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25 november schooljaar 2022-2023 
Volg ons op : 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/ 

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 

Dinsdag 29 november Pietenmiddag  
Informatieochtend voor 
oriënterende ouders 9.00-
10.00 

Woensdag 30 november Schoen mee en schoen 
zetten 

Maandag 5 december Sinterklaas komt langs! 

Vrijdag 9 december Nieuwsbrief 7 

 

Ceremonie voor meester Imro 

Vandaag hebben we samen stil gestaan op school bij het 

overlijden van meester Imro. 

Samen op het plein van WW2 hebben we Imro herdacht 

rond de boom die voor hem geplant is met het 

tekstbordje: “Imro, je hoort bij ons”. 

Een aantal leerlingen hebben hun herinnering aan meester 

Imro voorgelezen en we hebben sterretjes afgestoken en 

wat we wilden zeggen tegen meester Imro in ons hoofd 

gezegd en we waren even stil. 

Alle tekeningen en teksten zullen wij gaan bundelen en aan 

de familie van Imro gaan overhandigen. 

 

De boom is een daklinde 

die hopelijk in de 

toekomst ook voor fijne 

schaduw gaat zorgen  

 

 

 

 

Dank u wel! 

We willen u, ouders, bedanken voor alle lieve berichtjes, 

mails, bloemen en kaartjes en persoonlijke condoleances. 

De grote steun die wij hebben gevoeld als team betekent 

veel voor ons.  

 

 

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


Kooklessen zijn gestart! 

Hoera we zijn gestart met het geven van kooklessen en 

onze keuken is ingericht en operationeel. 

Juf Yasmine geeft deze kooklessen en ze zijn een groot 

succes. We proberen ook ons overgebleven fruit en 

groente hierbij te gebruiken. 

 

 

Bibliotheekpassen zijn gebracht 

Maandag krijgt uw kind de pas mee! 

Zoals u weet is sinds vorig schooljaar het leesoffensief ZO 

leest! van start gegaan. 

Vorig jaar hebben alle leerlingen al een prachtig boek 

gekregen en konden zij deelnemen aan de boekenclub. Dit 

schooljaar krijgen alle leerlingen een gratis bibliotheekpas 

cadeau van de OBA. Deze wordt maandag meegegeven 

aan uw kind (met uitzondering van ouders die hebben 

aangegeven hier geen prijs op te stellen). 

 

Sinterklaas 

Op 5 december komt Sinterklaas 

bij ons op bezoek. Dat hebben wij 

al te horen gekregen! 

EN… we gaan de Sint dus ook 

weer buiten welkom heten bij 

ons. Dat hebben we twee jaar lang niet kunnen doen door 

Corona dus we verheugen ons  weer op deze intocht 

We verzamelen die dag dus buiten tussen 8.15-8.25! 

Het zou echt fijn zijn als er geen kind te laat is deze 

ochtend! 

U kunt zien op het plein waar de groep van uw kind 

verzamelt. We vormen dan een grote haag waar Sint 

doorheen gaat lopen. Als ouder mag u blijven kijken maar 

graag achter de groep kinderen gaan staan. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 verzamelen zich 

aansluitend in de grote hal van WW 1. 

Sinterklaas zal in alle groepen op bezoek komen! 

Op dinsdag 29 november komen de Pieten even op bezoek 

in alle groepen 

En op woensdag 30 november mag elk kind zijn schoen 

meenemen of zijn slof gebruiken ( maakt niet uit) om die 

te zetten. 


