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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 

Donderdag 6 en vrijdag 7 
oktober 

Leerlingen zijn vrij ivm 
studietweedaagse team 
Wereldwijs 

10 en 11 oktober Groep 4/5,5 en 6 en 8 naar 
Cinekid 

Donderdag 13 oktober Voorleeswedstrijd -
voorrondes 

Vrijdag 14 oktober Nieuwsbrief 4 
Voorleeswedstrijd- finale 

17-21 oktober Herfstvakantie 

 

Veilig kunnen oversteken bij zebrapad! 

We hebben signalen van ouders gekregen dat andere 

ouders gewoon gas geven bij de zebra oversteekplaats en 

een kind is bijna aangereden. 

Lieve ouders wat is dat toch? Wilt u zich gedragen in het 

verkeer en het goede voorbeeld geven?! 

Enige tijd geleden heeft de politie bekeuringen uitgedeeld 

over uw dubbel parkeren. 

Wij zullen de wijkagent wederom op de hoogte brengen 

van uw problematische verkeersgedrag. 

En hopen dat er nog veel meer ouders en kinderen komen 

fietsen en lopen naar school. Want dat gebeurt gelukkig 

ook steeds meer! 

 

 

Voorstelling Egalusop school 

Klein Amsterdam Producties maakt een voorstelling van 

het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2022: Egalus 

van Marije Tolman. 

In de voorstelling gaat het over de Sjeestijd. Alles moest 

hoger, sneller, dieper en verder. Alleen Egalus deed er niet 

aan mee. Egalus stond stil en zag de schoonheid van alles, 

maar ook alle troep. Iedere dag prikte Egalus het bos 

schoon. Maar steeds vaker als het bos schoon was, lagen 

de duinen weer vol. En als de duinen leeg waren, lag het 

strand weer vol. Op een koude dag kon hij de rommel niet 

meer dragen. Boem! En toen stond alles stil. 

Egalus is een voorstelling over om je heen kijken. Over de 

dingen echt zien. Over elkaar helpen en… over dieren met 

oranje hesjes. 

 

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


De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben genoten van de 

voorstelling die bij ons op school werd gespeeld! 

 

Sportdagen in het Olympisch stadion: De 

Spelen 

https://despelen.nl 

Tijdens De Spelen maken kinderen kennis met 

verschillende sporten. Sportplezier en blijvend sporten 

staat voorop. Op een toonaangevende sportlocatie 

organiseren we diverse sporten, begeleid door vrijwillige 

coaches (uit de stad en vanuit bedrijven) geven we 

kinderen een ervaring die ze willen herbeleven. Door de 

samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het 

hele programma gericht op blijvend sporten. 

De kinderen van groep 5,6,7 en 8 nemen allemaal deel aan 

deze spelen deze maand! 

 

 

Kinderboekenweek 5-16 oktober 

 

Het thema van de Kinderboekenweek GIGA groen is al 

helemaal losgebarsten op school. 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 

zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut 

bouwen of picknicken in het park. De natuur is overal om 

ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 

De Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen!  

Ga mee op avontuur! 

Wil je alles leren over planten, bloemen en kruiden? Of 

ben je juist nieuwsgierig naar de dieren in de zee of diep 

onder de grond?  En ben je benieuwd hoe je de natuur en 

het klimaat een handje kan helpen? Er zijn heel veel 

boeken die jou helpen een echte natuurheld te worden! 

Ga met ons mee op avontuur om al het moois van de 

natuur te ontdekken! Leer over bijzonder dierenweetjes in 

informatieve boeken, dompel je onder in spannende 

verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je 

over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. 

 

 

 

Bij elk kinderboek wat u aanschaft (minimaal 12,50) krijgt u 

het boekenweekgeschenk cadeau: Waanzinnige boomhut 

verhalen.  En het prentenboek Egalus kunt u met flinke 

korting aanschaffen. 

https://despelen.nl/


Mooie tip: Gouden griffel boek en gouden penseel boek! 

 

 

https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-

kinderboekenweek-2022 

https://www.hebban.nl/kinderboekenweek 

 

Ons onderzoek (zelfevaluatie) 

Elk jaar in de maand in september doet het team een 

onderzoek om ons onderwijs te kunnen verbeteren. 

Dit jaar gaat ons onderzoek over hoe wij onze begrijpend 

lezen en begrijpend luisteren aanpak in de hele school 

volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kunnen 

verbeteren. Ook willen we weten hoe we elke kind het 

juiste aanbod en juiste begeleiding kunnen geven op dit 

gebied. 

