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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 11 november Open lessen voor alle 
ouders in alle groepen van 
8.25-9.00 uur 

Vrijdag 12 november Nieuwsbrief 5 

Donderdag 18 november Koffie met….portfolio 

Nieuwe voorleeskampioen! 

 

Vijf leerlingen 
streden om de 
titel 
voorleeskampioen 
van Wereldwijs. 

Elisa, Chevelly, 
Angel, Kayla en 
Rebecca lazen 
allemaal een 
fragment voor uit 
een boek dat ze 
natuurlijk zelf 
gekozen hebben. 

Wat was het spannend en wat deed iedereen het goed. 

De winnaar is Kayla geworden. Zij mag de school 
vertegenwoordigen in de volgende voorleesronde tussen 
de scholen onderling in Zuid-Oost! Succes Kayla! 

Mediatoren opgeleid 

In de vorige nieuwsbrief stond hier al informatie over maar 
nu zijn ze dan echt gehuldigd!. Hun opleiding is afgerond 
en vanaf deze week hebben we er weer flink veel nieuwe 

mediatoren bij. Benieuwd wie het zijn? Kijk dan eens in de 
hal bij mediatorenbord. Daar hangt iedereen met zijn/haar 
foto! 
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Ouderbijdrage: nieuwe manier 

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de 

verplichte bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje gaan wij 

over op een nieuw systeem: Schoolkassa. 

Wat betekent dit voor u? 

U ontvangt de facturen voor de ouderbijdrage en het 

schoolreisje vanaf nu in Parro. U kunt daarbij kiezen uit 2 

opties: 

1. Het gehele bedrag direct betalen via Ideal OF 
2. Het bedrag in termijnen betalen. LET OP: Hiervoor 

worden extra kosten in rekening gebracht van 
0,29 euro per factuur. 

BELANGRIJK: 

Voor ouders die eerder een machtiging hebben gegeven 

om de bedragen van hun rekening te laten schrijven: Deze 

machtiging komt te vervallen! In plaats daarvan betalen 

deze ouders vanaf nu ook via Schoolkassa. Zij worden daar, 

net als iedereen, automatisch aan herinnerd. 

Ouders die (nog) niet betaald hebben, ontvangen 

gedurende het schooljaar 4 herinneringen.  

• De facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage en 

die voor het schoolreisje, worden als aparte 

betaalopdrachten verzonden. 

• DATA 2021-2022  

28 november: eerste factuur  

9 januari 2022 – eerste herinnering  

5 februari 2022 – tweede herinnering  

5 maart 2022 – derde herinnering  

1e week april – vierde en laatste herinnering.  

Aan ouders die een Stadspas hebben, wordt géén factuur 

via Parro gestuurd. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren 

(we moeten dit handmatig wijzigen in het systeem), laat 

het ons even weten, dan passen we het aan! 

Stadspas scannen ouderbijdrage 

Afgelopen dinsdag was budgetcoach Natasha de Groot van 
de gemeente Amsterdam aanwezig. Zij scant de passen die 
vervolgens digitaal geregistreerd worden. De gemeente 
zorgt er vervolgens voor dat het overeenkomstige bedrag 
rechtstreeks op de rekening van de school wordt gestort. 
Deze mogelijkheid komt bovenop de bestaande regelingen 
van de Gemeente Amsterdam. U kunt Natasha de Groot 
ook vragen stellen over voorzieningen/tegemoetkomingen 
die vanuit de gemeente worden aangeboden, om bij 
voorbeeld een sportactiviteit aan te vragen, of op het 
gebied van financiën, of als u niet weet waar u terecht 
kunt met uw vraag. 

Zij is er de komende maand ( november) elk dinsdag van 
8.30-9.00 uur – hal Wereldwijs. 

Dus kom dan gerust langs in de grote hal van Wereldwijs! 

Kindercommissie Amsterdam Zuid-Oost 

Afgelopen woensdag 27 oktober is de kindercommissie 
Amsterdam Zuid Oost officieel geïnstalleerd. Maar liefst 
vijf leerlingen van Wereldwijs maken er deel van uit. Daar 
zijn we super trots op! 

