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OBS De Wonderwind,  15 oktober 2019  

Beste ouders en verzorgers, 
 
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer bijna op. We kijken 
terug op 6 gouden weken waarin we elkaar beter leerden kennen, 
naar theater gingen en de natuur in trokken. We werkten samen over 
communicatie en spraken tijdens twee ouderavonden met een flink aantal ouders. Een 
actieve start van wat een mooi jaar belooft te worden. 
Morgen sluiten we met de kinderen het kernconcept af en nodigen we u uit om u te laten 
rondleiden door de kinderen tussen 11.15 uur en 11.30 uur. 
 

 Week 42 
14-10  
 
15-10 
 
16-10 Afsluiting Kernconcept 
 
17-10 geen gym 
 
18-10 

Week 43 
21-10 
Herfstvakantie 

Week 44 
28-10 OR 19.30 uur 
 
29-10 Geen TSO en BSO door    
           studiedag IJsselkids 
           
           MR 15.00 uur 
30-10 
 
31-10 
 
  1-11 

 
 
Studiedag PM-ers 
Zoals u weet is IJsselkids op 29 oktober gesloten vanwege een studiedag van de PM-ers. 
Mocht u onverhoopt geen opvang kunnen vinden tussen de middag, kunt u dit melden bij de 
leerkracht van uw kind. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 
 
Voorbereiding ouder-kindgesprekken 
Na de herfstvakantie starten we met de voorbereiding van de ouder-kindgesprekken. De 
kinderen gaan vast en zeker weer mooie presentaties maken en zorgen voor goede input 
voor constructieve gesprekken. Maakt u vast tijd vrij in de agenda? 
 
Peuters 
Elk kwartaal bezoeken groepjes peuters De Wonderwind samen met hun peuterjuffen. Onze 
kleuters vinden het erg leuk om hen te ontvangen en te laten zien hoe we werken. Kent u 
ouders met peuters die nog geen kennismakingsbezoek hebben gebracht? Vertel hen over 
de mogelijkheid om een uurtje te komen meespelen. 
 
Huiswerkklas 
De kinderen van de huiswerkklas zijn in een fijne sfeer van start gegaan. Ze hebben niet 
alleen huiswerk gemaakt. Het doel van de middagen is ook 'leren leren'. Het uitwisselen van 
leerstrategiën en daarmee het leren van elkaar is zeker zo belangrijk. 
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Korfbaltoernooi 
Fit zijn we en dat willen we weten. 
Voor het eerst deed een team van De Wonderwind mee aan het korfbaltoernooi in Capelle.  
Eén, nee er was ook een aantal kinderen uit groep 3 dat samen met een groepje kinderen 
van een andere school samen een tweede Wonderteam vormde. Onder leiding van een 
aantal ouders en meester Brecht beleefden de kinderen een fijne sportieve middag. 
Dat belooft wat voor volgend jaar. 

 
Vervanging 
Het team van De Wonderwind kent een laag ziekteverzuim. Het kan echter gebeuren dat een 
teamlid door ziekte afwezig is. Meestal zijn we in staat kortdurend verzuim intern op te 
lossen. Dat gebeurde ook afgelopen week, toen juf Iris door een griepje geveld was.  
Maar het kan voorkomen dat we kinderen wegens gebrek aan leerkrachten een dag naar 
huis zullen moeten sturen. Binnen ons bestuur is gelukkig geen sprake van een 
lerarentekort, maar het vervangen van zieke leerkrachten is evenals in de ons omringende 
gemeenten een probleem.  
Daarom......... 
 
Aankondiging staking 6 november 
Het is alweer een poosje geleden dat u in de krant kon lezen dat de onderwijsvakbonden een 
nieuwe staking hebben afgekondigd, omdat minister Slob niet over de brug komt met extra 
geld voor het onderwijs. We vinden het middel van staking een heel vervelend middel, 
omdat u en uw kind daar last van hebben. Maar ook u kent de problemen van het gebrek 
aan geschoold personeel als geen ander. Het team van de Wonderwind verstaat haar vak, 
maar heeft net, als elke school in de Nederland, behoefte aan meer en goed opgeleid 
personeel. Daarom ook kondigen we aan dat, als de bonden 6 november uitroepen tot 
stakingsdag, de school die dag dicht zal zijn.  
Heel naar, maar noodzakelijk omdat we gaan voor goed onderwijs aan uw en onze kinderen. 
 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 
 
 


