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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 
 

  

  

  

  
  

 

Crisis – hou Parro goed in de gaten 

Net als in vele bedrijven en cruciale sectoren 

ontspringt Wereldwijs de dans niet. 

We doen ons uiterste best het onderwijs te laten 

doorgaan maar het is nauwelijks nog te doen.  Ook 

onze ondersteunden personeel is bijna afwezig en de 

organisatie draaiende te houden is op dit moment 

voor de directie een 24-7 job. Dat doen we met liefde 

maar het trekt een zware wissel op ons privé- leven 

en energie.   

We willen u dus vragen om begrip en geduld.  

Bij afwezigheid van leerkrachten proberen we de 

onderwijsuren zo “eerlijk” mogelijk te verdelen. Dus 

het zou ook kunnen dat de juf of meester van uw 

kind een andere klas gaat lesgeven en dat uw kind 

een dagje thuis moet blijven. Een vervelende 

beslissing om te nemen maar het kan echt niet 

anders.  

We proberen dus om groepen niet langer dan 1 dag 

naar huis te sturen maar of dat zo kan blijven is dus 

de vraag. We hopen het maar! 

Houd u de parro app dus goed in de gaten want soms 

kan het niet anders dat er pas rond 7.45 een bericht 

uit gaat.  

En onthoud: geen bericht = goed bericht. 

Ooit wordt het vast weer “gewoon”. Daar houden we 

ons maar aan vast. En we leven dus met de dag zoals 

zovelen met ons in Nederland. 

 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/


Open lessen digitaal 

We hopen dat u heeft kennis genomen van de 

filmpjes en fot0’s die op Parro zijn geplaatst in het 

kader van de open lesdag afgelopen dinsdag.  

Het is mooi om te zien hoe al ons leerlingen nog 

steeds zo betrokken zijn en dat u een kijkje kunt 

nemen bij hoe er les gegeven wordt.  

Nieuwe leerKRACHT teams 

Zoals u vast wel weet werkt het team met de 

methodiek van stichting leerKRACHT. 

Voor meer info kijk op: https://www.obs-

wereldwijs.nl/het-team-leerkracht/ 

Vier keer per jaar wisselen de samenstelling van onze 

drie teams en deze week zijn we weer gestart met 

onze nieuw samengestelde teams. 

We werken dan aan onze jaarplandoelen die op 

leerlingniveau zijn geformuleerd. Onze acties hebben 

direct zijn weerslag op wat er in de groep gebeurt.  

We gaan de komende weken onder andere aan de 

slag met beter feedback geven en ophalen bij de 

leerlingen en we willen nog meer eigenaarschap 

verkrijgen bij het groeiplan van uw kind. 

Het is voor u goed om te weten dat er een enorme 

bevlogenheid is in het team om hiermee aan de slag 

te gaan en dat we ondanks alles (corona crisis) blijven 

werken aan verbetering en ontwikkeling van ons 

onderwijs voor uw kinderen. 

Over een week gaan we ook weer een leerlingarena 

organiseren om feedback op te halen over formatief 

leren bij een aantal leerlingen die hier met ons over 

willen praten. 

 

 

Polshorloge telefoon = ook telefoon 

Er komen steeds meer kinderen met een pols 

telefoon op school. Ook dit is een telefoon en dus 

niet toegestaan onder schooltijd op school. 

De telefoons worden ingenomen en om 14.00 weer 

meegegeven met uw kind conform onze regels die in 

de schoolgids kunt teruglezen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor al deze spullen. 

Natuurlijk doen we voorzichtig etc maar het is uw 

keuze om dergelijke spullen mee te geven aan uw 

kind. Bij verlies, diefstal en beschadiging zijn wij niet 

aansprakelijk. 

Indira in de Volkskrant 
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Groep 1/2D in het tijdschrift volgens 

Bartjens. 

 

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken 

naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd 

en ter voorbereiding daarop vroeg ze om foto's van 

rekenactiviteiten in de klas en juf Hestia’s 

opmerkingen daarbij. Die vond ze zo leuk dat ze deze 

foto's graag wilde gebruiken bij dit artikel.  

Lees het hele artikel op: https://www.obs-

wereldwijs.nl/artikel-in-volgens-bartjes/ 
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