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Kom de wereld ontdekken! 

 

OBS De Wonderwind, 12 september 2020  

Beste ouders en verzorgers,  
 
De Gouden weken zijn nog nooit zo uitgebreid aan bod 
geweest op De Wonderwind, als dit jaar. Het is prachtig om 
mee te maken hoe in alle klassen gepraat wordt over ‘Hoe 
willen wij samen een groep zijn’. 
Het doel van deze eerste weken is om te ontdekken hoe de 
groep als team kan samenwerken. Dat je ziet en voelt wat 
jouw bijdrage is. Wanneer je dat van jezelf en elkaar weet, 
kun je rekening leren houden met elkaar. Communicatie 
speelt hierbij een grote rol, verbaal en vooral ook 
nonverbaal. 
In de kleutergroep werken de kinderen over het kleurenmonster. Het kleurenmonster heeft voor elk 
gevoel een kleur. De kinderen bekijken het boek en krijgen zo beelden en woorden voor gevoelens. 
In de midden- en bovenbouw praten kinderen natuurlijk ook over gevoel. Ze gaan daarbij nog een 
stapje verder en praten over eigenschappen en zelfvertrouwen. Ze bespreken ook hoe je je kunt 
voelen in een groep en welke gevoelens bepaalde acties oproepen. Belangrijk is te leren dat je daar 
op verschillende manieren mee om kunt gaan. Ieder blijkt namelijk een eigen beeld te hebben bij 
‘dezelfde’ gebeurtenis, ieder heeft een eigen invalshoek. En beide zijn waar! 
Meester Ken leert de kinderen in de middenbouw dat je kunt zijn als een rots en water. Hij leert ze 
voelen als ze stevig staan en ook als ze een beetjes slap inzakken. Wat is het verschil? Hoe kun je 
deze kennis als je een ander iets duidelijk wilt maken?  
In de bovenbouw gaan de kinderen nog weer een stapje verder. Daar gaat het over stevig staan en 
meebwegen, maar ook over verantwoordlijkheid nemen voor je eigen gedrag en samen een team 
vormen. Ieder heeft zo zijn eigen rol in de groep. Die rol kies je bewust of onbewust. Belangrijk is dat 
je je fijn voelt in die rol en dat die rol bij je past. Aanstaande vrijdag heeft de 7/8 een workshop 
‘Groepsgeluk’, waarin het daarover gaat.  
Veel van deze activiteiten vinden plaats in spelvorm, maar soms ook wordt er heel serieus gepraat. 
De kinderen van de plusklas hebben zelfs een leerlijn samenwerken gemaakt met doelen en 
succescriteria. Veelbelovend!  
U ziet het vast terug in het portfolio, maar tot die tijd kan het een leuk gesprek zijn aan de eettafel 
misschien.  
Hartelijke groet, Anneke van der Ven  
 
Belangrijke data:  
14 september Kennismakingsavond met behulp van Power Point en Parro 
23 september Schoolfotograaf 
7 oktober           Opa’s lezen voor! Net even anders, maar o zo gewoon. 

Agenda 

Week 38 
14 sept  Kennismakingsavond  
15 
16 
17 
18 Groepsgeluk voor groep 7/8 

Week 39 
21 MR 
22 
23 Schoolfotograaf 
24 
25 Inspectiebezoek 

Week 40 
28 Kernconcept Kracht en Golven 

29 
30 Grote Wetenschapsdag 
      Start Kinderboekenweek 
1 oktober 
2 
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Inlooptijd van 8.20 – 8.30 uur 
Continurooster   8.30 – 14.00                               Gymtijden: (weer in de zaal) 
Alle dagen                                                                 Maandag     12.00                5/6    meester Ken 
                                                                                                          13.00                3/4    juf Levina 
                                                                                                          13.45 – 14.30  7/8    juf Levina 
 
                                                                                    Donderdag  9.00  Kleuters            juf Levina 
                                                                                                          9.45  3/4 
                                                                                                        10.30  5/6 
                                                                                                        11.15  7/8 

 
Kennismakingsavond 
We hebben gekozen voor een ‘ouderwetse’ presentatie met behulp van Power Point, zodat 
u de informatie op uw eigen tijd kunt bekijken. Via Parro kunt uw vragen stellen aan de 
leerkrachten en de OR. De presentatie is vanaf 19.30 uur beschikbaar. 
 
Parro 
Nog geen app gedownload. Snel doen, dan kunnen we gezamenlijk van start! 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 23 september komt de schoolfotograaf. Net als andere jaren gaan alle 
kinderen op de foto, individueel en samen broertjes en zusjes die op school zitten. Wanneer  
u een groepsfoto wilt met ook andere broers en zussen, kunt u dit via de mail doorgeven aan 
a.vanderven@obsdewonderwind.nl De gezinsfoto’s worden vanaf 8.15 uur gemaakt. U kunt 
bij binnenkomst de deur in de hal naar het speellokaal gebruiken en de looproute volgen. 
 
Inspectiebezoek 
De 25ste september komt de inspectie bij ons op bezoek om te zien hoe we onze 
herstelopdracht hebben uitgewerkt.  
We hopen dat ze net zo tevreden zullen zijn als het auditcommissie in juni jl. Wij zullen in elk 
geval trots laten zien hoe goed we de kinderen in beeld hebben. 
Tijdens het bezoek zullen de inspecteurs groepen bezoeken en met kinderen en leerkrachten 
spreken. We zullen u na het bezoek verslag doen van de bevindingen. 
 