Tijdens deze eerste vergadering zijn de 
kindercommissieleden benoemd en geïnstalleerd door 
onze stadsdeelvoorzitter. Ook is in hun midden de nieuwe 
kindervoorzitter op democratische wijze door de leden 
zelf worden verkozen. U kunt de eerste vergadering terug 
zien via 
https://www.youtube.com/watch?v=8vtmU_ibCDk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8vtmU_ibCDk


De leden die zich kandidaat willen stellen als 
kindervoorzitter mochten een simpele korte pitch houden 
van max. 1 min waarin ze vertelden waarom zij de nieuwe 
kindervoorzitter moeten worden.  
Alle 13 leden mochten stemmen, maar het was niet 
toegestaan voor hen om op zichzelf te stemmen.  

Veel belangstelling 

Meer dan 100 kinderen uit diverse basisscholen 
meldden zich aan om lid te worden van de nieuwe 
Kindercommissie Zuidoost. Om kans te maken op een 
plek in de finale in Pathé Arena moesten de kandidaten 
een video inzenden. De jury selecteerde 20 finalisten. 

Op woensdag 29 september hielden de finalisten een 
pitch in de grootste zaal van Pathé Arena. En dat was 
best spannend want naast de jury was er ook veel publiek. 
De jury bestond uit stadsdeelvoorzitter Tanja 
Jadnanansing, de demissionaire kindervoorzitter en Darryl 
Amankwah,  de 14-jarige Zuidooster die als eerste een 
officiële kinderperskaart kreeg. 

Pitch 

De finalisten moesten pitchen over hun idee voor een nog 
beter Zuidoost. De jury keek naar de beste pitch. Want dat 
de finalisten goede ideeën hadden was al gebleken bij de 
selectie voor de finale. De jury lette op de volgende 
punten: 

• Taalgebruik: ben je goed verstaanbaar 

• Houding: hoe presenteer je je? 

• Overtuigingskracht: welke argumenten gebruik 
je? 

Wat doet een Kindercommissie? 

Naast de kinderraad zijn er in Amsterdam 3 stadsdelen die 
een eigen kindercommissie hebben. Het stadsdeelbestuur 
van Zuidoost vindt de mening van kinderen belangrijk: wat 
houdt ze bezig, hoe kan Zuidoost nog leuker worden voor 
kinderen en wat vinden ze belangrijk in hun eigen buurt? 

In de Kindercommissie Zuidoost laten kinderen hun stem 
horen. De leden van de Kindercommissie kiezen zelf hun 
onderwerpen. Over elk onderwerp geven ze advies aan het 
bestuur van het stadsdeel. De Kindercommissie bestaat uit 
kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool uit diverse 
basisscholen in Zuidoost. Ze komen tijdens het schooljaar 1 
keer in de maand bij elkaar om te vergaderen. 

Meer weten kijk dan  https://www.amsterdam.nl/nieuws-
zuidoost/nieuwe-kindercommissie-zuidoost/ 

 

 

 

 

Prijswinnaars van het vakantielezen! 

We starten ons eigen schaakclub  na 
schooltijd)! 

Volgende week gaat meester Dorian starten met onze 
eigen schaakclub. Kinderen die het leuk lijkt om te leren 
schaken  of zich verder willen ontwikkelen), kunnen zich 
opgeven bij hun leerkracht. 

De schaakclub is van 14.15-15.15 elke donderdag. Start 4 
november vanaf groep 3. 

Let op dit is geen officiële NSA activiteit maar ons eigen 
initiatief. 
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Ksenija - Leerling Wereldwijs is 
kinderreporter bij  

Over Meisje met de 
zwavelstokjes 
Een project in de strijd tegen 
kinderarmoede in de grote stad 

https://meisjemet.nl/9-kinderen-aan-het-woord-maak-
kennis-met-de-kinderreporters/ 

Hoi! 
Ik ben Ksenija uit groep 8a en ik heb meegedaan met het 
project: meisje met de zwavelstokjes. 
Bij het project gingen ik en een paar andere kinderen, 
volwassenen interviewen over waarom Nederland zo rijk is 
en er toch nog veel armoede is. 
De filmpjes zijn te zien op de website 
www.meisjemet.nl  en daar kun je ook een speciaal 
luciferdoosje kopen met een ritueel dat je kan volgen. Er 
zit een boekje met een kaarsje in die je voor je raam kunt 
branden om te laten zien dat je tegen armoede bent. 
Ik moest eerst workshops volgen en audities doen. 
groetjes Ksenija 
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