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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit.) 

 
27 november MR vergadering 

Pieten middag 
 

28 november Schoen zetten 

5 december Sinterklaasfeest 
Gewoon om 14.00 uur uit 
Omtoveren van Sint naar 
Kerst om 14.00 – 
ouderhulp zeer welkom! 

6 december Studiedag- leerlingen vrij 

7 december Open lessen 8.30 
Nieuwsbrief 7 met alles 
over Kerst 

12 december Afsluiting Topuur groepen 
3 en groepen 4 

Verbinding en waardering 

Ik kan de nieuwsbrief niet openen zonder iets te melden 

over de afgelopen twee weken. Ik wil eigenlijk positief 

stil staan bij wat het ons gebracht heeft. Voor ons is dat 

verbinding en waardering. Uw steun, uw acties zijn van 

zeer groot belang geweest om “het vol te houden”  en 

om samen met u  te voelen “dit laten we niet gebeuren”.  

Het is ondanks alles een hele bijzondere opbrengst! 

Mooi, ontroerend en gesterkt pakken we zo goed als 

mogelijk de draad weer op samen met u. 

Het proces is nog zeker niet ten einde en we moeten nog 

tal van gesprekken voeren met elkaar, betrokkenen en 

de politiek. 

De brief van de MR en OR en werkgroep ouders kunt u 

lezen op de website (home page)  Waar u ook de reactie 

van de stadsdeelcommissie kunt lezen en de reactie van 

Groen Links.   

We willen u uit de grond van ons hart bedanken voor al 

uw steun, actie, bloemen, taart en chocolade en bovenal 

medeleven. We hebben ons gedragen en verbonden 

gevoeld.  

En verder zullen we u natuurlijk op de hoogte houden als 

er gesprekken en rondleidingen komen met 

betrokkenen. 

 

 

 

Bloemen van het 

Ouder Kind Team. 

om ons sterkte te 

wensen 
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Schade herstel? 

We willen u vragen om actief mee te helpen om onze 

reputatieschade te herstellen. Deel het bericht van onze 

Facebookpagina in al uw (app)groepen etc. : 

 

En misschien kunt u een mooi bericht achterlaten… 

Open lessen weer groot succes! 

Afgelopen woensdag waren er weer open lessen voor de 

ouders. Het was weer een groot succes. Om een paar 

voorbeelden te noemen: in groep 3 werd het rekenen 

onder  de loep genomen zoals wat getalbeeld is. En het 

werken met de whitebordjes en namenstokjes  is ook 

gedemonstreerd. In de groepen 4 werd er gestart met de 

rood/groene kaartjes en werden er stellingen besproken 

over muziekinstrumenten. En was er een boekenkring 

met boeken over muziek om te laten zien hoeveel leuke 

weetjes er allemaal zijn te vinden. In een groep 1/2 werd 

er een prachtig boek over het ziekenhuis geïntroduceerd 

waarin de kinderen met een zaklamp kunnen speuren. In 

groep 5 werd er een heel snel spel gespeeld over 

lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en nog veel 

meer.  

 

 

De volgende open lessen zijn op 7 december, 7 februari, 

19 maart, 11 april, 15 mei en  18 juni 

Zet u de datums in uw agenda? 

Nieuwe thema IPC “Zij maken het 

verschil “ 

In de hal van Wereldwijs hangt een ‘wall of fame’. Ter 

inspiratie voor de kinderen van groep 5-8 om zich te 

gaan verdiepen in mensen die het verschil maken of 

maakten. 

Want dit is het nieuwe thema van IPC. 

Verslag van groep 5: 

“Vandaag zijn we gestart met het nieuwe thema. Aan het 

begin kregen we een puzzel. De persoon op deze puzzel 

moesten we vervolgens zoeken in de wall of Fame. Al 

snel herkenden we anderen, zoals André Kuipers, Annie 

M. G. Schmidt, Michael Jackson en Max Verstappen. 

Maar de man op de puzzel herkenden we nog niet. Wel 
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leek hij een beetje op Frans Hals, omdat hij een kraag 

had en een baardje. Op een filmpje van het internet 

zagen we dat het om Leeghwater gaat. De komende tijd 

gaan we kijken wat hij heeft betekend voor de 

Nederlandse geschiedenis, maar ook voor de 

Bijlmermeer. Wilt u zien, wat we aan het doen zijn: 

achter in onze klas hangt de datamuur. Daar kunt u onze 

ontdekkingen op volgen “. 

 

Wetenschap en techniek lessen 

Zomaar om weer eens onder de aandacht te brengen. 

Onze wetenschaps- en techniek lab wordt zeer 

regelmatig ingezet bij onze lessen. Meester Bram is onze 

wetenschaps- en techniek coördinator. Hij zorgt ervoor 

dat alle leerkrachten deze lessen geven en coacht en 

ondersteunt hen wanneer dat nodig is. Voor elke bouw is 

er een eigen wetenschaps- en techniek lab. 

