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16 december 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 20 december 8.15-9.00 inscannen 
stadspassen voor 
Ouderbijdrage hal WW 1 

Donderdag 22 december Winterdiner van 17.15-
18.30 
 
Kerstborrel voor ouders in 
hal WW1 

Vrijdag  23 december 
12.00 uur vrij 

Om 12.00 begint de 
kerstvakantie 

24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

Week 9-13 januari Portfoliogesprekken 
Uw kind presenteert ( 
soms met hulp van de juf 
of meester) zijn/haar 
portfolio en gaat dus mee 
naar het gesprek 

 

Winter/kerstdiner 

Op 22 december is er ons winter/kerstdiner. De inloop is 

vanaf 17.15 en om 17.30 start het diner. Het duurt tot 

18.30 

Wat is nodig; 

➢ Kom op tijd! 

➢ Maak wat lekkers en teken hiervoor in bij de 

intekenlijsten of via de Parro app ( zie het bericht 

van de leerkracht) 

➢ Feestelijke kleding gewenst 

➢ Geef bord, beker en bestek mee – met naam- in 

een aparte tas een dag van te voren ( dan kunnen 

we de tafel mooi dekken) 

➢ Kom als ouder gezellig een borrel drinken in de 

hal WW1.  

➢ U blijft niet in de groep van uw kind ( behalve als 

u gevraagd bent om te helpen) 

➢ Het is een schoolactiviteit dus aanwezigheid is 

verplicht ( deze tijd wordt gecompenseerd op 23 

december dan zijn we dus om 12.00 uur uit). 

➢ Een feestelijke humeur 

We hopen op een gezellig diner in alle groepen! 

Vertek juf Yasmin 

Juf Yasmin heeft een andere baan gevonden, dicht bij huis 

en nog beter bij haar passend. 

Ze heeft vijf jaar op Wereldwijs als onderwijsassistent 

gewerkt en we bedanken haar voor haar inzet! En wensen 

haar heel veel plezier en uitdaging toe in haar nieuwe baan 

na de kerstvakantie. 

De kooklessen die zij op dinsdag geeft gaan gelukkig door 

na de kerstvakantie. Dat gaat juf Jody doen. 

 

 

 

 

 

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


Te laat komen – een rustige start van de 

dag 

Natuurlijk, we komen allemaal wel eens te laat maar de 

afgelopen maanden was het buiten proporties vaak en 

veel. Ondanks Parro berichten en vriendelijke verzoeken 

om op tijd te komen lukt het niet om dit te keren. 

De school is om 8.15 open zodat er alle tijd is om afscheid 

te nemen en even de klas in te gaan voor een rustige en 

gezellige start van de schooldag. 

De lessen starten echt om 8.25. 

We zijn a;s school verlpicht de leerplichtambetnaar hiervan 

op de hoogte te stellen en er is besloten dat, sinds lange 

tijd, er weer controles gaan worden uitgevoerd door de 

leerplicht medewerkers van de gemeente Amsterdam. 

We weten zelf ook niet wanneer dit precies gaat gebeuren 

maar er is wel aangekondigd dat dit gaat plaatsvinden de 

komende maanden. 

Er geldt een leerplicht in Nederland en uw kind moet op 

tijd zijn en dat betekent dat uw kind om 8.25 in de groep 

moet zijn.Dit is ook echt fijn voor uw kind. U zorgt zo voor 

een rustige start van de schooldag.  

We vragen u nu dus echt dringend om hieraan mee te 

werken. De leerplichtmedewerkers kunnen ook een boete 

gaan opleggen.  

 

 

Soep maken en uitdelen aan alle 

juffen/meesters 

Onder leiding van juf Yasmin is er soep gemaakt (van alle 

overgebleven tomaatjes van het groent-fruit project) en 

deze is ook rondgebracht en geserveerd door de kinderen. 

Dat was leerzaam en smullen! Een echte win-win situatie 

 

 

 

 

Afwezigheid directeur t/m 15 januari 

Juf Paula neemt een gedeelte van haar duurzaam 

inzetbaarheidsverlof op en is terug vanaf maandag 16 

januari.  Onze twee adjunct-directeuren vervangen haar. 

Wel vragen we u alleen voor dringende zaken contact te 

zoeken met de directie in deze periode. 

 

 

 

 



Terugblik koffie met…over de 

Citotoetsen 

 

Ruim 20 ouders waren bij de koffie met… 

Bedankt voor uw komst en voor de fijne dialoog! 

Houd de activitetienkalender en Parro in de gaten voor 

nieuwe koffie met… 

Was u er niet bij en wilt u de ppt ontvangen? Stuur dan 

een email met dit verzoek naar directie@obs-wereldwijs.nl 

NPO uitzending Klokhuis over Anton de 

Kom 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/5055/anton-de-

kom 

We willen u graag attenderen op een prachtige aflevering 

van het Klokhuis over Anton de Kom. 

Glynis Terborgh, ouder van onze school, is mede 

verantwoordelijk voor deze aflevering. Oud leerling, Desai 

werkte ook mee! 

In veel groepen is deze Klokhuis aflevering bekeken en 

wellicht goed om dit thuis nog eens te doen en samen te 

kijken. 

Inscannen Stadspas voor de 

Ouderbijdrage – hal WW 1 

Op dinsdag 20 december  komt Remco Boes van het 

Buurtteam om stadspassen te scannen. De gemeente 

Amsterdam zorgt dan dat uw ouderbijdrage bij ons op de 

rekening komt. 

Hij is er vanaf 8.15 

 

Schaakclub Wereldwijs 

 

De Wereldwijs-schaakclub is dit jaar uitgebreid! We 

hebben sinds enige tijd hulp van meester Jasper, vader van 

Alexander uit 1-2D, die elke week wat nieuws uitlegt over 

schaken. Op deze manier worden we elke week een beetje 

wijzer. Zo trainen we allemaal onze concentratie en om 

wat verder vooruit te denken. 

 

 

 

 

Fijne feestdagen en een top 2023 

gewenst! 

Team Wereldwijs 
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