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De vlag gaat uit voor onze jarigen 

 
25-3 Ashanti  uit groep 7 2-4 Chris uit groep 4 
26-3 Ariana uit groep 1 4-4 Lou-Ay uit groep 1 
30-3 Ömer uit groep 4 8-4 Ceylin uit groep 7 
         Semih uit groep 4         Jurre uit groep 5 
           5-4 Sara uit groep 5 
 

Balans 

Als kinderen jarig zijn wordt dat uitbundig gevierd, en terecht. Een verjaardag is belangrijk. 

Bij verjaardagen horen traktaties, ook heel belangrijk. 

In het kernconcept evenwicht en kringloop springt de term balans regelmatig op. Balans in je 

uitgaven, balans in je leven en in je voedingsgpatroon bijvoorbeeld. Met zoveel jarigen is dat 

een uitdaging, elke maand weer. Als sportieve school willen we u vragen om mee te denken 

over balans. De kinderen hebben bij juf Iris uitgerekend hoe vaak we de trap op moeten 

lopen om de energie van een klein chocolaatje te verbruiken. Goed voor de conditie is dat 

wel, maar we hebben niet elke dag zoveel zin en tijd om trap te lopen. U doet ieder van ons 

een plezier met snoeptomaatjes en komkommers.  Dat merken we tevens bij het verdelen 

van het schoolfruit. Helpt u mee om balans te vinden? 

 

Agenda 

25-3 Geldlessen gastdocent 
26-3 
27-3 
28-3 bezoek Waterzuivering en    
Maasgebouw 
29-3 
 
DE   GAAT VOORUIT 

DE   GING VOORUIT 
  
1-4  
2-4  
3-4 Voetbal 7/8 
4-4 
5-4 
 
 

  8-4 MR 
  9-4 OR 
10-4 Voetbal 5/6 
11-4 
12-4 Sportdag bij SVS 
         8.30 - 12.00 uur 
         's middags vrij 
adres: Capelse weg 31 
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Schoolregel van de week 

Het naleven van schoolregels en afspraken zijn een voorbeeld van kringloop. Zoals voor veel 

dingen telt ook hier de kracht van 

herhaling. Na de winterstop hebben 

Sibel, Ilse en Iris gezorgd voor nieuwe 

pictogrammen, die zichtbaar in de 

school zijn opgehangen. Elke week 

wordt er een in de groepen besproken.  

Wat betekent zo'n picto en over welk 

gedrag gaat het dan? Hoe ziet dat er uit? 

We maken de afspraak zo concreet 

mogelijk en discussiëren regelmatig over 

een stelling om ook de gevoelens 

erachter duidelijk te maken. 

Deze week gaat het weer over regel 1 "We gaan respectvol met elkaar om". U kunt daar 

thuis ook eens over praten. Verschillen de inzichten daarover  thuis en op school en zo ja, 

hoe dan ? We wensen u een mooi gesprek.  

 

Kringloop en Evenwicht   

Deze periode hebben de kinderen van 

groep 3 t/m 8 een week lang 's 

middags les over één van de gekozen 

kringlopen. Bij Sibel volgen de kinderen 

lessen over Recycling, bij Iris over de 

kringloop van voedsel, bij Brecht gaat 

het over migratie en bij Anita en 

Nienke over geld.  

 

 

 

 

 

 

En er is meer te leren.  
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Deze week was de 'week van het geld' 

en gaf onze vertrouwde 

gastdocent/ouder, medewerker van een 

grote landelijke bank,  ons inzicht in het 

geldverkeer. Daarnaast waren onze 

groepen 7 en 8 uitgenodigd door 

Deloitte in het Maasgebouw om te 

praten over geld verdienen en de 

schuldenproblematiek. Mirac en Rianne 

gaven een interview voor de radio en 

alle aanwezige journalisten waren 

gecharmeerd van de kennis en 

welbespraaktheid van onze kinderen. 

De kinderen werden opgehaald met een 

bus en na afloop bij de Waterzuivering 

afgezet, waar ook de groepen 5 en 6 

informatie kregen over de zuivering van 

rioolwater. Deze excursie was speciaal 

gepland in dit kernconcept, omdat we zelf 

invloed kunnen uitoefenen op de balans in 

deze kringloop en er tevens voor kunnen 

zorgen dat de zuivering van rioolwater 

minder geld gaat kosten.  

