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13 december schooljaar 2019-2020 

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*.) 
 

19 december kinderdiner 

20 december 12.00 einde school 

21 december t/m 5 januari 
2019 

Kerstvakantie 

Dinsdag 7 januari Rapporten mee 

Dinsdag en donderdag 14 
en 16 januari 

Oudergesprekken voor 
alle ouders- we 
verwachten dus iedereen 

Donderdag 16 januari Inlooplessen 8.25-9.00 

KIJK OP DE ACTIVITEITENKALENDER! 

Nog heel vaak krijgen we een vraag wanneer is dit of dat? 

Zijn we om 12.00 uur uit etc. Alles voor het hele 

schooljaar staat op de activiteitenkalender. Die ook nog 

regelmatig wordt aangevuld als er meer info beschikbaar 

is. Het paasontbijt, rapportgesprekken of zomerfeest… 

alles is al bekend! 

 

 

Alles over kerst  

Kerststukjes 16, 17 en 18 dec 
De kerststukjes worden door alle groepen gemaakt op 

maandag, dinsdag en woensdag (16, 17 en 18 dec.) . Voor 

takken, oase en bakjes wordt gezorgd (OR). Wilt u zelf aan 

uw kind enkele versiersels en een kaars mee geven? Alvast 

bedankt! 

De ouders die komen helpen (super!) ondersteunen de 

groep kinderen die aan de beurt is op het betreffende 

tijdstip (dat kan dus ook een andere klas zijn). 

Groepen 6 t/m 8 vragen wie wil en eventueel 1 groot 

kerststuk voor de groep. 

 
Het kerstdiner 

Het kerstdiner is op donderdag 19 december van 17.30 tot 

18.30 uur. Tussen 17.00 en 17.15 uur kunnen de ouders 

het eten naar de klas brengen, de leerkracht is dan in de 

klas aanwezig. De kinderen worden om 18.30 uur door hun 

ouders in de klassen opgehaald. 

Alle kinderen nemen hun eigen bord, bestek, beker en 
soepkom mee. Hier moet een naam op staan en in een 
stevige plastic tas zitten. 
 
In de hal gezellig samenzijn 
U bent tijdens het kerstdiner van de kinderen van harte 

welkom in de grote hal om gezellig samen te zijn en een 

drankje te drinken. Heeft u nog wat over van het koken? 

Neem gezellig mee. 

 
Het Kerstkoor en dansgroep 
Dit jaar bestaat het kerstkoor uit leerlingen  van de 

groepen 5&6. En er wordt gedanst door leerlingen uit 

groep 7. 

De koren zullen dit jaar in de hallen van de scholen 

optreden op donderdag   

19 december 2019 van 17.10 u. tot +/-17.25 uur. 

 

 



Opruimen Kerstversiering 

Als u wilt helpen, graag!! 
 
Vrijdag 20 december tussen 12.00-13.00 uur opruimen van 

de kerstversiering in hallen van school, door administratie, 

de ib-ers, conciërge en iedereen die ambulant is.  

Als u wilt helpen, graag!! 

Nieuwe adjunct directeur 

Per 1 januari hebben we een nieuwe adjunct-directeur! 

Juf Rita zet vrijwillig haar directie-pet af en gaat zich alleen 

nog richten op haar IB taken en blijft dus gewoon op 

school. Juf Mira is, na een interne sollicitatieprocedure bij 

Sirius en na voordracht van onze beide MR-en, benoemd 

tot nieuwe adjunct-directeur. 

We bedanken juf Rita voor al haar jaren directielid zijn en 

wensen juf Mira heel veel succes met haar nieuwe functie. 

 

Personele ontwikkelingen 

We beginnen met verdrietig nieuws. Juf Anastasia is na 

twee jaar ziekte en re-integratie uiteindelijk toch volledig 

afgekeurd en zij zal niet meer als leerkracht terugkeren op 

Wereldwijs. Juf Isabella gaat haar vervangen in groep 1/2a 

op maandag, dinsdag en woensdag. In groep 4a komt 

naast meester Jasper een invaller uit onze invalpool 

werken, juf Esther. He is waarschijnlijk dat juf Natascha 

mag gaan re-integreren na de kerstvakantie, ook in deze 

groep. 

 Juf Mathilde en juf Ellen zijn nog steeds langdurig afwezig. 

Ikzelf, Paula, mag ook nog niet opbouwen en ik werk 

voorlopig nog 50%. 

