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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 2 december Informatie bijeenkomst 
voor oriënterende ouders: 
actuele info ivm corona op 
website 

Vrijdag 3 december Sinterklaas komt op 
bezoek  
Gewoon om 14.00 uit 

Maandag 6 december Studiedag 

Wereldwijs op 
instagram!  

 
 

 
 
Wereldwijs zit op Instagram! Daar delen we  graag 
leuke, inspirerende en actuele foto's en berichten 
met jullie. 
 
Wilt u wat meer beeld bij wat er allemaal op 
Wereldwijs plaatsvindt, zonder al te veel tekst, volg 
ons dan op:  

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterda
m/ 
Leuk als u ons gaat volgen! 
 

Portfolio! 
  
Heeft u uw stukje al geschreven in het portfolio? 
En neemt u al regelmatig een kijkje? 
 U kunt nu het hele jaar de ontwikkeling van uw kind 
volgen! 
 
U kunt meteen kijken of er iets nieuws klaar staat. 
Dat ziet u meteen zo: 

 
 
Lees meer en de uitgebreide handleiding op 
https://www.obs-wereldwijs.nl/mijnapportfolio/ 

Sinterklaas 
De pieten zijn langs geweest en we hebben allemaal 
onze schoen gezet. Alle kinderen hebben een klein 
cadeautje gekregen! 

In sommige groepen was de rommelpiet langs 
geweest! 
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In alle groepen 
worden 
kruidnoten 
gebakken! 

 

 

Op 3 december 
komt Sinterklaas 

op bezoek, zo heeft hij ons laten weten. We gaan per 
jaarlaag op bezoek bij de Sint in de grote hal. Sint zal 
dan in zijn grote boek kijken en we zijn benieuwd wat 
hij dan allemaal al weet van onze leerlingen en wat 
wij leren op school.  

 

Schaakclub groot succes onder leiding 
van meester Dorian 

Mee dan 20 kinderen doen mee aan de schaakclub en 
het is een groot succes! 

Veerle heeft een eigen stop motion filmpje gemaakt! 

 

 

 

 

Groepen 6 en 7 naar de Toneelmakerij. 

 

Met de Cultuurbus zijn onze leerlingen van jaarlaag 6 
en 7 naar de ontplofte 
Genderfabriek gegaan 

Daar was een hoop te doen 
en te leren.  

Samen met de medewerkers 
van de ontplofte 



genderfabriek onderzochten de leerlingen verschillen 
en overeenkomsten tussen jongens en meisjes nú, 
om de fabriek weer op te bouwen. Maar is al deze 
informatie nog wel noodzakelijk, waarom niet lekker 
mixen en matchen met eigenschappen tot je 
helemaal tevreden bent! 

We hebben grote complimenten gekregen over de 
inbreng, nieuwsgierigheid en actieve betrokkenheid 
van onze leerlingen. Ze hadden nog nooit zulke leuke 

groepen ontvangen! Dus een echte opsteker!       

Rekenspelletjes en oefenen maar! 

 

 

 

 

Het thema ziek zijn (en gezond blijven) 
leeft in jaarlaag 3 

 

Hier is de verpleegster op bezoek. 

De kinderen hebben veel vragen kunnen stellen aan 
de verpleegster en geleerd over ‘nuchter’ een 
operatie ingaan, narcose en hygiëne. Ook vonden ze 
het erg leuk om onze eigen sociaal-culturele praktijk 
van de apotheek en ziekenhuis te laten zien. 

 

 

 

 



Kinderen maken soep van zelfgekweekte 
paddenstoelen!(thema restaurant jaarlaag 1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen met de boswachter en 
eetbare planten verzamelen 

 

 

 

Wetenschap en techniek les 

Ik blaas tegen een fles aan en het waxinelichtje dat 

erachter staat gaat uit...🤔 Ik blaas tussen twee 
hangende ping pong balletjes in, en ze gaan tegen 

elkaar..hmm🤔 Ik blaas over de tafel over een sliert 
papier die langs de tafel hangt, en die komt 

omhoog??😲 Ik blaas tussen een stapel boeken in 
waar een papiertje op ligt en dat zakt naar beneden.. 

huh😲. Hoe dit allemaal kan? Dat hebben we 
vandaag bij de w&t les ontdekt. 

 


