het eerst, door het lot van het toeval mijn ogen open
deed.

NIEUWS
Nieuwsbrief 2 – 4 september 2020
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
7 september

15 september

18 september
21 september

24 en 25 september

Naschoolse activiteiten
blok 1
Start tuinieren ouders met
kinderen olv juf Wendy
Open lessen? Alternatief
zie de kalender website en
deze nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3
Stoeptegels samen met
uw kind gaan maken! Kick
off activiteit
Studietweedaagse:
kinderen zijn vrij

Kijkt u echt eens op de website bij de kalender. U kunt al heel
veel activiteiten zien en in uw eigen agenda zetten! De
kalender wordt natuurlijk nog aangevuld dus kijk er regelmatig
naar!

Take a look at the website at the calendar. You can
already see a lot of activities and put them in your own
agenda! The calendar will of course be updated so check
it regularly!

Even voorstellen!
Meester Pablo, vakdocent gym groep 1-3:
Aangenaam!
Mijn naam is Ivan Pablo Lagunas Uribe en ik ben 47 jaar.
Ik ben geboren in Rancagua te Chili, Latijns-Amerika. Dit
dorpse stadje is gelegen in een prachtige vallei, waar veel
fruit, wijn en koper vandaan komt, tegen de voet van het
machtige Andes gebergte aan, dat is de plek waar ik voor

Ik ben kind van ouders die om politieke standpunten hun
land, cultuur moesten verlaten....ouders die door onrecht
en onderdrukking in verzet zijn gegaan, om een verschil
bij te dragen in het voordeel van een rechtvaardiger
maatschappelijk bestaan.
Zoals ook o.a. een Anton de Kom en Gerrit van der veen
dat deden.....Nederlands hoop in bange dagen.
Ik woon in Amsterdam vanaf mijn tweede levensjaar.
In het jaar 1992/93 gingen we weer als familiegroep, na
de terugkeer van democratische begrippen, terug naar
het ''beloofde land'' .Voor mij was dat echter een hele
moeilijke tijd, gezien het feit dat al mijn sociaal
emotionele ontwikkelingen hier in Nederland waren
geankerd. Ik kon daardoor moeilijk hechten, aan een
totaal andere maatschappij als wat ik gewend was....ik
ben na 7 jaar, na mijn studie Bewegingsonderwijs en
pedagogiek aan de Universiteit te Santiago de Chile,
teruggekeerd naar de stad van de mooie dromen en
bakstenen, Amsterdam.
Eenmaal terug op mijn stek, ben ik in het jaar 2001 aan de
slag gegaan op een school in Amsterdam west, als
gymdocent. Na 7 jaar Marcanti College, heb ik nog op vier
andere scholen gewerkt, het leeuwendeel ''gedrag
scholen''.
Mijn droom is om door middel van bewegend onderwijs,
jeugdigen/ kinderen helpen helemaal zichzelf te durven
zijn.
Nochtans, blijven we mensen en maken we fouten, ook
ik... fouten om te leren, geven weer hoop op vooruitgang.
Spreek me dus gerust aan als u iets dwars zit!
My dream is to help young people / children to dare to be
themselves by means of moving education.
However, we remain human and we make mistakes, including
me ... mistakes to learn again give hope for progress. So feel free
to contact me if something bothers you!

Ik hou van
sporten:
Fietsen,
hardlopen,
calisthenics,
voetbal, tennis,
dans etc ..
Voor mijn rust
yoga, lezen,
film, reizen en noem maar op..
Mijn roepnaam is Pablo.
Aangenaam en tot snel!

AMSTERDAMMERTJES informeert de ouders over
deze regionale activiteiten op het gebied van Cultuur,
Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe
editie, met een programma voor de maanden
september t/m oktober, via onderstaande link.

https://nardinckmedia.nl/wpcontent/uploads/2020/08/Amsterdammertjes-5-2020digi.pdf

Op deze dag krijgt u van uw leerkracht een paar filmpjes
te zien van de groep van uw kind! U krijgt via Parro links
toegestuurd zodat u toch een kijkje kunt nemen in de
groep van uw kind!
September 15 open classes?
No unfortunately that is not yet possible but we have come up
with something nice!
On this day, your teacher will show you a few videos of your
child's group! You will receive links via Parro so that you can
still take a look at your child's group!

Start naschoolse activiteiten blok 1
Voor kinderen vanaf groep 2 starten volgende week de
Naschoolse activiteiten. U heeft daar een aparte brief
over gehad om uw kind op te geven. En u krijgt een brief
of/en waar uw kind geplaatst is. Let op er is hooguit
plaats voor 1 activiteit per kind. Voor alle informatie over
naschoolse activiteiten: check de website van Wereldwijs
bij Wijk Brede School: https://www.obswereldwijs.nl/naschoolse-activiteiten/
Start after-school activities block 1
For children from group 2, the After-School activities start next
week. You have received a separate letter about this to register
your child. And you will receive a letter whether / and where
your child has been placed. Please note that there is only room
for 1 activity per child. For all information about after-school
activities: check the website of Wereldwijs at Wijk Brede School:
https://www.obs-wereldwijs.nl/naschoolse-bedrijven/

Leerorkest gestart!

