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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.) 

 
Maandag 22 april Tweede paasdag- vrij 

Vrijdag 26 april Koningsspelen 

27 april – 5 mei Meivakantie 

Vrijdag 10 mei Nieuwsbrief 14 

Noodkreet!!! 

Inschrijven voor hulp koningsspelen! 

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 speelde in het Concertgebouw 

Wat een succes en wat een publiciteit! 

Te zien in Podium Witteman op zondag 7 april en het 

Jeugdjournaal van 6 april.  

Wilt u het concert terugzien? Kijk dan op 

https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/het-leerorkest-in-

het-concertgebouw-met-remy-van-kesteren 

 

Schoolfruit stopt! 

Dit was de laatste week van het schoolfruit! Het project is 

afgelopen. Dus vanaf volgende week graag weer alle dagen 

zelf fruit meegeven aan uw kind. 

Juf Bianca bijna met 

zwangerschapsverlof 

 

Na de meivakantie gaat juf Bianca met 

zwangerschapsverlof. Groep 7/8 gaat gesplitst worden. 

Meester Bram neemt de groep 8 leerlingen erbij. En juf 

Santuscha gaat groep 7 les geven samen met meester 

Egon en hulp van juf Ellen. 

We wensen juf Bianca een heel goed verlof toe en we 

hopen met haar dat haar baby gezond te wereld gaat 

komen! 

Pizzasessie- samen elke dag een beetje 

beter. 

Afgelopen donderdag was het een drukke 

studiemiddag/avond op Wereldwijs/Bijlmerdrie. Samen 

met nog 8 andere Sirius scholen en onze partners hadden 

we een pizzasessie! 

 

https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/het-leerorkest-in-het-concertgebouw-met-remy-van-kesteren
https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/het-leerorkest-in-het-concertgebouw-met-remy-van-kesteren


Er werken nu negen scholen met de methodiek van 

stichting leerKRACHT. In elk school ontwikkelen zich 

leerteams en lerende netwerken. Wij organiseerden voor 

al onze scholen een ontmoeting  met natuurlijk pizza. 

Paula gaf een lezing over ons excellentieprofiel formatieve 

assessment. Alle scholen hadden een trotsmarkt ingericht 

in de lokalen. In de ‘open space’ konden we informatie 

uitwisselen over vragen en issues die ons bezig houden en 

tenslotte evalueerden we de ontmoeting met white 

bordjes. De aanjagers van alle leerteams op de diverse 

scholen hebben het fantastisch gedaan en we zijn weer 

geïnspireerd en trots op ons onderwijs. 

 

 

 

Paasontbijt en Grote rekendag  

Vandaag  hadden we het traditionele pyjamapaasontbijt 

waarbij de kinderen in hun mooiste pyjama naar school 

kwamen. 

Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de 

school werd verzorgd. 

 

 

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! 

Tijdens het paasontbijt kwamen wel hele grote 

boterhammen langs die graag belegd wilden worden. 

Hoeveel plakjes kaas pasten daar wel niet op? 

 



Schoolzwemkampioenschappen – naar 

de regio kampioenschappen 

Zondag 7 april heeft Wereldwijs de 2e plaats behaald bij 

het schoolzwemkampioenschap in het 

Bijlmersportcentrum!!! 

Wat een geweldige prestatie waar we de kinderen hartelijk 

mee feliciteren. 

Op zaterdag 18 mei zal het team meestrijden met het 

regionale zwemkampioenschap in Heerhugowaard. Alvast 

heel veel succes toegewenst! 

Het schoolzwemteam bestaat uit: Geet (6a), Ryan (6a), 

Chaya (6b), Kyan (5a) Luuk (4b) en Julia(4b) 

Daarnaast was er ook individueel succes. 

3x een derde plaats: Dy'nero onderbouw jongens (3b), 

Gabrielle (6b) middenbouw meisjes en Kyan middenbouw 

jongens (5a) . 

