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20 januari 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 

 

Dinsdag 24 januari  

Inlooplessen van 8.25-9.00 

alle groepen 

U bent van harte welkom! 

Donderdag 2 februari Bestuursbezoek Zonova 

12.30-16.00 

Vanaf Maandag 30 januari Start NSA blok 2 

Dinsdag 31 januari Concert van ons Klein 

leerorkest!  Locatie: 

Samenspel 

Vrijdag 3 februari Nieuwsbrief 9 

Gevonden voorwerpen 

We kunnen zo ongeveer een winkel beginnen! 

Kunt u alstublieft samen met uw kind uw spullen komen 

ophalen. Er zitten prachtige jassen, kaplaarzen, 20 mutsen 

en handschoenen bij . Kortom het kan toch niet zo zijn dat 

dit niet gemist wordt????  

 

 

 

 

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


NSA 

Via Parro bent u op de hoogte gesteld van de activiteiten 

van blok 2. Ze starten dus later dan gepland en gaan door 

tot de meivakantie 

Inlooplessen 

Aanstaande dinsdag 24 januari zijn er in alle groepen weer 

open lessen van 8.25-9.00 uur. 

We vinden het belangrijk om u te laten zien hoe het 

onderwijs van nu gegeven wordt. Komt u op bezoek? 

Remco is er elke dinsdag! 

Afgelopen dinsdag was budgetcoach Remco Boes van de 
gemeente Amsterdam aanwezig. Hij scant bijvoorbeeld de 
stadpassen voor het betalen van de ouderbijdrage. De 
passen worden digitaal geregistreerd en 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 Remco Boes 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. 

Hij  is er elke dinsdag van 8.15 -9.00 uur – hal Wereldwijs. 

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

 

Top uur is begonnen! 

Dit jaar zijn de Topuren wat later begonnen als normaal 

maar het is niet minder leuk! 

We zijn een samenwerking aangegaan met New Tech Kids 

en alle groepen krijgen tot de zomervakantie 8 uur les van 

deze organisatie.  

OM BIJ 

Hun visie :  

We leren kinderen in het basisonderwijs (leeftijd 4-12) 
over technologie door middel van rollenspellen, design en 
prototyping activiteiten. Tijdens speelse workshops zoals 
‘Robots die de wereld redden van groen slijm’ en ‘Jacht 
naar de piratenschat van binaire code’ ontdekken kinderen 
de fundamentele concepten achter de technologie, 
computerwetenschap en innovatie, zoals programmeren, 
systeemdenken, algoritmen, design en prototyping. 
Gadgets, apps, software en hardware veranderen 
voortdurend, maar deze kernbegrippen niet. 

ONZE 
BENADERING 

We combineren drie magische ingrediënten in 

onze programma’s. Technologie en informatica 

onderwijs helpen kinderen de kernbegrippen te 

begrijpen die gelden voor alle vormen van 

technologie. Informatica-vaardigheden stelt 

kinderen in staat belangrijke theorieën te 

begrijpen, feitelijke kennis te verkennen en 

nieuwe ideeën te ontwikkelen door het 

beoordelen en verbinden van verschillende 

soorten informatie. Innovatie processen helpt 

kinderen om hetgeen ze hebben geleerd, om te 

zetten in hun eigen uitvindingen. Tijdens onze 

programma’s raken kinderen steeds meer op hun 

gemak met het experiment, design, het testen en 

programmeren; allemaal essentiële aspecten van 

het innovatieproces. 

Meer weten kijk dan eens op hun website: 

https://newtechkids.com/nl/ 

 

https://newtechkids.com/nl/
https://newtechkids.com/nl


Cursus Positief opvoeden start 30 januari

 

Kijk ook eens op de website: 

https://oktamsterdam.nl/voor-ouders/ 

Ondernemen in groep 8 

Verslag van woensdag 18 januari: 

Vandaag was het dan eindelijk zo ver! Na weken 

voorbereiding ging onze sportshop open! We verkochten 

gezonde snacks waarvoor we gister boodschappen gedaan 

hadden. Dankzij het startkapitaal dat we van juf Paula 

gekregen hadden, konden we deze boodschappen betalen. 

Super serieus en vol betrokkenheid gingen de kinderen 

vandaag in de keuken aan de slag. En met groot resultaat! 

