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14 oktober schooljaar 2022-2023 
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 

17-21 oktober Herfstvakantie 

26 oktober .Open dag Wijsneusjes 
.Informatieochtend 
oriënterende ouders 9.00-
11.00 
.Groep 2/3 en 3 naar 
Bijlmerparktheater 
.Groepen 4 Mix sportdag 

Dinsdag 1 november Start typetuin groepen 6 

Vrijdag 5 november Nieuwsbrief 5 

Dinsdag 15 november Koffie met…. Citotoetsen 
en hoe gaan we hier mee 
om? 

 
 

 

26 oktober Open dag Wijsneusjes 

Op 26 oktober is de opendag op de Voorschool 

Wijsneusjes! Zegt het voort! 

 

 

 

 

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


Nieuws van het Bijlmerparktheater 

Op 24 oktober start er bij Bijlmer Parktheater weer een 
nieuw seizoen ‘Wereldmakers’; voor kinderen die houden 
van theater dans en film. 
Gedurende het komend schooljaar volgen zij wekelijks 
workshops en verbinden we verschillende kunstvormen en 
leren ze veel! 
Als klap op de vuurpijl, maken de kinderen een presentatie 
voor publiek in samenwerking met dansschool We Are On 
the Move en Cinekid. 
  
Meer informatie over o.a. aanmelden en lestijden vind je 
hier https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/wereldmakers 
Publiekspresentatie van vorig 
schooljaar: https://youtu.be/-dHYZri2rW4 
  
Heb je een theaterkind? Meldt hen vandaag nog aan! 
  
Wist je trouwens dat er tijdens de herfstvakantie 15 t/m 23 
oktober hele fijne voorstellingen te zien zijn bij Bijlmer 
Parktheater? 
Voor kids tussen de 2 en 9 jaar is er Taartrovers Festival. 
Ook is er Cinekid Festival. 
‘Als het sneeuwt’ (2+) is op 18 oktober te zien en ‘Hotel 
Hierwaardaar’ (8+) op 20 oktober. 
  
Ben je in het bezit van een Stadspas met een groene stip? 
Dan is deelname aan ‘Wereldmakers’ gratis! 
Ook de voostellingen in de Herfstvakantie kunnen jij en 
een begeleider met de Stadspas samen gratis bezoeken! 
 

Nieuws van het Nemoscience museum 

Hoe werkt VR? Waar blijven vogels in de winter? Krijg het 

antwoord op deze en andere vragen tijdens de 

maandelijkse Kinderlezingen. Samen met een 

wetenschapper ga je met proefjes en opdrachten op zoek 

naar het antwoord. Tijdens iedere interactieve lezing staat 

een echte kindervraag centraal. Geschikt voor kinderen 

van 8 tot en met 12 jaar. 

De Kinderlezingen zijn een initiatief van NEMO Science 

Museum en de Universiteit van Amsterdam. 

Op 20 november en 18 december zijn de voglende twee! 

Meer info: https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-

is-er-te-doen/activiteiten/kinderlezingen/ 

 

 

Rood groen kaartjes bij de kleuters.  

Juf Marijke gaf stellingen over het thema en de kinderen 

geven aan of ze waar of niet waar zijn:  

Een uil is een nachtdier 

Een eekhoorn verzamelt nootjes in de lente 

Een vos heeft veren 

Een slang eet zijn prooi op zonder te kauwen 

Door het werken met de kaartjes controleren we niet 

alleen het begrip, maar zorgt ook voor actieve 

betrokkenheid en autonomie bij alle leerlingen. 

 

 

 

https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/wereldmakers
https://youtu.be/-dHYZri2rW4
https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/als-het-sneeuwt-2-herfstvakantie
https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/hotel-hierwaardaar-8
https://www.bijlmerparktheater.nl/nl/hotel-hierwaardaar-8
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-doen/activiteiten/kinderlezingen/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-doen/activiteiten/kinderlezingen/


Voorleeswedstijd 

Vanmiddag is de voorleeswedstijd geweest op Wereldwijs. 

5 leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben uit een zelf 

gekozen boek een fragment voorgelezen. Deze zijn uit 

voorrondes in de groepen zelf  en voorlezen in een andere 

groep uitgekozen 

Wat was het spannend en wat werd er goed voorgelezen! 

De jury – met oud winnaar – Kayla heeft de winnaar 

bekend gemaakt: Zulan 

De winnaar gaat Wereldwijs vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstijd Zij mag de school vertegenwoordigen in 
de volgende voorleesronde tussen de scholen onderling in 
Zuid-Oost! Succes Zulan! 

 

 

Mediatoren bekend! 

Afgelopen week zijn de mediatoren opgeleid uit de 
groepen 7. Samen met mediatoren van groep 8 zorgen zij 
straks voor het bemiddelen bij conflictjes op school. 

Een onderdeel van de Vreedzame school is mediatie; 
bemiddelen bij een conflict. In de bovenbouw kunnen 
kinderen mediator worden, zij helpen dan andere kinderen 
bij het zelf oplossen van een conflict. Dat doen ze aan de 
hand van een stappenplan. En dat wordt geoefend door 

middel van rollenspellen De leerlingen hebben zich 
opgegeven in de klas en  gepitcht waarom ze een goede 
mediator willen worden en zo zijn zij geselecteerd voor de 
opleiding en krijgen zij een echt certificaat. 

 

 

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

Nieuwe ongezonde rage: snus 

Hoewel we nog geen signalen hebben gekregen op 

Wereldwijs dat dit speelt…. 

Beter voorkomen dan genezen… 

 

Wat is snus? 

Snus is een tabaksproduct wat vooral in Zweden erg 

populair is. De laatste tijd wordt snus ook door 

Nederlandse jongeren ontdekt als vervanger van 

sigaretten. 

 

De tabak in een zakje snus bevat nicotine: dé verslavende 

stof in tabak. Nicotine stimuleert de aanmaak van 

adrenaline in het menselijk lichaam, waardoor je een rush 

voelt na het roken van een sigaret. 

 

Snus is gestoomde, fijngemalen tabakpoeder in een 

theezakje. In tegenstelling tot sigaretten is snus een 

rookvrij tabaksproduct. Het zakje tabak klem je tussen je 

(boven)lip en tandvlees. De nicotine in de tabak wordt 



vervolgens opgenomen door kleine bloedvaatjes in je 

tandvlees. 

Hieronder ook twee linkjes met meer info 

https://www.afkickkliniekwijzer.nl/snus/ 

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-snus/ 
 

Altijd goed dat u hier (preventief) het gesprek met uw kind 

over aangaat.  

https://www.afkickkliniekwijzer.nl/snus/
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-snus/

