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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.) 

 
Zondag 7 april Schoolzwemkampioenschappen 

Woensdag 10 april Info ochtend voor oriënterende 
ouders 

Donderdag 11 april Eindconcert leerorkest groep 8 
Komt luisteren en kijken 10.15 
gymzaal Kantershof! 
Open lessen 8.30 

16 en 17 april Eindtoets groep 8 

Vrijdag 19 april Paasontbijt en Grote Rekendag 

Maandag 22 april Tweede paasdag- vrij 

Vrijdag 26 april Koningsspelen 

 

TOP uur gestart voor jaarlaag 6 

Topuur drama/theater 

Drama is leuk! In dit Topuur leer je het verschil tussen 

spelen en toneelspelen. Voor toneelspelen is het belangrijk 

dat je je fantasie en verbeeldingskracht gebruikt en dat 

toneelspelen te maken heeft met reageren op je 

tegenspelers.  

Je leert hoe je korte scènes moet spelen, hoe je je stem 

kunt gebruiken en hoe je je goed presenteert voor publiek 

Topuur dansen 

Lekker dansen en swingen kunnen we allemaal! Maar in 

deze dansles leren jullie een echte een choreografie 

aangeleerd. Op stevige beats leren we passen maar je mag 

ook je eigen beste moves laten zien. Dus wil je dansen en 

zit je vol energie? Dan moet je in dit Topuur zijn.  

Topuur script schrijven 

Zou jij ontzettend graag een script voor een voorstelling 

willen schrijven? Misschien heb je het verhaal al wel in je 

hoofd, maar weet je nog niet zo goed hoe je moet 

beginnen? Samen gaan we aan de slag met het bedenken 

van een paar personages en laten ze van alles beleven. Af 

en toe proberen we ook uit hoe dat dan eruit zou zien als 

we het gaan spelen. 

 

Fijn dat u komt! De volgende open lessen 

zijn op donderdag 11 april 8.25 

Inschrijven voor hulp koningsspelen! 

1 dappere ouder heeft zich al ingeschreven! 

Maar u snapt het. We hebben nog heel veel hulp nodig 

voor vrijdag 26 april bij onze Koningsspelen voor groep 1-8 

van Wereldwijs en Bijlmerdrie. 

Het inschrijfbord hangt in de hal van Wereldwijs. 

KLO speelt in het Concertgebouw 

Kinderen van het Leerorkest openen samen met harpist 

Remy van Kesteren de Kindermuziekweek in Het 

Concertgebouw vrijdag 5 april. Heel veel succes! 

 



Gym en buitenspelen 

Elke week worden er tijdens de gymles veel sporten en 

spelletjes behandeld. Niets leukers dan deze vaker kunnen 

doen dan alleen tijdens de gym! Ook tijdens het 

buitenspelen zijn de leerlingen bezig met bewegen. 

Meester Egon en Frank stemmen de gymles af op het 

buitenspelen. Het inspringen met touwtje springen is 

geoefend tijdens de gymles en doen de kinderen ook 

tijdens het buitenspelen! Het ging na een keer oefenen al 

erg goed! 

 

 

Oefenen tijdens gym 

 
 En dan ook bij buitenspelen 

 

MRT – motorische remedial teaching 

Vanaf 11 april zullen meester Frank en meester Egon 

wekelijks onder schooltijd motorische remedial teaching 

gaan geven aan een aantal geselecteerde kinderen. De 

ouders van deze kinderen krijgen hiervoor een aparte 

brief.  

MRT is het verlenen van extra onderwijshulp in het kader 

van de bewegingsopvoeding. Het richt zich op de 

ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. 

Welk kind komt voor MRT in aanmerking?  

MRT is een vorm van zorgverbreding. Als algemene 

zorgverbredende maatregelen, zoals extra zorg in de les 

bewegingsonderwijs en bij het spelen op het schoolplein, 

te weinig effect hebben gehad, kan gekozen worden voor 

een vorm waarin extra onderwijstijd wordt besteed aan 

deze kinderen. Er wordt extra lestijd gecreëerd om deze 

kinderen te helpen in hun bewegingsontwikkeling. 

Paasontbijt en Grote rekendag op 19 

april 

Op vrijdag 19 april 

hebben wij het 

traditionele 

pyjamapaasontbijt 

waarbij de kinderen 

in hun mooiste 

pyjama naar school 

komen. 

Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de 

school wordt verzorgd. Graag willen wij u vragen om uw 

kind ook dit jaar weer een gekookt ei mee te geven. 

De kinderen nemen hun eigen bord, beker en bestek mee. 

Het beste is als dit alles van hard plastic is. Graag voorzien 

van hun naam in een plastic tas een dag van tevoren 

meegeven (donderdag 18 april). 

Na afloop kunnen de gebruikte spullen in de tas mee 

terug. 