2x 2e plaats: Luuk onderbouw jongens (4a) en Julia 

onderbouw meisjes (4b) 

1e plaats: Chaya bovenbouw meisjes (6b) (extra knap want 

ze heeft tegen gr 7 en 8 gestreden) 

WAT EEN TOPPERS 

Debatbattle DKJL – naar de finale! 

Uit groep 7A was onze Debatheld Meliha. Zij moest het bij 

de Debatbattle opnemen tegen zeven andere kinderen. 

Daarmee moest zij discussiëren over de volgende 

stellingen: 

1. De stress van kinderen is de verantwoordelijkheid van 

volwassenen  

2. Kinderen zijn een rolmodel voor volwassenen 

milieubewust en diervriendelijk leven  

3. Gezond leven moet altijd de regel op school zijn. 

Vanuit mijn stoel kon ik zien dat de concurrentie weerstand 

bood. Meliha deed het heel goed. Ze werd steeds beter. 

Het publiek werd helemaal wild toen Meliha won. Riley G. 

won een DKJLshirt, omdat hij een enquête had ingevuld. De 

stilste klas kreeg ook een mooie prijs, namelijk het gouden 

oor en tickets voor de finale van DKJL waar Famke Louise 

ook zal zijn. Onze klas won die prijs helaas niet. Maar onze 

klas gaat dankzij de geweldige Meliha 17 mei naar de 

finale! 

Yaell & Ryan 7A 

         

            

 

 

Oorlog in mijn buurt 

Afgelopen maandag zijn de kinderen uit groep 8 begonnen 

met 'Oorlog in mijn Buurt', een bijzonder 

onderwijsprogramma waarbij kinderen leren door 

ontmoeting. Tijdens een viertal lessen zullen de leerlingen 

van groep 8 uit eerste en tweede hand horen over de 

Tweede Wereldoorlog. De eerste les werd gegeven door 

Myriam Mater. Zij was 9 jaar oud toen WOII begon.  



 

 

Door Olivia en Omara uit groep 8 

Wij zijn deze week begonnen met het project: Oorlog In 

Mijn Buurt. Maandag was onze eerste les, er kwam iemand 

vertellen over hoe zij de oorlog heeft meegemaakt. Zij heet 

Myriam Mater. Myriam was 9 toen de oorlog uitbrak. 

Ze vertelde over haar familie en vrienden, ook vertelde ze 

dingen die we helemaal niet wisten over de WO II. Zo ging 

ze een tijd niet naar school en heeft vreselijke dingen 

meegemaakt. Het verhaal was erg aangrijpend en ze 

vertelde het heel duidelijk en mooi.  

 

Olivia: Van het begin tot eind houd ze je aandacht vast. 

Aangrijpend tot de laatste zin. 

Omara: Ik vond het supermooi en ik zag ook voor me hoe 

het was.   

 

Myriam eerste van rechts 

 

Ook zullen de kinderen les krijgen van mensen van het 

stadsarchief en horen wat er zich in hun buurt afspeelde 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder krijgen ze een 

interview les en een presentatie les.  

 

Het hoogtepunt is een gesprek (in een klein groepje) met 

een oudere die tijdens de oorlog in de buurt van de school 

heeft gewoond of een ouderen die de oorlog in Suriname 

of op de voormalige Nederlandse Antillen mee heeft 

gemaakt. De leerlingen interviewen onder begeleiding van 

een vrijwilliger deze oudere. 

 

Het project wordt afgerond met een geweldige 

eindpresentatie op woensdag 19 juni van 10:30 tot 12:00 

uur. Tijdens deze eindontmoeting zullen de verhalen van 

de ouderen opnieuw worden verteld, maar nu door de 

kinderen. De ouders van de kinderen van groep 8 zijn 

hierbij van harte uitgenodigd. Ook zullen de ouderen wiens 

verhaal vertelt wordt aanwezig zijn en misschien komt 

zelfs de burgemeester. 

Afsluiting IPC thema: u bent van harte 

welkom! 

De komende week sluiten de groep 5-8 het thema “woon 

je hier in de buurt?” af met de kinderen en ouders. U krijgt 

van uw eigen leerkracht te horen wanneer! 

Verteltassen: we starten weer!!! 

 