School is prachtig versierd 

 

Gisteravond is door vele handen de school weer 

helemaal omgetoverd in Sintsfeer. Ontzettend bedankt! 

 

Sint 

schoen zetten 

De pieten geven op dinsdag 27 november het startsein 

voor het zetten van de schoen. De  kinderen zetten hun 

schoen woensdag 28 november. 

donderdag 29  november  vinden de kinderen dan iets in 

hun schoen! 

 

 

 

Aankomst Sinterklaas woensdag 5 december 

Om 8.15 staan de juffen en meester buiten (op een vaste 

plek) op het grote plein en kunt u samen met uw kind 

daar wachten op Sint en zijn pieten. 

Tijdens het wachten op Sinterklaas en de Pieten zingen 

we met z’n allen.  

Om 8.45 gaan we naar binnen. Groepen 1 t/m 4 en de 

peuters gaan naar de aula, groepen 5 t/m 8 gaan naar de 

klas.  

Wilt u nog even meekijken in de hal. Ga dan als laatste 

naar binnen en laat uw kind bij de juf/meester samen 

met de groep naar binnen gaan. 

We gaan er een super gezellig feest van maken! 

Om 14.00 gaan we de school van Sint naar Kerstsfeer 

omtoveren. Alle ouderhulp is welkom! 

  



Gratis zwemlessen voor groep 6, 7 en 8  

Beste leerling (geachte ouder/ verzorger), 
Je zit in groep 6, groep 7 of groep 8 en je hebt nog geen 
zwemdiploma. Als je dat graag zou willen, zijn 
daar nu mogelijkheden voor! Gemeente Amsterdam 
heeft zwemlessen ingekocht waar je aan mee kunt 
doen. Hier hoef je niet voor te betalen. Hieronder zie je 
hoe je je hiervoor kunt opgeven. 
Let op: als je je opgeeft, verwachten we je elke 
week op de les! 

Kinderen uit groep 7 en groep 8 worden met voorrang 
geplaatst. Waar dan nog ruimte is, worden 
leerlingen uit groep 6 geplaatst. Zij starten dan na de 
kerstvakantie/ wintervakantie. 
Zwembaden en tijden 

Er zijn lessen in verschillende zwembaden verspreid over 
de stad. Als je je aanmeldt, vind je onderaan 
het formulier een overzicht van de zwembaden en 
tijden. Je kunt alle zwembaden en tijden die voor jou 
mogelijk zijn aankruisen. Je wordt dan geplaatst op de 
les waar het eerst plaats is. 
Sommige dagen en tijden zijn populairder dan 
andere tijden. Als de groep vol is, kom je op een 
wachtlijst. Je 
zult dan ook altijd bericht krijgen of je op een andere 
dag/tijd of in een ander zwembad wilt zwemmen. 
Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van 
binnenkomst van een volledige aanmelding. 
Sommige lessen hebben al een wachtlijst, dan staat 
dit erachter. Je mag je daarvoor wel opgeven. 
Hoe kun je je opgeven? 

Ga naar www.amsterdam.nl/schoolzwemmen. Klik op 
het aanmeldformulier onder het kopje “Gratis 
zwemles”. Vul daar al je gegevens in. Kies de lessen waar 
je naar toe kunt. Klik vervolgens op 
“verzenden”. Zodra er plaats is in één van de lessen van 
je keuze, ontvang je per post een 
deelnamebewijs. Gaat dit lang duren, dan mailen we je 
of je naar een ander zwembad kunt of op een 
andere dag/ tijd. 

https://www.amsterdam.nl/formulieren/sport/aanmeldf

ormulier-0/ 

 

 

 

MR ouder gezocht 

Op dit moment zitten er twee ouders in de MR. We zijn 

op zoek naar derde ouder!  

Wat doet de Medezeggenschapsraad? De MR van 

Wereldwijs richt zich op wat er zich op Wereldwijs 

afspeelt. Er zitten drie ouders en drie personeelsgeleding 

in de MR. 

De MR praat over alles wat met de school te maken 

heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen 

moet worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft 

adviesrecht en soms ook instemmingsrecht, afhankelijk 

van waar het over gaat. Ook kan de MR zijn standpunten 

kenbaar maken of daar nu wel of niet om wordt 

gevraagd.  Dat is het initiatiefrecht. Een belangrijke taak 

van de MR is om de achterban te informeren. Met name 

de ouders van de MR moeten ook in de gaten houden 

wat er leeft onder de ouders van al onze kinderen. De 

personeels-afvaardiging kijkt wat er leeft bij het 

personeel van Wereldwijs. 

 

Heeft u belangstelling? Mail dan naar mr@obs-

wereldwijs.nl of spreek juf Marleen, juf Irma of juf 

Isabella ( zij zitten ook in de MR) even aan. 

Bij meerdere aanmeldingen worden er verkiezingen 

georganiseerd. 
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