 

Als we het toch over water hebben 

Sinds de bouw van ons MFC hebben we problemen met de waterleiding. De waterdruk is op 

sommige plaatsen in het gebouw te laag waardoor problemen ontstaan met de afvoer van 

afvalwater. In de voorjaarsvakantie is de gemeente begonnen aan herstelwerkzaamheden 

om het probleem van deze onderdruk op te lossen. Helaas was de klus te omvangrijk om in 

een week te worden opgelost. Maandag a.s. zal het werk worden afgemaakt. We kunnen 

dan een deel van de dag de kraan en het toilet niet gebruiken.  

Wilt u uw kind naast het gebruikelijke pauzedrinken alstublieft een grote fles (kraan)water 

meegeven, zodat de kinderen de toiletten kunnen doorspoelen wanneer ze geweest zijn? 

Vast bedankt en sorry voor het ongemak. 

 

Internetgebruik 

Alweer een poosje geleden vroegen we uw aandacht voor het volgen van wat kinderen doen 

op internet. Op de Wonderwind wordt door kinderen veel onderzoek gedaan naar 

leervragen en computers en nieuwe media maken daarbij deel uit van ons 'gereedschap'.  



       WonderWeetjes12   2018 2019 

 

Leerkrachten  maken afspraken over het gebruik van de media en passend gedrag van 

kinderen. Onze kinderen zijn nieuwsgierig en zoeken daarbij grenzen op. Dat hoort bij het 

proces. Leren is: grenzen verleggen. Ik hoor een aantal van u terecht zeggen: "Dat moet wel 

veilig gebeuren". De wedervraag is dan: "Wat is veilig?" We kunnen afspraken maken, maar 

geen garanties geven, want kinderen zijn vindingrijk  en het world wide web omvangrijk. Elke 

dag leren we daar met elkaar van. 

Het team volgt deze weken 

bijscholing op het gebied van ICT en 

afspraken over het gebruik van 

devices en internet komen daarbij 

aan de orde. Ook in de groepen zal 

dit onderwerp de komende tijd 

regelmatig punt van gesprek zijn.  

Voor ons is het belangrijk dat 

kinderen vooral nieuwsgierig blijven 

en veel onderzoeken en tevens dat 

ze zich veilig genoeg blijven voelen 

om te komen praten wanneer ze op internet (of bij welke andere vorm van 

informatievinding ook) in aanraking komen met ervaringen die hen verontrusten.  

Daarnaast zijn we ons als opvoeders bewust van het verschil in beleving en de effecten van 

onze eigen emotie op die van kinderen. Voor ons is het belangrijk dat kinderen de ervaringen 

die zij opdoen te allen tijde met u of ons kunnen bespreken. Zo kunnen ze veilig leren. 

 

 

 

 

Ouderavond Kernconcepten 

We vonden het heel fijn om te vertellen 

over de achtergronden van de 

kernconcepten en waarom onze 

benadering  bewezen goed is voor de 

kinderen van nu. 

We hopen dat alle aanwezige ouders  

anderen zullen vertellen over deze 

sfeervolle en inspirerende avond.  Wij 

vonden het in elk geval prettig om u te 

zien. 
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Begeleiders gezocht voor de sportdag op 12 april 
Al twee ouders hebben zich gemeld.  
Wie komt ons helpen om de kinderen een 
fantastische sportochtend te bezorgen op 12 
april? De sportdag wordt gehouden van 8.30 tot 
12.00 uur op het veld van SVS.  
De kinderen zijn 's middags vrij. 
 
 
 
 
Gezellig samen inspelen, terwijl je wacht tot je 
gitaarles begint 
 
 
 
 
Weet u dat: 

 Steeds meer kinderen muziekles volgen bij meester Eric in het Atelier en dat er nu 
ook Arabisch gegeven wordt. 

 Er nog altijd inschrijfformulieren op te halen zijn bij Meester Peter. 

 En dat er natuurlijk ook kinderen mogen komen, die op andere scholen zitten. 
 

Weet u dat: 

 Elk kind van school een oefenaccount heeft gekregen voor Rekentuin en Taalzee en 
dat ze hier ook thuis op kunnen inloggen om leerzame en leuke spelletjes te doen. 

 De kinderen van de plusklas elke maand een uur in het Spaans gaan converseren met 
een docent Spaans van het IJsselcollege. 

 De penningmeester van de ouderraad nog steeds heel blij wordt als uw vrijwillige 
ouderbijdrage op de rekening wordt overgemaakt: NL22INGB0004535829 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


