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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 

Zondag 13 november Laatste dag om te 
stemmen voor voorstel  
speeltuin Geerdinkhof! 

Dinsdag 22 november = 
VERZET! 

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

Vrijdag 18 november Nieuwsbrief 6 
Alles gaat weg uit de 
gevonden voorwerpen 
mand! 

 

Stemmen voor het speelterrein tot 14 

november! 

Onze leerlingen mogen allemaal stemmen! 

Ze mogen kiezen dus twee ontwerpen die de gemeente 

Amsterdam voor de openbare ruimte heet gemaakt. 

U kunt dit ook samen met uw kind doen. 

Stem door te klikken op Ontwerpvoorstel speelplek 
Geerdinkhof Survey (surveymonkey.com)  je ziet eerst de 
oude situatie, klik door en dan  zie je de twee 
ontwerpvoorstellen en helemaal onderaan kan je kiezen 
door te klikken op een van de twee voorstellen. En dien je 
je voorkeursstem in. 

 

 
 

 

Gevonden voorwerpen mand is overvol! 

Na acht weken is de gevonden voorwerpen mand op 

Wereldwijs 1 echt overvol. Er liggen prachtige jassen, hele 

gymtassen, luizenzakken en ga maar door. We vinden het 

onverstelbaar dat u deze spullen niet mist….. dus kom snel 

kijken in de hal van Wereldwijs 1! 
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Over twee weken (dus op 18 november) gaan we alles naar 

de kledingcontainer brengen. 

 

Het Wereldwijs museum is weer 

geopend! 

Bij de middenbouw ingang kunt u prachtig werk zien van 

de groepen 4! Bij het thema Gi-ga groen hebben zij 

onderzocht wat er allemaal onder de grond zit. Daar 

hebben ze een mooie lengte doorsnede van gemaakt.  

 

Hulp bij inpakken en versieren van de 

school 

Binnenkort zullen in de Parro agenda verzoeken gedaan 

worden voor concrete klussen rondom het inpakken en 

versieren van de school voor Sint en Kerst. 

We houden geen aparte avond omdat dat veel coordinatie 

vraagt en we knippen dus de klusjes op. Wie weet vindt u 

het leuk om wat ramen te komen beschilderen ( aan de 

hand van een concreet voorbeeld) of wilt u helpen met 

inpakken of wilt u met een klein groepje het podium 

omtoveren?  

We starten hiermee na het weekend van 19/20 november. 

In dat weekend worden eerst -inmiddels al een traditie- de 

lichtjes opgehangen.  

Meer info later -  in de Parro agenda. 

Koffie met …. Over de citotoetsen verzet 

naar 22 november! 

Al 28 ouders hadden zich aangemeld via het agenda item 

in Parro. Geweldig! We hopen dat u ook een week later 

kan want helaas is er een ingelast directieoverleg op 15 

november en moet Paula deze koffie met verzetten. 

Di 22 november • 08:45 - 09:45 Locatie hal 

Wereldwijs 1 

Wat toetst de Cito? Wat toets de methode? Hoe kijken we 
naar de resultaten? En wat vertelt het u en ons over de 
doorgemaakte groei? Oefenen we nu wel of niet voor de 
Cito op school? Waarom zijn wij tegen Cito oefenen bijles? 
In de koffie met... wil ik u meenemen in dit onderwerp. 
Resultaten zijn belangrijk maar hoe kijken wij en uw kind 
ernaar met onze formatieve aanpak bril! 

Paula geeft uitleg en er is natuurlijk ruimte voor dialoog en 
vragen! 

Onze groepen 3 en 2/3 waren naar 

Bijlmerparktheater! 

Dat was genieten! 

We mochten helaas geen foto’s maken maar u kunt alsnog 

de trailer bekijken van deze voorstelling 

https://theateralshetware.nl/ 

https://youtu.be/9y6TxdZFP2k 
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