Daarvoor gaan we veel literatuur lezen en scoren we 

onszelf met een criterialijst over wat we wel wel/niet op 

dit gebied doen. 

Ook hebben de intern begeleiders en de directie in alle 

groepen begrijpend luister en begrijpend lezen lessen 

bezocht om te kijken (nulmeting) wat er al goed gaat en 

wat er nog beter kan. 

We verzamelen alle gegevens en gaan op de 

studietweedaagse kijken wat de conclusies zijn en hoe we 

hieraan acties gaan verbinden. 

In december is er een koffie met…. over begrijpend 

lezen/luisteren en gaan we u vertellen hoe de het 

begrijpend lezen/luisteren aanpak er uit is gaan zien en 

hoe we dat met de nieuwste wetenschappelijke inzichten 

gaan doen op Wereldwijs. (Zo werken we dus ‘evidenced 

informed’ op Wereldwijs). 

ONA -Wereldwijs expert school ( vier 

scholen in Amsterdam) 

Wereldwijs is samen met nog drie scholen uitgekozen om 

een voortrekkersrol te gaan spelen als expertschool en 

onderzoeksschool voor het nieuw gestarte Onderwijs 

Netwerk Amsterdam! 

https://ona.amsterdam/ 

Het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA) wil 

samen met de Amsterdamse onderwijsprofessionals 

constante verbetering van het onderwijs, door gebruik te 

maken van gefundeerde kennis. Deze kennis te benutten 

en samen te creëren. 

Wat is de aanleiding? 

Het Amsterdamse basisonderwijs kampt vandaag de dag 

met twee grote uitdagingen: 

1.  Dalende prestaties, teruglopende kansen en 

toenemende laaggeletterdheid, met name bij leerlingen 

met laagopgeleide ouders.  

Dit uit zich doorstijgende laaggeletterdheid onder 

jongeren, met name bij leerlingen met laagopgeleide 

ouders; Gestaag dalende leerprestaties, met name bij 

leerlingen met laagopgeleide ouders. Door de coronacrisis 

is deze uitdaging alleen maar groter geworden. 

2. Een kwalitatief en kwantitatief tekort aan leraren en 

schoolleiders 

Met name op scholen met een meer uitdagende 

leerlingpopulatie. Scholen hebben moeite nieuwe leraren 

Wist u dat lezen is verbonden met 
andere vakken en vaardigheden. 
Een goede leesvaardigheid 
maakt daarom 
het verschil, op school en later, 
een leven lang! Lezen is nodig voor alle 

schoolvakken en alles wat je later nog wilt (of moet) leren, 
van autorijden tot belastingaangifte doen. Een goede 
leesvaardigheid maakt daarom levenslang het verschil. 
Al lezend verwerven we een rijke woordenschat en worden 
we slimmer. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, 
maar voor alle mensen, van welke leeftijd ook. Lezen 

bevordert bovendien de schrijfvaardigheid. 

 

 

 

 

https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022
https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022
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https://ona.amsterdam/


en schoolleiders aan te trekken, ze te professionaliseren en 

leraren en schoolleiders te behouden. 

 

Bij deze twee uitdagingen zijn er veel vraagstukken op 

Amsterdamse scholen. Om scholen te ondersteunen in 

effectieve aanpakken voor deze problemen, zetten we de 

komende 2 jaar een kennisinfrastructuur voor duurzame 

verbetering en innovatie van het Amsterdamse 

basisonderwijs op. Deze kennisinfrastructuur noemen we 

Onderwijskennis Netwerk Amsterdam; afgekort als ONA. 

ONA beoogt het ‘evidence-informed’ werken op 

Amsterdamse basisscholen te ondersteunen en 

stimuleren. Daarnaast zetten we met ONA een prototype 

kennisinfrastructuur voor het basisonderwijs neer die 

tevens informatief is voor andere regio’s en 

onderwijssectoren met vergelijkbare doelstellingen. 

 

Wat zijn de doelen van het Onderwijskennis Netwerk 

Amsterdam? 

 

Het doel van deze samenwerking is de twee 

bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden door het 

creëren van de kennisinfrastructuur voor duurzame en 

wetenschappelijk onderbouwde verbetering van het 

onderwijs voor stad Amsterdam. De kennisinfrastructuur 

richt zich op het versterken van de kenniscultuur op 

scholen, bevorderen van kennisbenutting door scholen en 

het platform bieden voor kenniscreatie door 

samenwerking tussen wetenschap en het 

onderwijsveld.  Om dit te bereiken is nodig dat: 

1. Een lerende cultuur op scholen versterkt wordt, met 

groeiend draagvlak en enthousiasme voor evidence-

informed werken; 

2. Toegankelijke en relevante kennis over bewezen 

effectieve aanpakken in het onderwijs aanwezig is en op 

effectieve wijze gedeeld en benut wordt. 

