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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 
 

13 en 14 april Directie afwezig ivm 
studietweedaagse Zonova 
directies 

15 april Pyjama- Paasontbijt en 
Grote Rekendag ( meer in 
de volgende nieuwsbrief) 

18 april Tweede Paasdag- kinderen 
vrij 

22 april Koningspelen 
Nieuwsbrief 14 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 

 

Vakantie en studiedagen 2022-2023 

Zie ook de website: https://www.obs-

wereldwijs.nl/vakantie-en-studiedagen/ 

 

 

 

Pyjama- Paasontbijt 

Trek je mooiste pyjama aan! 

Vrijdag 15 april hebben we op school pyjama-

paasontbijt. De kinderen gaan dan met elkaar in de 

eigen klas samen ontbijten. De Ouderraad verzorgt 

het eten. Als uw kind graag een gekookt eitje eet dan 

kunt u dat meegeven.  

Daarnaast dient u uw kind een eigen bord, bestek en 

beker mee te geven (duidelijk voorzien van naam) in 

een plastic zak (ook met naam erop). Uw kind krijgt 

het servies aan het eind van de dag dan mee terug 

naar huis in dezelfde plastic zak.  

En ja leuk als uw kind in pyjama komt! 
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Grote Rekendag: op bouwavontuur! 

Na het pyjama-paasontbijt start de Grote Rekendag. 

De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en 

is een dag vol ontdekkingen! 

Dit jaar gaan we op Bouwavontuur. En nadenken over 

het bouwen. Denkkracht combineren met wat je met 

je handen kunt. De kinderen kunnen zich dan inleven 

wat het is om architect te zijn, of constructeur. Of 

gewoon bouwer. Tekenen, inschatten, rubriceren, 

plannen, er komen veel 'reken-activiteiten' kijken bij 

het bouwen. De Grote Rekendag richt zich op de 

basisschool en beoogt te laten zien dat leerlingen ook 

in het reken-wiskundeonderwijs op onderzoek 

kunnen gaan. Daarnaast is een doel dat leraren en 

leerlingen plezier beleven aan rekenen-wiskunde. 

Tijdens de Grote Rekendag gaan scholen een dag lang 

aan de slag met materialen die speciaal voor deze 

dag ontworpen zijn.  

Bijlmerpark in de meivakantie 

 



Het “onderzoek” op 1 april 

 

 

 

 

Bedankt voor de fantastische samenwerking en het 

plezier wat we gehad hebben. Mede namens Prof 

J.met de Pet en Prof. H. Deksel       

 

 

 

 

 



Amsterdammertjes 

Hierbij ontvangt u de april - mei uitgave van 

Amsterdammertjes.  

 

Amsterdammertjes informeert ouders/verzorgers 

over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, 

Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. 

 

Hierbij de link: https://bit.ly/3uzzYYN 

Koffie met… 

Heerlijk die grote opkomst bij de koffie met… over 

cognitieve functies en de denkspelletjes. 

Er is informatie gegeven over de bouwstenen van het 

denken en hoe belangrijk de onderste drie bouwstenen 

zijn voor het hebben van een goede focus. Dat voorkomt 

het maken van slordigheidsfouten ( die we allemaal vaak 

maken) 

 

De denkspelletjes  zijn geoefend en ouders wilden ze 

meteen ook zelf aanschaffen om thuis te spelen. Dus dat 

was een succes! 

 

Ajax Life Skills & Clinics voor groep 5 -8;  

8 april en 12 april 

Het project staat op speelse wijze in teken van de 
normen en waarden van Ajax: de leerlingen krijgen 
dus les als een echte Ajacied!  
De Ajax Foundation  
Wij investeren en geloven in een samenleving waarin 
alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het ontdekken 
en ontwikkelen van hun talent en een gezond leven 
vinden wij hierin belangrijk. Momenteel 
ondersteunen en organiseren wij verschillende 
projecten in (groot) Amsterdam en Kaapstad voor 
kinderen en jongeren onder de 19 jaar.  
De Ajax Life Skills & Clinics  
De dag zal een belevenis zijn die alleen Ajax kan 
bieden. De leerlingen volgen gedurende de dag de 
lessen:  
1. Gezond en Fit - Doe verschillende Ajax oefeningen 
en leer over gezonde voeding bij Ajax.  
 
2. Sparen Loont - Waar verdiende Ajax spelers hun 
geld mee toen ze jong waren?  
 
3. Slim Online - Wat kan je wel en niet op sociale 
media plaatsen?  
 
4. Ajax Clinic - Train volgens de echte Ajax normen & 
waarden.  
 

 

 

 

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=4b76c30209&e=3f7ace1223