Na het Paasontbijt start de Grote Rekendag. 

Dit jaar is het thema 

 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is 

een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen 

(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van 

rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 

daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen 

maken in je werkboek! 

De volgende Grote Rekendag vindt op Wereldwijs en 

Bijlmerdrie op 19 april 2019 plaats. Het thema van de 17e 

Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen 

tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. 

Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot 

ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van 

dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, 

maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de 

ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen 

onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 



levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 

leuk! 

Film over schooltuinen Amsterdam 

Starring; GROEP 6a van Wereldwijs !!! 

I EMS FILMS, de makers van natuurfilms als De Nieuwe 
Wildernis en De Wilde Stad gaan voor de gemeente 
Amsterdam een film maken over de Amsterdamse 
schooltuinen. 
De film is 1 van de uitingen die in april 2020 voor het eerst 
zal worden vertoond en op een later moment voor alle 
scholen beschikbaar gaat komen. 
 
Op dinsdag 2 april ging groep 6a naar de schooltuinen. 

Vandaag werden ze gefilmd bij de schooltuinen. Er kwam 

een man de klas binnen en vertelde hoe het zou gaan. We 

mochten niet naar de camera kijken dat vond ik best wel 

moeilijk, we moesten 

doen dat de camera er 

niet was en we mochten 

niet naar de camera 

zwaaien. We gingen de 

school uit en we werden 

gelijk gefilmd. Op de 

heen weg naar de 

schooltuinen moesten 

we soms stil staan we 

moesten een stuk op 

het gras lopen. De 

schooltuinmeester 

kreeg een kastje, zodat 

de camera de meester 

beter kon horen, daarna 

hebben ze nog wat 

gefilmd van onze tuinen 

en toen gingen we weer terug naar de klas en ging de 

cameraploeg weer weg.  

Zorah 

Uitstapje groep 

5 Op wilde 

safari door de 

wijk 

 

Nog steeds in de media 

Uit de Gemeentekrant van Amsterdam: 

 

Wilt u alle filmpjes zien, radiofragmenten luisteren en 

andere artikelen lezen kijk dan op onze website: 

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

 

Zaterdag 11 mei . 

Opgeven: 

www.kidsrun14k.org 

 

 

 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/excellent/
http://www.kidsrun14k.org/


IPC thema 

We gingen met groep 6a een hut bouwen voor ipc. De 

benodigdheden waren 

makkelijk te vinden 

takken, tyrap’s, 

elastiekjes en touw. 

Iedereen in de klas 

had een 

bouwtekening 

gemaakt hoe de hut 

eruit kon zien van 

binnen en buiten, 

maar er moest een 

deur en een raam in 

zitten, er mogen maar 

2 mensen in zitten en 

moet stevig zijn. Een 

paar dagen later ging 

groep 6a naar buiten 

om de hut te maken. 

We hadden besproken hoe het eruit zou zien. We gingen 

aan de slag en we pakten allemaal een tak. Eerst moesten 

we staan van de grootste tak naar de kleinste tak. De 

leiders zette eerst hun tak tegen de boom en daarna 

mochten de rest van de kinderen meehelpen met de hut 

bouwen. Daarna gingen we de takken aan elkaar 

vastmaken met Tyraps en touw. Toen gingen we weer de 

klas in de hut was nog niet klaar maar het is gelukt.  

Darice 

Schoolzwemkampioenschappen – 7 april 

Zondag 7 april van 13.00 -15.30 zullen de 

schoolzwemkampioenschappen plaatvinden in het 

Bijlmersportcentrum... Wereldwijs doet met een 

schoolteam mee en met een aantal individuele 

zwemmers.. Wij wensen ze alvast heel veel succes en veel 

plezier... U leest in de volgende nieuwsbrief of we in de 

prijzen zijn gevallen.... 

Na schoolse activiteiten blok 3 

Deze week heeft u de inschrijfformulieren voor blok 3         

(start na de meivakantie) gekregen. 

Vergeet u ze niet op tijd in te leveren! 

Deze week waren de afsluitende lessen van blok 2 dus 

vanaf maandag tot de meivakantie zijn er GEEN naschoolse 

activiteiten.  

 

aaaa 

afsluiting met een Modeshow met zelf gemaakte kleding! 

Eindconcert groep 8 

 

1 april wc-rollen grap. 

Bij een goede 1 april grap hoort het erbij dat je erin trapt. 

En ja dat is best goed gelukt! Van boze reacties per mail tot 

heel meedenkende ouders die meteen een family pack 

kwamen brengen voor kinderen die er misschien niet aan 

hadden gedacht. 

Ook kregen we een heel meedenkende reactie binnen of 

we liever 2-laags of drie laags toiletpapier wilden en wat 

daar de afspraken over waren….  

 

 

 
H 

 