3. Meer onderzoek plaatsvindt naar oplossingen voor de 

grootste uitdagingen van in specifiek de Amsterdamse 

context: laaggeletterdheid en kwalitatief en kwantitatief 

lerarentekort. 

 

 

 

 

 

 

 



De KICK-OFF Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA) 

vond plaats op 7 september. 

Ons hele team was hierbij aanwezig en er werd bekend 

gemaakt dat Wereldwijs samen met nog drie scholen 

expert-school wordt van dit netwerk. 

We gaan dit jaar opgeleid worden zodat we onze expertise 

kunnen gaan delen en zelf nog beter evidence informed 

leren te werken. 

Voor een sfeerimpressie van de kick off: 

https://vimeo.com/user129335072/review/748732655/77

93db4266 

 

 

In the picture: 

Bezoek van SLO, Het Koraal en interview 

in vaktijdschrift 

De afgelopen maand hebben we bezoek gehad van Anne-

Christien Tammes van Stichting Leerplan Ontwikkeling 

(SLO). Zij kwam meekijken bij de lesbezoeken en was 

onder de indruk van onze begrijpend lees lessen. Ook 

kwam ze praten over ons excellentie profiel formatief 

evalueren. 

Zij is curriculum ontwikkelaar en neemt de mooie 

voorbeelden mee voor voor haar werk als projectleider van 

formatief evalueren en als vakexpert taal in het 

basisonderwijs 

Op 30 september bezocht een team van basisschool het 

Koraal uit Assendelft onze school. Deze school heeft ook 

de waardering goed en wilde graag meer weten over ons 

excellentie profiel. Zij herkennen zich in onze visie en 

waren onder de indruk van het gesprek met onze 

leerlingen die heel goed uit kunnen leggen hoe zij aan hun 

eigen groeiplan werken en wat succesvol leren inhoudt. 

In het vakbad van de VOS/ABB komt een interview met 

Paula Hoonhout bij de rubriek: TROTS. Dit zal op de 

website worden gepubliceerd. 

 

Bericht van de GGD: 

Op 6 oktober in de sporthal Gaasperdam kunnen kinderen 

vanaf 9 jaar weer hun prik halen tegen ziektes zoals de Bof, 

Mazelen en HPV. U krijgt vanzelf een uitnodiging per post. 

U hoeft hiervoor niets te doen. 

Heeft u vragen over vaccineren? Stel ze aan onze 

verpleegkundige op school, of stel uw vraag aan de GGD. 

Kijk voor meer informatie op 

www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren. 

Met vriendelijke groet, 

Lotte Lacet, jeugdverpleegkundige, Ouder- en Kindteam 

Bijlmer Oost 

Oekraïense leerlingen 

Zoals u wellicht via de media heeft gehoord zijn er 

inmiddels 13.000  Oekraïense kinderen in Nederland en 

zitten de Nieuwkomersgroepen waar deze leerlingen 

normaal gesproken eerst worden opgevangen helemaal 

vol en worden deze leerlingen meteen geplaatst op 

school.  Ook wij vangen noodgedwongen  een aantal 

Oekraïense kinderen op in onze midden- en 

bovenbouwgroepen. Dat doen we dus zo goed mogelijk 

(maar zijn hiervoor niet speciaal opgeleid en gelukkig is er 

Google translatie :) en daarnaast is het hartverwarmend 

om te zien hoe klasgenootjes helpen en ondersteunen.  

We hopen dat zij zich snel thuis voelen op Wereldwijs! 
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Cinekid festival 

 

https://cinekidfestival.nl/ 

https://cinekid.nl/nl/festival/programma-2022 

Het Cinekid festival staat voor de deur (15-21 oktober) 

Onze groepen 4/5,  5 en 6 gaan op 11 oktober naar de film 

Totem 

Totem 

De ouders van Ama komen uit Senegal, maar Ama zelf 

voelt zich helemaal Nederlands. Als de politie het gezin 

terug wil sturen komt Ama in actie, want ze wil absoluut in 

Nederland blijven. Een verhaal vol spanning en fantasie. 

Ama krijgt niet alleen hulp van haar beste vriend Thijs, 

maar ook van een geheimzinnig stekelvarken, haar 

totemdier. 

 

In deze film speelt Liam Romney, leerling van Wereldwijs 

mee! Dat is dus wel heel bijzonder! 
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