In januari worden zowel meester Egon als juf Lisa 

geopereerd. Zij zullen hierdoor een aantal weken afwezig 

zijn. We zijn op dit moment bezig te kijken hoe we dit 

intern kunnen opvangen in combinatie hopelijk met 

externe ondersteuning ( maar dit is zoals u weet eigenlijk 

hopen op een wonder – want er zijn nauwelijks 

leerkrachten beschikbaar voor kortdurende vervanging) 

Voor kinderen van groep 6,7 of 8 zonder 

A-diploma 

Beste leerling (geachte ouder/ verzorger), 

Je zit in groep 6, 7 of groep 8 of op de middelbare school 

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! 

Zwembaden en tijden 

Er zijn lessen in verschillende zwembaden in Amsterdam. 

Als je je aanmeldt, vind je in 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. 

In Zuidoost helpt het zwembad met inschrijven; hiervoor is 

op dinsdag en donderdag 15.00-15.30 iemand beschikbaar. 

In Noord hebben we het aanbod uitgebreid. 

Daarnaast zijn er lessen in West, Nieuwwest, Oost, 

Diemen. 

Hoe kun je je zelf opgeven? 

Ga naar www.amsterdam.nl/schoolzwemmen. 

Klik op “Inschrijven” onder het kopje “A-diploma 

schoolzwemmen”. 

Ga eerst akkoord 

met de 

voorwaarden. 

Vul daarna al je 

gegevens in. 

Kies dan de lessen 

waar je naar toe 

kunt. 

Controleer je 

gegevens goed en 

klik dan op “verzenden”. 

Zodra er plaats is in één van de lessen van je keuze, 

ontvang je per mail of post een deelnamebewijs. 

Gaat dit lang duren, dan mailen we je of je naar een ander 

zwembad kunt of op een andere dag/ tijd. 

Zorg dus dat het mailadres klopt! We nemen verder alleen 

via mail contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Heidi Oudejans en Jelte de Vries 

Programma schoolzwemmen Gemeente Amsterdam 



Rapport op 7 januari en 

oudergesprekken 14 en 16 januari 

De rapporten zijn dit jaar eerder dan u gewend bent ( als u 

langer ouder bent op Wereldwijs). Dit is een bewuste 

keuze van ons. We willen de rapporten voor de Cito 

toetsen uit doen, omdat we deze niet als belangrijkste 

onderdeel van het rapport willen zien. Groei en 

ontwikkeling staan bij ons voorop en niet zozeer het 

eindresultaat. We willen het Cito volgsysteem echt 

gebruiken om te monitoren of er genoeg ontwikkeling 

plaats vindt en aan welke onderdelen we als leerkracht 

wellicht nog meer aandacht kunnen geven. (Als blijkt dat 

dat nodig is). Het Cito volgsysteem is eigenlijk echt bedoeld 

voor de leerkrachten en wordt helaas steeds meer als 

eindresultaat/prestatie voor uw kind gebruikt in het 

onderwijs. Wij kiezen er bewust voor om niet in deze trend 

verder mee te gaan. We zijn niet voor niets excellent 

bevonden op het gebied van formatief leren: het bewust 

worden van de ontwikkeling ten opzichte van jezelf; Wat 

kan ik al? Wat is mijn volgende stap? Wat heb ik daarvoor 

nodig?  

In de oudergesprekken willen we de focus houden op de 

ontwikkeling en groei van uw kind. De intekenlijsten voor 

de gesprekken zullen na de kerstvakantie bij alle groepen 

hangen en/of u wordt uitgenodigd via de Parro app. 

Leerorkest strijkkwartet op weg naar 

Biënnale 25 januari 

Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 

Vijf strijkkwartetten van het Leerorkest openen het 

festival! De kinderen en jongeren presenteren vol 

trots het resultaat van een jaar hard werken. 

Presentatieconcert in de Entreehal van het 

Muziekgebouw aan 't IJ om 19.15 uur. Publiek is 

van harte welkom! (vrije toegang) 

In het Leerorkest maken kinderen deel uit van een 

muzikaal avontuur, het kind maakt een brede ontwikkeling 

door. De positieve en stimulerende omgeving van het 

orkest helpt het kind zich te ontwikkelen tot wereldburger 

van de toekomst. 

 

Daarom zijn we ook zo trots op de Leerorkest-

strijkkwartetten die deelnemen aan de Strijkkwartet 

Biënnale Amsterdam. 

 

MA. 13 JANUARI 2020 

Nieuwjaarsconcert OSB Leerorkest Zuidoost & 

Klein Leerorkest - Van Moussorsky tot rappen op 

de harp 
Een jaarlijkse traditie waarbij twee 

Wijktalentorkesten elkaar muzikaal ontmoeten. 

Een vrolijke inluiding van het nieuwe jaar! Ouders 

en belangstellenden zijn van harte welkom op de 

OSB (graag aanmelden). 

Meer lezen: 

https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/categorie/nie

uwsitems 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 

We wensen u fijne feestdagen en een goed 2020! 

Namens het hele team Wereldwijs 
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