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OBS De Wonderwind, 15 september 2019  

Beste ouders en verzorgers, 

Na een fijne start de eerste schoolweken verwelkomen we u dinsdagavond graag om 18.30 
uur voor de informatieavond nieuwe stijl. De kinderen leiden u met heel veel plezier rond en 
vertellen daarbij hoe zij werken. 
 

De nieuwe jaarkalender ging de eerste schoolweek mee naar huis. Hebt u die gemist? 
Meester Peter heeft er nog een voor u klaar liggen. 
 

 Week 38 
16-9 Studiedag 
         kinderen vrij 
 
17-9 Om 18.30 uur 
         Informatieavond 
 
18-9 Schoolfotograaf 
 
19-9 
20-9 

Week 39 
23-9  
 
 
24-9 
 
 
25-9      
     
26-9  
27-9 

Week 40 
30-9 
 
 
  1-10 
  2-10 Inloopochtend en   
           Opening  
           Kinderboekenweek en    
           boekenmarkt 
  3-10 
  4-10 Dierendag 

Op maandag en donderdag is het belangrijk dat kinderen gymspullen meenemen: kleding 
en schoenen met lichte zolen. 
 
Het Kernconcept waar we mee 
gestart zijn is Communicatie. Om 
elkaar goed te kunnen begrijpen helpt 
een open mindset.  
Vorig jaar al dit tijdens leergesprekken 
een regelmatig terugkerend 
onderwerp. De open mindset is en 
blijft een groot punt van aandacht in 
onze haastige maatschappij waar een 
snel oordeel soms als kwaliteit wordt 
gezien. Wij leren kinderen tijd te 
nemen om na te denken en te 
vertrouwen dat je alles kunt leren, als 
je daarvoor openstaat.  
De mate waarin je iets leert is 
afhankelijk van een heleboel factoren, waarvan 'doorzetten' een hele belangrijke is. 
Daarover een andere keer meer. 
 
Juf Jessica gaat deze week met zwangerschapsverlof. Zij wordt vanaf volgende week 
vervangen door juf Lizette. Omdat Lizette ook samenwerkt met Sibel wijzigt het rooster van 
de kleuters. Juf Lizette werkt op maandag en vrijdag en de werkdagen van juf Suzan worden 
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de dinsdag, woensdag en donderdag. Zo hebben we een rustig aaneengesloten rooster voor 
de kinderen in beide groepen en voor de juffen natuurlijk. 
 
Verplaats je eens in de schoenen van.......... Een juf! 
Tijdens de excursiemiddag van de groepen 5 t/m 8 hebt u gemerkt dat wij ons hebben 
verplaatst in de schoenen van ouders en kinderen die gebruik maken van de BSO. Kinderen 
kwamen daardoor netjes op de plaats van bestemming aan, zonder dat u daar als ouders 
veel voor hoefde te regelen. 
We vragen andersom ook uw aandacht voor leerkrachten en begeleiders tijdens een 
excursie. Stel u voor dat u met 50 kinderen voor de poortjes van de metro staat en dat een 
aantal Ov-kaarten geen saldo heeft. De meesten kinderen kunnen doorlopen gelukkig, maar 
'Samen uit is samen thuis'. Vijfenveertig kinderen wachten met een aantal begeleiders op 
het perron op de anderen, dagkaartjes moeten uit de automaat worden gehaald, een metro 
gaat voorbij en nog een............ 
Het was de eerste keer dit schooljaar dat we met elkaar op stap gingen en het was een heel 
fijne middag. Na het inchecken verliep de reis uitstekend, de theatershow was mooi en de 
kinderen hebben laten zien de rol van publiek heel goed te spelen.  
Meer reisjes zullen volgen. 
 
Schoolfotograaf 
Woensdag a.s. komt de schoolfotograaf. Net als voorgaande jaren gaan alle kinderen op de 
foto, ook broertjes en zusjes. Broertjes en zusjes die niet op school zitten kunnen voor 
schooltijd samen op de foto. U bent tussen 7.45 uur en 8.30 uur welkom in het speellokaal. 
De groepsfoto van groep 8 wordt als laatste gemaakt. Het kan zijn dat de kinderen daardoor 
iets later thuis zijn. 
De fotograaf zorgt dat u over een aantal weken via school een brief krijgt met een code 
waarmee u de foto's kunt aanschaffen als ze naar uw zin zijn. 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 
 
 
P.S. Denkt u er nog even aan bij de leerkracht te checken of uw contactgegevens nog 
kloppen? Het is fijn als we u kunnen bereiken als dat nodig is. 
 


