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OBS De Wonderwind,  24 september 2019  

Beste ouders en verzorgers, 
Omdat er veel te melden is een extra editie van de WonderWeetjes. 
 

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

Week 40 
30-9 Inspectiebezoek 
          
         MR vergadering 19.30 u 
 
  1-10 Start huiswerkklas met  
            juf Iris 
 
  2-10 Inloopochtend en   
           Opening  
           Kinderboekenweek  
           Boekenmarkt 11.30 u 
           Korfbal 13.30 u KCC 
 
  3-10 Huiswerkklas  
           met juf Anita 
  4-10 Dierendag 

Week 41 
7-10 Ouderavond      
         Mediawijsheid en Lezen 
         19.30 uur 
 
         Week van de pauzehap 
8-10 
 
 
9-10 
 
 
 
 
10-10 
 
11-10 

 
Week van de pauzehap 
Grote tassen komen mee naar school vol met spulletjes en bakjes: schrijfgerei, eten en 
drinken, gymkleding en zo meer. Kinderen sjouwen die tassen mee en ouders zorgen dat ze 
goed gevuld worden, elke dag weer. 
Tijdens de eetmomenten 's morgens en tussen de middag praten we samen over al dit 
lekkers en kinderen delen vaak ook uit. Heel fijn vinden we dat, het gesprek en het delen van 
eten. Eten wordt zo belangrijk en gezellig, een echt sfeermoment. 
 
Landelijk is er deze week ook aandacht voor de 'pauzehap'. Deze aandacht is met name  
gericht op gezonde voeding en het gevaar van overgewicht, waardoor jonge kinderen risico 
lopen ouderdomsziekten te krijgen.  
De Wonderwind wil graag een fitte school zijn. Daarom hebben we al jaren aandacht voor 
duurzame ontwikkeling en gezonde voeding. We adviseren ouders bewust om te gaan met 
eten. Geef een kind niet meer mee naar school dan het 
thuis zou eten en geef geen snoep mee naar school. 
 
Houd traktaties alstublieft klein. Kinderen eten het vaak 
naast hun pauzehapje. We waarderen het enorm als u 
ook rekening houdt met de weegschaal van de 
leerkrachten. Uw kind is 1x per jaar jarig. Leerkrachten 
worden wekelijks getrakteerd en willen u en de kinderen 
niet teleurstellen door al dat lekkers te laten staan.  
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Allergieën 
Waar mensen eten zijn mensen die allergisch zijn. De één een beetje, de ander meer. In het 
MFC komt een aantal kinderen naar school met een ernstige allergie voor pinda's en noten. 
Zelfs het ruiken van pindakaas maakt dat deze kinderen ziek worden. 
Help mee om ervoor te zorgen dat deze kinderen onze 
scholen kunnen blijven bezoeken en geef alstublieft geen 
pindakaas en pinda houdende koek mee naar school. 
Dank u wel.  
 
Inspectiebezoek nieuwe stijl 
Deze maand bezoekt de inspectie het bestuur van Blick op onderwijs. Afgelopen dinsdag 
presenteerde ons bestuur haar scholen en de plannen die op bestuursniveau worden 
gemaakt. De inspectie bezoekt de komende weken een aantal Blick-scholen om met de 
teams te praten over hun visie op onderwijs en kwaliteit. 
Op maandag 30 september bezoekt de inspectie de Wonderwind. We kijken uit naar dit 
bezoek nieuwe stijl. 
U hoort na afloop natuurlijk van ons hoe het was. 
 
Start Huiswerkklas op 1 oktober 
Na een succesvolle proef het afgelopen jaar, vonden kinderen dat de huiswerkklas ook het 
komend jaar van start moest gaan. Als team hebben we eveneens geëvalueerd en besloten 
een aantal wijzigingen aan te brengen. 
Juf Iris gaat de kinderen begeleiden op dinsdag en juf Anita op donderdag.  
De tijd wordt van 15 tot 16 uur. 
Het aantal kinderen per dag wordt maximaal 15. 
Wat blijft is dat alleen mogen kinderen inschrijven, die dat ècht ZELF willen. 
De inschrijfformulieren kunnen deze week bij juf Anita worden opgehaald en ingeleverd. 
(Als het aantal inschrijvingen te groot is, zullen we alternatieven bedenken om alle kinderen 
ter wille te kunnen zijn. U kunt dan denken aan een roulatiesysteem, of één keer in plaats 
van twee keer per week.) 
 
Inloop in de Kinderboekenweek  

Volgende week staat er weer een inloop half uur 
op het rooster. In onze kleutergroep beginnen we 
twee keer per week met een inloop, zodat u met 
uw kind samen de ontwikkelingsmaterialen kunt 
verkennen. Het doel van de inloop is u als ouders 
te laten zien hoe we leren en werken op de 
Wonderwind. Elke keer zal er tijdens de inloop iets 
anders te ontdekken zijn. 
Volgende week begint de Kinderboekenweek en 
hebben we ook een kinderboekenmarkt. Reist u 
mee? 

Korfbaltoernooi 
Voor het eerst doet een team van De Wonderwind mee aan het korfbaltoernooi in Capelle. 
We spelen op 2 oktober bij KCC. Meester Brecht en juf Levina coördineren deze activiteit. 
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Info avond nieuwe stijl 
We waren net als u blij verrast door de hoge opkomst, de betrokkenheid van de kinderen en 
de uitwisseling van informatie op de informatieavond afgelopen dinsdag. Deze vorm van 
ouderavond spreekt ons duidelijk allemaal aan.  
Na evaluatie in het team misten we wel een speciaal moment van ouders en leerkrachten 
samen, om wat inhoudelijker van gedachten te wisselen over 'het waarom van onze manier 
van werken'. We gaan op zoek naar een manier om ook dat over het voetlicht te brengen. 
Vooralsnog kijken we met een fijn gevoel terug op een geslaagde informatieavond met heel 
betrokken ouders en kinderen. 
 
Kernconcept Communicatie 
We werken inmiddels ruim 2 weken aan het kernconcept communicatie en de leeromgeving 
gaat er steeds aantrekkelijker uitzien. Het postkantoor in de Kuil werd gemaakt door 
kinderen uit groep 7 en 8 en kinderen uit de onder- en middenbouw mogen er deze week 
hun postspel gaan spelen. In groep 3/4 werden kinderen enthousiast over de communicatie 
in de tijd van jagers en boeren en bij juf Iris van het taalthema: de taal van de jungle. Uit 
betrouwbare bron hebben we vernomen dat daar ook thuis aan tafel geanimeerd over 
gesproken werd. In de bovenbouw staat het thema 'straattaal' centraal in de taalmethode 
en 's middags werken de kinderen onder andere aan hun vragen over communicatie met 
blinden en slecht horenden. 
En wat vindt u van het nieuws dat gebarentaal kort geleden is erkent als officiële taal?  
Alleen een mooi gebaar, of zegt het iets over de gelijkwaardigheid en de 
participatiemogelijkheden van onze dove medelanders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS 
Voorbeeld van één van mijn dagelijkse 'geniet momenten': Twee 
trotse rekenaars willen even laten zien hoe ze moeilijke deelsommen 
kunnen uitrekenen. 
     


