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De vlag gaat uit voor onze jarigen 

 
21-1 Rayan uit groep 3  2-2  Eymen uit groep 1   
24-1 Valentino uit groep 4              3-2  Ahmed uit groep 5  

    26 -1 Daniya uit groep 5 
    27 -1 Caelyn uit groep 1 

 Gianni uit groep 2 
 

Agenda 

 

Rondleiding 

De Wonderwind verandert. Dat heeft u gemerkt de afgelopen maanden. Veel kennis opdoen 

is en blijft heel belangrijk, altijd!  

Van een school waar kinderen succeservaring opdeden door het goede voorbeeld van de juf 

na te doen, veranderen we in een school waar kinderen ook heel goed leren nadenken en 

zelf verantwoordelijkheid leren nemen.  

Bij kleuters gaat dat als vanzelf, dat hebt u gemerkt tijdens de ouder-kind gesprekken. 

Grotere kinderen hebben iets meer tijd nodig om aan nieuwe patronen te wennen, maar  

 

 21-1  
 22-1 
 23-1 Rondleiding  
          8.30 uur groep 1/2 
          9.00 uur groep 7 en 8 
        11.00 uur groep 3 t/m 6 
 24-1 Sport 7 en 8 
 25-1 Sponsorformulier mee naar  
          school 

28-1  
29-1 Sport 3 t/m 6 
30-1  
31-1 Sport 7 en 8 
1-2 
 
 

4-2  
5-2 Sport 3 t/m 6 
6-2 
7-2 Sport 7 en 8 
8-2 
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ook die hebben u tijdens de gespreksronde verrast. En ook wij genieten elke dag van de 

stappen die zij (en wij) maken. 

Woensdag aanstaande kunt u zich onder schooltijd laten rondleiden door uw kind. 

De ouders van groep 1 en 2 kunnen meteen om 8.30 uur aansluiten in de groep.  

De kinderen van de groepen 7 en 8 laten hun ouders tussen 9 en 10 uur zien hoe zij in het 

rekenuur werken. 

De groepen 3 t/m 6 laten hun ouders vanaf 11 uur zien hoe zij werken en waar ze dat doen. 

 

Professionele Leergemeenschap = 

Van en met elkaar leren, expertise inbrengen, kritisch durven zijn, open onderzoeken en 

samen wijzer worden.  

U vraagt zich misschien af waarom we dat willen: De eindresultaten van de Wonderwind zijn 

toch altijd goed.  

Maar de Wonderwind wil beter, omdat onze kinderen het beste onderwijs verdienen. 

En daarom willen we op de Wonderwind professioneel leren, veel en graag.  

Leerlingen en leraren!  

Tijdens de afgelopen maanden hebben we daarmee een start gemaakt. Leraren bereiden 

samen uitdagende lessen voor, observeren en toetsen wat kinderen ervan leren en 

bespreken dat met hen. Samen evalueren ze hoe het beter kan. Collega's bezoeken ook 

elkaars lessen en praten samen over wat ze zien. Zo leren we veel en worden we steeds 

beter.  

Daarom ook hebben we ons als graag lerend team opgegeven voor de pilot van Blick om 

onderwijskwaliteit in beeld te brengen. Deze week hebben we twee dagen lang een aantal 

collega's op bezoek die meekijken naar het onderwijs op de Wonderwind. We zijn 

nieuwsgierig naar hun feedback. 

 

Tijd voor beweging 

Wintertijd = Binnentijd, lekker op de 

bank met een boek! Maar niet altijd! 

 

 

 

Tijdens het project Tijd en Ruimte leren we veel, onder andere over ruimtereizigers. 

Astronauten zijn fitte figuren. Zij trainen dagelijks om hun spiermassa op peil te houden. 

Door verminderde zwaartekracht in de ruimte is dat een hele kunst. Wat doen zij allemaal 

om fit te blijven. Wij gaan het ervaren! 

Na een aantal maanden ruimte voor lekker veel muziek, waarin we overigens ook heel 

beweeglijk konden zijn, gaan we de gymzaal weer in op dinsdag en donderdagmiddag. 

Buiten is het nog wat koud. 
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Flitsend van start met Tijd en Ruimte 

Presentatie ouder - kind gesprek  

tijdens nieuwjaarsreceptie van Blick   Meiden pakken uit! 

 

 

Op de Wonderwind leren kinderen hun grenzen te verleggen door in verwondering de wereld te 

verkennen. Zij zetten met vertrouwen hun talent in en nemen, gestimuleerd door leerkrachten en 

ouders, steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.  
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Jülide bedankt 
 
Aan de stralende koppies is het goed te zien: We 
hebben genoten van de sponsorloop. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gaan voor opgeruimd en netjes! 
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Weet u dat: 

 De naschoolse muzieklessen van Stichting Uitjezelf woensdag van start gaan in het 
Atelier. 

 Nog altijd inschrijfformulieren op te halen zijn bij Meester Peter. 
 
 

 Save the date: 21 februari 
 
 
 

 De Wonderwind ondernemerschap aanmoedigt. 

 De scholenmarkt voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 druk bezocht was. 

 De Nationale voorleesdagen woensdag van start gaan en onze kinderen 'gewoon' net 
als elke week voorlezen bij de peuters van IJsselkids. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