Dankzij de marketing en reclame was de opkomst groot en 

waren de producten al gauw uitverkocht. Kortom, een 

groot succes! En of we genoeg geld opgehaald hebben? 

Dat gaan we morgen berekenen….! 

 

 

 

https://oktamsterdam.nl/voor-ouders/


 

Iedereen is welkom voor het nieuwjaarsconcert om 

15.30 locatie: gymzaal Samenspel Kantershof 

 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangen jullie de culturele gezins-UIT-agenda 

Amsterdammertjes met een overzicht van activiteiten 

t/m de voorjaarsvakantie. 

 

Met bijvoorbeeld de leukste familievoorstellingen in de 

Amsterdamse theaters, (gratis) activiteiten in de 

bibliotheek, (betaalbare) workshops en vele andere 

tips.  
 

Hierbij de link: Amsterdammertjes jan. febr. 2023 

Nieuwe thema’s gestart! 

In alle groepen zijn de nieuwe thema’s gestart! 

Vol verwondering en vol enthousiasme zijn alle groepen 

gestart met hun nieuwe thema! 

Nieuwsgierig welk thema/ 

Vraag het aan uw kind! 

Hier alvast van de onderbouw: 

De schoolcommissie van 2022-2023 

 

Tamia 6B: 

Mijn naam is Tamia. Ik ben 9 jaar oud en ik zit in de 

schoolcommissie, omdat ik goed kan samenwerken. Mijn 

hobby's zijn: tekenen, knutselen en dansen. Ik hou van 

schaatsen. 

Shedymar 6A: 

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=e323d904e0&e=3f7ace1223


Hallo ik ben Shedymar. Ik ben 9 jaar oud. Ik ben in de 

schoolcommissie gaan zitten, omdat het mij leuk lijkt om 

iets te doen aan de school. Mijn lievelingskleur is groen. Ik 

hou van gymmen. Mijn favoriete vak is Estaffete.  

Ingmar 7A: 

Ik ben Ingmar. Ik ben 10 jaar. Ik heb voor de 

schoolcommissie gekozen, omdat ik wilde weten wat er in 

school gebeurt. Mijn hobby is voetballen en met mijn 

beste vrienden spelen.  

Fallon 5A: 

Hoi mijn naam is Fallon. Ik hou heel erg van turnen, 

paardrijden en zwemmen. Ik ben 8 jaar oud. Ik hou heel 

erg veel van tekenen en van in mijn vrije tijd met mijn 

vriendinnen om te gaan. Ik zit in de schoolcommissie, 

omdat het mij leuk leek en interessant. Het is leuk om met 

anderen te werken. Dan kun je vrienden maken.  

Alae 8A: 

Hallo ik ban Alae. Mijn hobby's zijn: kickboksen, tekenen 

en knutselen. Ik zit in de schoolcommissie, omdat ik de 

school wil verbeteren. 

Darran 7C: 

Ik ben Darren en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in de 

schoolcommissie, omdat ik de school wil helpen. Ik speel 

veel met mijn vrienden. Ik hou niet van tomaten en 

zuurkool. Ik vind spelling moeilijk en rekenen makkelijk. 

Jereau 8B:  

Ik ben Jereau. Ik zit in de schoolcommissie, omdat het mij 

leuk leek. Ik ben 11 jaar. Ik hou van gamen en ik zit op 

voetbal.  

Jaylin 5B: 

Ik ben Jaylin en ik ben 8 jaar oud. Mijn hobby's zijn lego 

bouwen, knutselen en handbal. Mijn favoriete kleuren zijn: 

roze, paars en blauw. Mijn favoriete dieren zijn: honden en 

vissen. Ik zit in de schoolcommissie, want dan doe ik 

allemaal dingen voor school.  

Jah-Kenzo 7B: 

Hallo ik ben Jah-Kenzo. Ik ben 10 jaar oud. Ik hou van 

sporten. Ik zit in de schoolcommissie, omdat het mij leuk 

leek. Ik vind het heel leuk om de school te verbeteren. Ik 

hoop dat de school blijft verbeteren. 

Kaylen 5C: 

Hallo ik ben Kaylen. Mijn hobby's zijn voetballen, 

kickboksen en Judo. Ik ben 9 jaar oud.  

 

De schoolcommissiekinderen zijn in alle klassen geweest 

en hebben een positief spel bedacht voor het te laat 

komen!  

Over hun volgende acties meer in de volgende 

nieuwsbrief! 


