
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  9 

3 februari 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 

Donderdag 16 februari CONCERT leerorkest 

groepen 5,6,7 en 8 

Alle ouders welkom om te 

komen kijken! 

Locatie: Kantershof 

gymzaal bij Samenspel 

Vrijdag 17 februari  Nieuwsbrief 10 

 

Terugblik bestuursbezoek  

Op 2 februari kwam het bestuur op bezoek. Regelmatig 

bezoekt het bestuur de scholen van Zonova. De afgelopen 

paar jaar hadden wij inspectie en excellentie bezoek en is 

het bestuursbezoek daardoor niet doorgegaan (genoeg 

kwaliteitscontrole      ). 

Harry Dobbelaar, bestuurder, heeft lessen van onze 

vakdocenten bezocht, de orkestrepetitie van het leerorkest 

bijgewoond en gepraat met de schoolcommissie van 

leerlingen, met ouders van MR en OR, een afvaardiging van 

het team en met de directie. De reflectie die we 

terugkregen was zeer positief. Hij was onder de indruk van 

de kwaliteit van de lessen en de afstemming van de 

vakleerkrachten met de groepsleerkrachten. De leerlingen 

konden heel goed vertellen waarom zij zich 

verantwoordelijk voelen voor de school. En Harry was 

onder de indruk hoe goed de leerlingen hierover konden 

vertellen.  Ook de ouders gaven aan dat er een luisterd oor 

wordt ervaren en dat vaak met de feedback iets wordt 

gedaan. Ook werd gewaardeerd hoe we ons best doen om 

de groepen bemand te houden met bekwaam – maar niet 

altijd bevoegd- personeel. Het team straalde trots uit en 

heeft nog eens toegelicht hoe bij ons bekwame mensen 

worden begeleid en gecoached, zoals LIO- stagiaires, zij-

instromers, startende leerkrachten etc. 

Ook de nieuwe directie (twee in opleiding gestarte 

adjunct-directeuren) werd geëvalueerd en er werd 

geconcludeerd dat er een fijn directieteam is. 

Kortom heel veel positieve feedback met natuurlijk ook 

kleine aandachtspuntjes maar vooral: Ga zo door! 

Buurtborrel 
Zaterdag 4 februari is er een nieuwjaarsborrel voor 
iedereen uit de Gbuurt, of iedereen die betrokken is bij de 
Gbuurt. Je bent van harte welkom. Het is gratis! Neem 
vooral je buren mee. Kids ook welkom. 
 
 

Kidsclub in No Limit en Egeldonk 
Vanuit de buurt organiseert Moving Forward drie keer in 
de week een kidsclub-activiteit van 15.00 tot 16.30 uur, in 
No Limit (woensdag en donderdag) en Egeldonk 50 
(vrijdag).  

 

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


Kinderen tussen de 3 en 13 jaar zijn welkom. Als 
ouder/opvoeder ben je ook van harte welkom om mee te 
helpen en mee te doen. Vrijwilligers zijn welkom. 
Aanmelden vooraf is niet nodig en het is gratis. Kom snel 
langs en proef de sfeer! Meer info: 
gbuurtmovingforward@gmail.com, of bel Maartje Bos 
(moeder van Danique, groep 1/2D) op 06-19039645. 

 

 

 

Groep 8 oriënteert zich op VO scholen! 

Een belangrijke periode is aangebroken voor onze groep 8 

leerlingen. Zij zijn zich volop aan het oriënteren om een 

goede keuze te gaan maken! 

Als groep gaan zijn ook op bezoek bij diverse scholen. 

Afgelopen weken zijn zij al naar het OSB geweest en op 30 

januari naar de vakschool De Hubertus en Berkhof. 

Hieronder een kort verslagje; 

“Vandaag zijn we op bezoek geweest bij De Hubertus 

en Berkhoff (de culinaire vakschool voor VMBO). De 

kinderen hebben daar een workshop koekjes bakken 

gevolgd en hebben een kleine rondleiding door de 

school gekregen. Het was een leuke en leerzame 

ochtend. De koekjes zijn erg lekker geworden, als het 

goed is kunt u er nog een aantal proeven van uw kind 

die een zak meegekregen heeft voor thuis.... “ 

 

 

 



Vier nieuwe onderwijsassistenten 

gestart! 

Deze week zijn er drie nieuwe onderwijsassistenten 

gestart! 

En Samantha was al eerder gestart dus in totaal zijn er nu 

vier nieuwe onderwijsassistenten! 

In de volgende nieuwsbrief stellen Hasan, Emine, Ninette 

en Samantha zich aan u voor! 

We heten hen allen van harte welkom en hopen dat zij hun 

draai snel gaan vinden op Wereldwijs! 

Citotoetsen – M afname 

Deze weken worden de tussentijdse Citotoetsen 

afgenomen van groep 3-8. 

Onlangs is hier een koffie met… over geweest en er is 

voorlichting gegeven hoe wij met de Cito-toetsen omgaan 

en waarvoor zij bedoeld zijn. 

Heeft u dit gemist?  

Lees dan nog eens de ouderfolders van Cito! 

https://www.cito.nl/-/media/files/po/leerling-in-beeld/de-

groei-van-je-kind-in-beeld---uitleg-voor-ouders-leerling-in-

beeld.pdf 

of deze: https://www.cito.nl/-

/media/files/kennisbank/cito-bv/18a-

cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_ond

erwijs.pdf 
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