er uit! Er wordt hard aan 
gewerkt om dit op te lossen! 

 

Wereldwijs op 
instagram!  

 
 

 
 
Wereldwijs zit op Instagram! Daar delen we  graag 
leuke, inspirerende en actuele foto's en berichten 
met jullie. 
 
Wilt u wat meer beeld bij wat er allemaal op 
Wereldwijs plaatsvindt, zonder al te veel tekst, volg 
ons dan op:  
https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterda
m/ 
Leuk als u ons gaat volgen! 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/
https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/


 18 november digitale Koffie 
met…..mijnrapportfolio 

 
Hoe dit allemaal werkt wordt in de koffie met.... 
op 18 november 19.00 uur uitgebreid toegelicht. 
Niet iedereen kan daarbij zijn dus is er een 

uitgebreide handleiding gemaakt. 

  
Hierin kunt u lezen hoe u kunt inloggen. Let op: dit 
kan alleen met het email-adres dat bij ons bekend is! 
 
En u kunt daarin lezen wat u kunt inzien en waar alles 
staat in het porfolio. 
 

OPDRACHT: 
 
En het allerbelangrijkste: wij verwachten dat u een 
stukje schrijft over hoe u uw kind ziet en waarin 
hij/zij de afgelopen maanden is in ontwikkeld.  
U schrijft dit stukje naar uw kind.  
Dit doet u in het digitale portfolio. 
 
Vanaf 18 november kunt u aan de slag! 
 

 
 
Lees de handleiding want dan wordt het vanzelf 
duidelijk! 
De handleiding is ook terug te vinden op de website 
op de homepage onderaan het welkomsbericht 
Heel veel succes ermee. 
 
 
 

Schoolfruit vanaf 17 november 

 
Van woensdag 17 november 2021 tot en met vrijdag 
22 april 2022 krijgen alle kinderen elke woensdag, 
donderdag en vrijdag gratis een portie schoolfruit. 
 
Op die dagen hoeft u dus géén tussendoortje mee te 
geven! 
 
In ons Parro bericht hierover vindt u meer informatie 
in een brief over schoolfruit en een link waarmee u 
zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van EU 
Schoolfruit. 

 
 
Terugblik Digitale open lessen  
11 november 

Alle groepen hebben 
weer hun best gedaan 
om op Parro filmpjes en 
foto’s te delen over het 
onderwijs op 
Wereldwijs. We hopen 
dat u ons onderwijs zo 
goed kan mee beleven 

 

 

Corona- kan de school open blijven??? 

 
We worden op dit moment enorm hard getroffen 
door deze Corona golf. 
Een paar groepen zitten al volledig in quarantaine en 
ook een aantal personeelsleden is positief getest. 
We houden de school met veel kunst-en vliegwerk in 
de lucht. Het zou zo maar kunnen dat als het zo 
doorgaat we dit niet langer kunnen garanderen. 
 
We willen u vragen uw kind te laten testen bij 
verkoudheidsklachten zodat er hopelijk eerder 
ontdekt wordt dat het om Corona gaat en u en wij 
daar beter op kunnen anticiperen. 
 



We merken gelukkig ook dat veel ouders dit al doen, 
waarvoor dank! 
 
Als personeel worden wij op dit moment zelf 
geweigerd in ziekenhuizen en  verzorgingstehuizen 
omdat we in het onderwijs werken waar in ons geval, 
veel positieve besmettingen zijn op de werkvloer. We 
kunnen onze dierbaren niet bezoeken. Dat leidt tot 
zeer schrijnende situaties in de privé situatie en veel 
stress. Ik hoop dat u beseft wat er op dit moment aan 
de hand is. 
 
Meldt aub rechtstreeks aan school als er sprake is van 
Corona. De GGD meldt dat ons ook, maar daar gaan 
vaak dagen overheen, wegens extreme drukte bij 
hen. 
 
Wilt u meewerken? 

 

En o ja, we zijn een overheidsinstelling en voeren dus 
ook het beleid uit van de overheid en dus ook van de 
GGD. We gaan hierover niet in discussie en eerlijk 
gezegd hebben we ook echt geen zin in die discussie. 
Dit geeft onnodige stress. 

En nogmaals dank aan een ieder die juist hulpvaardig 
en meewerkend is. Dat willen we zeker niet vergeten! 

 
Paula Hoonhout, uw directeur, zelf ook weer op weg 
naar de teststraat 
 
 
 
 
 
 

 

 


