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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 
 

8 november Kort filmpje over 
Wereldwijs bij RTL 
Onderweg naar de Regio 

9 november Sinterklaas lootjes trekken 
groepen 5 t/m 8 

11 november Start schoolfruit! 

12 november Digitale inlooples voor 
ouders check Parro! 

16 november Studiedag. Kinderen zijn 
vrij 

18 november Koffie met….anders 
organiseren: heterogeen 
en/of homogeen werken 
met ZOOM 

25 november * *Digitale oudergesprekken 
op uitnodiging van 
leerkracht en/of ouders  

25 november Schoen zetten 

2 december Surprise inleveren 

4 december  Viering Sinterklaas, geen 
intocht, geen gezamenlijke 
ontvangst hal 

* sommige leerkrachten wijken af van deze data. U 

krijgt daar via Parro bericht over 

Sinterklaasviering 

Dit jaar zal de Sinterklaasviering anders verlopen dan u 
gewend bent. Er zal geen gezamenlijke aankomst en 
ontvangst zijn van de Sint. Het kinderfeest wordt wel 
gevierd op vier december maar aangepast. Op deze dag 
brengt u uw kind naar school zoals u gewend bent en 
neemt u buiten afscheid. De kinderen gaan direct naar de 

eigen klas. De groepen 5 t/m 8 krijgen een videoboodschap 
van de Sint en kunnen daarna beginnen met het uitpakken 
van de surprises. De groepen 1 t/m 4 komen per groep bij 
de Sint op bezoek in de speelzaal van Wereldwijs. Mocht 
het zo zijn dat de Sint niet fysiek bij ons aanwezig kan zijn 
(is afhankelijk van de actuele situatie) dan krijgen de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een persoonlijke 
videoboodschap van de Sint. De Sint komt dit jaar alleen 
en laat zijn pieten thuis. Wel zal er op 24 november een 
passende ( Coronaproof) actie plaatsvinden van het 
pietenbezoek. De volgende dag mogen alle leerlingen hun 
schoen zetten in de klas. Op donderdag 26 november 
vinden de leerlingen dan een cadeautje in hun schoen.  Er 
zal dit jaar geen versier/inpakavond zijn waarbij we de 
hulp van ouders nodig hebben. Het zal anders zijn dan 
anders maar we maken er een gezellige dag van! 

Kerstviering 

Het kerstdiner wordt vervangen door een kerstbrunch. In 

de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

Koffie met….over “anders organiseren” 

in de groep 

Op 18 november is er een koffie met… per zoom over het 
onderwerp “anders organiseren”. Wanneer werken de 
kinderen in homogene groepen ( in groepen van hetzelfde 
niveau) en wanneer in heterogene groepen ( van 
verschillend niveau). Hoe doen we dat op Wereldwijs, wat 
zijn de nieuwste inzichten en hoe ziet dat er uit?  

Een aantal lokalen heeft al een verbindingsdeur gekregen 
in de herfstvakantie. In de kerstvakantie volgt de rest. 

 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
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Wilt u meer hierover weten? Meld u dan aan voor een 
digitale zoom meeting met Paula Hoonhout, directeur 
Wereldwijs. U moet zich uiterlijk maandag 16 november 
aanmelden via de Parro agenda. Ik kan dan op tijd alle 
emailadressen een zoomlink toesturen.  

Met deze link kunt u rechtstreeks meedoen met uw 
telefoon of een computer. U hoeft verder niets te 
installeren.  

De zoom meeting is van 8.45-9.30. En uw kopje koffie of 
thee moet u helaas zelf verzorgen 

Inmiddels zijn alle leerkrachten ook bezig met de eerste 
stappen van het digitale portfolio. De volgende koffie 
met… gaat hierover op 9 december! 

Zet de datum vast in uw agenda ( hij staat overigens al heel 
lang al op de website) 

Digitale Inlooples 12 november 

Op 12 november krijgt u weer filmpjes te zien die wij 

posten op Parro over onze dagelijkse onderwijspraktijk. 

Leuk al u die bekijkt en uw reactie geeft! 

Onderweg naar de Regio 

Er is een korte promotiefilm gemaakt over Wereldwijs. 
Hier worden enkele onderdelen van ons onderwijs belicht. 
Het filmpje is te zien in het RTL- programma ‘Onderweg 
naar de Regio’ op zondag 8 november om 15:30? Mocht u 
het gemist hebben dan kunt u het terugkijken op onze 
website. 

Ieder kind een boek en sportochtend 

Vorige week hadden de groepen 4 een sportochtend in het 
Bijlmersportcentrum. 

Het was een geslaagde 
ochtend met veel variatie. De 
kinderen hebben kennis 
mogen maken met sport en 
spel. Ze hebben kunnen 
genieten van een dans, judo 
en turnles.  

 

Na afloop kregen zij wat fruit en water mee in hun tas. Als 
klap op de vuurpijl 
hebben zij eigen boek 
mogen ontvangen met 
hun naam in het verhaal. 

 

 

 

Leerling van Wereldwijs in Kindertijd 

Dinsdag 13 oktober was Romy uit groep 4a te zien in 
Kindertijd. Ze mocht een item maken waarin zijn haar 
lievelingseten voor haar peetmoeder mocht maken. U kunt 
de aflevering terugzien via onderstaande link: 

https://www.npostart.nl/KN_1716238 

Dringende oproep Gemeente 

De gemeente doet via de scholen een dringende oproep 
aan ouders om niet met de kinderen langs de deuren te 
gaan voor de viering van Sint-Maarten op 11 november.  

Meer informatie en tips om het feest in kleine kring thuis 
te vieren vindt u hier  

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/sint-

maarten/.” 

Het schoolfruit start woensdag 11 

november! 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, krijgen de 
kinderen vanaf komende week weer drie dagen fruit of 
groente op school aangeboden. Op woensdag, donderdag 
en vrijdag hoeft u dus zelf geen tussendoortje mee te 
geven. Op maandag en dinsdag geeft u zoals gebruikelijk 
wel fruit of groente mee. 
Als u op onderstaande link klikt, kunt u hier meer 
informatie over vinden en kunt u zich abonneren op de 
nieuwsbrief. 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-
Schoolfruit/Voor-ouders.htm   
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