
                               WonderWeetjes   6  2019 2020 

 
 
OBS De Wonderwind,   26 november 2019  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Afgelopen week mochten de collega's al op 
kraambezoek bij juf Jessica. Na een pittige 
zwangerschap kan ze nu genieten van Dexx en haar 
gezin. 
Zoals u ziet weer helemaal happy. 
 
Juf Jessica zal over een poosje ook haar groep 
bezoeken. De kinderen zullen net als wij heel 
nieuwsgierig zijn naar Dexx. We kijken uit naar hun 
komst. 
 
 
 

Week 48 
25-11 Inzamelactie gebruikte   
           kleding en speelgoed  
           Stichting Romidoki 
 
           Blijdorp les 3/4 
 
26-11 Schoen zetten 
27-11 Inloopochtend verzet  
8-11 
 
29-11 Laatste dag om 2e       
           hands  spullen in te   
           leveren. 

Week 49 
2-12 
 
 
 
 
 
3-12 
4-12 
5-12 Sinterklaas 
 
6-12 Studiedag, kinderen vrij 

Week 50 
  9-12 
 
 
 
 
 
10-12 
11-12  
12-12 
 
13-12 Boten les 5/6 
            Maritiem museum 
 

 
Kledingactie voor Stichting Romidoki 
Deze week zamelen we kleding en speelgoed in voor stichting Romidoki, een lokale groep 
die zich sterk maakt voor (tegen) stille armoede. Stichting Romidoki runt een winkeltje  waar 
mensen goedkoop leuke kleding en speelgoed kunnen kopen. Zo steunt de Stichting mensen 
die het financieel de eindjes maar net of net niet aan elkaar kunnen knopen. Stille armoede 
is een probleem, ook in Nederland. Er hoeft in deze tijd maar weinig tegen, een toeslag 
wordt niet uitgekeerd, je salaris valt een poosje tegen, schulden liggen op de loer. Kom er 
dan maar weer eens uit. Daar is energie en kracht voor nodig. En mensen die helpen, zoals 
de mensen van Romidoki. Helpt u mee hen te helpen? 
Er is momenteel vooral behoefte aan goede winterkleding voor kinderen. 
U kunt de spullen die u over hebt schoon inleveren bij meester Peter. Het liefst in een plastic 
tas of zak. Vast bedankt voor uw hulp.  
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O kom er eens kijken, wat er in mijn schoentje zit. 
U hebt vast al begrepen dat Postpiet een graag geziene 
gast is in het MFC. Kinderen uit alle groepen gaan 
's morgens (zichtbaar en 'onzichtbaar') even checken of 
het bed in de kuil beslapen is en om zijn foto te bekijken 
(of is het een haar?) 
Postpiet blijft regelmatig slapen, dat merken we, en 
beloofde  vannacht een klein cadeautje in onze 
schoenen te doen. 
We kunnen niet wachten om te zien wat dat is! 
 
 
 
 
 
Thema van de studiedag op 6 december 
Als ontwikkelpunten voor dit schooljaar hebben we in ons jaarplan gekozen voor 'Zicht op 
ontwikkeling' en 'Didactisch handelen'.  

Didactisch handelen heeft alles te maken 
met goed lesgeven en de 'fijne kneepjes' 
van ons mooie vak. De inzichten daarover 
veranderen, omdat we dankzij de 
wetenschap steeds meer leren over hoe 
leren werkt.  
Een goede uitleg is daarbij van belang.  
Elke school kiest daarvoor een eigen 
methodiek. Op de Wonderwind hebben 
we aan het begin van dit schooljaar de 
keus gemaakt voor EDI.  Alle leerkrachten 
oefenen met de stappen van deze aanpak, 
tijdens rekenlessen eerst nog, en de 
kinderen helpen hen daarbij.   

Op de studiedag reflecteren we op wat we tot nu toe geleerd hebben en plannen we onze 
vervolgstappen. 
Om ook voor u 'Zicht op ontwikkeling' goed in beeld te brengen, hebben we vorig jaar een 
start gemaakt met het portfolio en de MOO. De portfoliomappen en de indeling waarmee 
we bij de kleuters hebben ontwikkeld en gebruiken bij de presentaties tijdens ouder-
kindgesprekken bevallen goed en gaan we nu door de hele school gebruiken. Voor het 
verzamelen van het werk (het verzamelportfolio) is gebruik van een digitaal middel handig. 
Op de studiedag krijgen we informatie over de mogelijkheden van het schoolfolio. Wie weet 
kan dit ons helpen bij het verzamelen van het mooie werk dat de kinderen in een later 
stadium willen presenteren. 
We houden u op de hoogte. 
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Problemen met het inloggen in MOO? 
We hebben inmiddels voor diverse ouders en kinderen naar een oplossing gezocht om het 
inlogprobleem te verhelpen. Onderstaande methode blijkt tot nu toe steeds effectief. 
 
Ga naar V2.MOO.nl (Let op! De V2. is belangrijk.) 
Laat uw kind zijn/haar de inlognaam invoeren (Voornaam met Eerste letter van de 
achternaam@obsdewonderwind.nl. 
Klik dan op wachtwoord. Nu verschijnen de plaatjes waaruit de kinderen kunnen kiezen. 
Als het u onverhoopt niet lukt om in te loggen probeer het dan eens vanuit een andere 
browser, of wis voordat u opnieuw gaat zoeken de geschiedenis in de browser die u tot dan 
toe gebruikte. 
 
Inloopochtend 

Morgen lopen we met veel mensen tegelijk binnen, verwachten we. We 
hebben daarom de inloopochtend even verzet. In de jaarplanning hadden we 
geen rekening gehouden met de datum voor het schoen zetten en we willen u 
de inloopochtend niet onthouden. We vinden het veel te leuk om u mee te 
laten genieten van wat we allemaal doen op de Wonderwind. Daarom houden 
we op 8 januari een extra inloopochtend. Op die datum starten we met het 
nieuwe kernconcept en kunnen we u een inkijkje geven van deze bijzondere 
materie. 

 
Excursies 
De afgelopen weken gingen de kleuters en groep 3/4 op stap om te leren over dieren. In dat  
kader kregen zij les op de kinderboerderij en in Diergaarde Blijdorp. 
De kinderen vinden deze lessen altijd heel fijn en wij ook. Ons streven is om tijdens elke 
kernconceptperiode zo'n leerzaam en bijzonder uitstapje te maken.  
Dankzij u, als ouders, kunnen we deze lessen toevoegen aan het basisprogramma van De 
Wonderwind. U rijdt en begeleidt met ons mee, met auto's of het OV. En daar zijn we 
dankbaar voor. Dit maakt ons bijzonder. 
Bedankt ouders voor uw support en goede zorgen. 
 
Weet u dat...  
het Thea en Sanne, medewerkers van het CJG, om de 14 dagen op dinsdag spreekuur 
houden in het MFC? U kunt bij hen binnenlopen voor een gesprek als u wilt praten over 
opvoeding en als u zich zorgen maakt over het welbevinden van uw kind. Het rooster hangt 
op het mededelingenbord in de hal. 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 