Kernconcept Kracht en golven  
De grote wetenschapsdag, een mooie 
start om van alles te ontdekken over 
“Kracht en Golven”.  
En ook het thema van de 
Kinderboekenweek “Terug in de tijd” 
verwerken we in het kernconcept.  
Watersnoodrampen, de oerknal, de 
Grieken……Prachtige verhalen, ze 
komen allemaal voorbij. De kinderen 
zullen het u vertellen. 
 

mailto:a.vanderven@obsdewonderwind.nl
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Kunt u de kinderen iets vertellen over dit onderwerp geef dat dan alstublieft door aan een 
van de leerkrachten. Dan zoeken we samen een manier om dat mogelijk te maken. 
 
Opa’s lezen voor op 7 oktober 
Elk jaar rond deze tijd organiseren we een gezamenlijke activiteit in het MFC. Vorig jaar 
kwam de nieuwe wijkwethouder voorlezen en kreeg hij een diploma voor zijn vertelkunst. 
Dit jaar is het plan om opa’s te vragen om voor te lezen. Ook in de Coronatijd is dat mogelijk 
door middel van een filmpje op het digibord. 
 Grotere kinderen, of opa’s en oma’s zelf, kunnen een mooi voorleesfilmpje maken dat we 
op de 7e oktober in onze groepen en op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal kunnen 
vertonen. 
Wie heeft een opa die wil meedoen?  
Heeft u zelf een favoriet boek, of leest u voor uit het favoriete boek van uw kleinkind? 
Maak een leuk filmpje en stuur het door aan onze juf Ilse, of Anneke. Dan zorgen wij voor de 
presentatie. 
Hebt u geen boek, of weet u niet welk boek te kiezen? We helpen u graag. 
 
Coronaprotocol (in de herhaling en net een beetje anders) 
Alstublieft, blijf voorzichtig! 

 Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school en de 
jongsten worden op het schoolplein opgevangen door meester 
Peter of juf Anneke. 

 Ouders blijven buiten en nemen afscheid bij de kiss en good 
bye cirkels. De kleuters kunnen zwaaien bij het raam van het 
lokaal.  

 In de klassen is regelmatig aandacht voor hygiënemaatregelen, 
zoals handen wassen en niezen in de elleboog. 

 Iedere volwassene hanteert waar mogelijk de anderhalve meter regel.  
(tenzij er sprake is van een noodgeval) 

 Alle deuren en ramen staan open om ventilatie zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 Lessen worden regelmatig buiten gegeven.  

 Kinderen die Corona gerelateerde klachten hebben blijven thuis, evenals de kinderen 
met een ziek (Corona) gezinslid. Check de beslisboom (zie bijlage) in geval van twijfel. 
 

Onze ervaring was voor de vakantie dat ouders en kinderen zorgvuldig omgingen met de 
regels van het protocol en we verwachten dat dit zo blijft. Samen lukt het ons vast om 
Corona onder controle te krijgen. 

 

 Op advies van het Blick-crisisteam zijn vanwege de veiligheid voor leerkrachten en 
kinderen zijn alle sportactiviteiten,  

excursies en museumbezoeken waarbij uitwisseling met andere 
scholen en groepen mensen plaatsvindt tot de kerstvakantie on 
hold gezet. 
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Vervanging van zieke leerkrachten 
Het kan de komende periode voorkomen dat kinderen thuis moeten worden opgevangen, 
omdat er geen leerkracht beschikbaar is. U bent van ons gewend dat we er alles aan doen 
om dat te voorkomen, maar met gezien de ervaringen met de wachttijden bij de Corona-
test-locaties kan het zijn dat een groep vervangen op een dag niet mogelijk is en dat we dat 
pas kort van tevoren kunnen melden. Vast bedankt voor uw begrip. 
 
Voor de zekerheid nog even uw aandacht voor de hoofdluis 
Om te voorkomen dat hoofdluis de kop opsteekt willen we u vragen het haar van uw zoon of 
dochter regelmatig zelf te controleren. Mocht u hoofdluis constateren, behandel dan 
meteen met speciale luizenshampoo (bij elke drogist verkrijgbaar) voordat u uw kind naar 
school stuurt. Wanneer het haar behandeld is, mogen kinderen gewoon weer naar school. 
Breng daarna alstublieft ook de juf of meester van uw kind op de hoogte, zodat die een 

‘luizenalarm’ aan alle ouders kunnen sturen. Meer informatie vindt u op de site van het 

RIVM https://www.rivm.nl/hoofdluis  
Zo houden we deze kriebelbeestjes buiten de deur. Vast bedankt voor uw medewerking. 

 
 
Muziek 
Op de Wonderwind maken kinderen graag muziek. 
Ouders die hun kind graag willen inschrijven voor 
naschoolse muzieklessen kunnen een inschrijfformulier 
ophalen bij meester Peter. 
 
 
 
 

 
 
We wensen u een goede gezondheid en hopen dat u ook dit jaar weer heel betrokken zult 
zijn bij wat uw kind op school doet en leert. 
 
Hartelijke groet, namens het team, Anneke van der Ven 
 