AMSTERDAMMERTJES informs parents about these regional
activities in the field of Culture, Sports, Theater, Music, Nature
and Games. See the new edition, with a program for the
months September to October, via the link below

15 september open lessen?
Nee helaas dat kan nog niet maar we hebben wel iets
leuks bedacht!

Start Leerorkest en Klein Leerorkest
donderdag 3 september zijn de Leerorkestlessen voor
alle leerlingen van groep 5,6,7 en 8 weer begonnen.
Wat was het fijn om weer samen muziek te maken!
Voor de kinderen van groep 5,6,7,8 die na schooltijd ook
in een orkest willen spelen begint op dinsdag 8
september het naschoolse wijktalentorkest: Het Klein
Leerorkest!
Bij het Klein Leerorkest is er elke dinsdag les/repetitie
van 14.30 tot 16.15u in basisschool Samenspel
(kantershof 636)
Het Wijktalentorkest is betaalbaar voor iedereen en met
Stadspas mogelijk gratis.
Meer informatie staat op:
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest.
Heeft u vragen, of wilt u uw kind aanmelden voor een

proefles? Neem dan contact op met Mirte:
mmoes@leerorkest.nl
Start Leerorkest and Klein Leerorkest
Thursday 3 September the Leerorkest lessons for all students of
groups 5,6,7 and 8 started again.
How nice it was to make music together again!
For the children of group 5,6,7,8 who also want to play in an
orchestra after school, the after-school neighborhood talent
orchestra: Het Klein Leerorkest starts on Tuesday 8 September!
At the Klein Leerorkest there are lessons / rehearsals every
Tuesday from 2.30 pm to 4.15 pm in primary school Samspel
(Kantershof 636)
The Wijktalentorkest is affordable for everyone and may be free
with the Stadspas.
More information can be found at:
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest.
Do you have any questions or would you like to register your
child for a trial lesson? Please contact Mirte:
mmoes@leerorkest.nl

Klein Leerorkest ( Samenspel,
Bijlmerdrie en Wereldwijs):

Geen kick off maar en super creatieve
opdracht om samen het nieuwe
schooljaar in te luiden!
De kick off kan dit schooljaar helaas niet op de
gebruikelijke manier door gaan vanwege de RIVM regels.
Toch willen we dit schooljaar graag met een coronaproof activiteit gezamenlijk met de ouders en kinderen
inluiden.
We vragen daarom wie er mee doet met het mozaïeken
van een stoeptegel. (Dit kan bijvoorbeeld een tegel van
een gezin zijn). De tegels gaan we op en om de
speelplekken van Wereldwijs en Bijlmerdrie een mooi
plekje geven!
U kunt mee doen door mee te helpen met:
-

stoeptegels te verzamelen
oude gekleurde tegels in te leveren
(oud )serviesgoed, vazen, knikkers, schelpen
etc. in te leveren

Het verzamelpunt voor stoeptegels=> tegen de muur bij
het kleuterplein (tussen 8:10-8:30 uur) bij Wereldwijs
Het verzamelpunt voor overige materialen=> in de
plastic verzamelbakken bij de ingangen of u geeft het
mee aan uw kind(eren)
Op 21 september gaan we buiten aan de slag. U kunt
dan een stoeptegel afhalen en een bakje met materiaal
die u met uw kinderen op jullie tegel gaan gebruiken. Wij
zorgen dat de mozaïek materialen al geknipt zijn en er
kan buiten op 1,5 m afstand geplakt en gevoegd worden.
We hopen op jullie komst!
Wilt u mee helpen of meer informatie dan kunt u mailen
naar w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl

Doet u ook
mee?

No kick off but a super creative assignment to start the new
school year together!
Unfortunately, the kick-off cannot take place in the usual way
this school year due to the RIVM rules. Nevertheless, we would
like to usher in this school year with a corona-proof activity
together with the parents and children.
We therefore ask who is participating in the mosaics of a
sidewalk tile. (This can be, for example, a tile of a family). We
are going to give the tiles a nice spot on and around the play
areas of Wereldwijs and Bijlmerdrie!
You can get involved by helping with:
- collect paving stones
- hand in old colored tiles
- to hand in (old) crockery, vases, marbles, shells, etc.
The collection point for paving stones => against the wall at the
kindergarten (between 8: 10-8: 30 am) at Wereldwijs
The collection point for other materials => in the plastic
collection bins at the entrances or you can give it to your child
(ren)
On September 21, we will work outside. You can then pick up a
sidewalk tile and a tray with material that you and your
children will use on your tile. We ensure that the mosaic
materials are already cut and can be glued and grouted outside
at a distance of 1.5 m. We hope to see you!
Would you like to help or more information, please email
w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl

