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De vlag gaat uit voor onze jarigen 
 
28-11 Destiny uit groep 8 

             29-11 SeungHeon uit groep 1 
       3 -12 Evine uit groep 4 

      7 -12 Mirac uit groep 8 
      8 -12 Elise uit groep 8 
      9 -12 Dominique uit groep 7 
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26-11  
 
 
27-11 Huiswerkklas 15 - 16.30 uur 
 
28-11 Excursie groep 5/6 
           Nieuwe WonderWeetjes 
29-11 Raadsleden op bezoek 
           Volleybalclinics 3 t/m 8 
 
30-11 Afscheid juf Nelianne 15.00 
           uur 
           Huiswerkklas 15 - 16.30 uur 

3-12 Tentoonstelling van 
          surprises 
 
4-12 
 
5-12 Sinterklaasfeest 
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7-12 Kerstknutselmiddag 
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Taal 

'Ola!', Warm uitgesproken en u weet dat u hartelijk 
wordt begroet in de taal van de Sint. En als de klank er 
één is van schrik, dan roept iemand zoiets als 'Pas op!' 
Maar een inwoner van Azerbeidzjan zal u vragend 
aankijken. Hij kent het woord ook, maar in een andere 
context. 
Hoe verstaan wij elkaar? Taal is communicatie. Om 
elkaar goed te begrijpen is het niet alleen belangrijk de 
juiste woorden te kiezen.  Je inleven in de ander is 
minstens zo belangrijk. Non verbale signalen zijn 
bepalend voor het verkrijgen van begrip. Communiceren doen we als vanzelf en de hele dag 
door. En tegenwoordig vinden mensen het steeds belangrijker om talen te leren. Een goed 
begrip van Engels staat bovenaan de lijst van wensen van ouders voor kinderen. En op elke 
school leer je dat. Maar wanneer leer je dat het best?  
Wetenschappers zijn het daar, ook na jaren onderzoek, nog niet uit. Wat is best? Hebben we 
het dan over woordenschat en de manier waarop je je gedachten kunt uitdrukken in een 
taal, of over uitspraak?  
Wat de onderzoekers wel weten is dat de ontwikkeling van je 'thuistaal' heel belangrijk is 
voor het leren van nieuwe dingen, voor je hele ontwikkeling. Op nummer 2 en 3 staan de wil 
om iets te leren en doorzettingsvermogen, blijven oefenen. 
Daarom stellen we deze vaardigheden centraal tijdens het leren op de Wonderwind.  
We vinden het belangrijk dat kinderen zich vrij uiten over wat zij voelen en wat ze leren. 
Heel goed je verhaal kunnen vertellen in je thuistaal en het Nederlands en natuurlijk ook in 
het Engels.  
Op de Wonderwind leren we Engels vanaf groep 1. Maar ook Spaans, Chinees en Frans 
wordt door kinderen op onze school geleerd. 
Ola! 
We gaan voor taal als middel om verdiepend te leren, verbanden te leggen, meer vragen te 
stellen en nog nieuwsgieriger te worden. 'Ola' =  Sinterklaas, taal, rekenen, reizen,  
aardrijkskunde, geschiedenis en SAMEN FEESTVIEREN! 
Begrijpt u? 
 

Sint 
Wat een heerlijke spanning gonst er door de school in deze dagen. Vandaag zijn de 
Rommelpieten weer geweest en hebben meer gebracht dan kinderen konden vragen.  
Op 5 december staan we weer met de hele school buiten te zingen, als Sint om 8.30u met 
zijn pieten aan komt springen.  
Daarna brengt hij elke groep een bezoek en trakteert hij pepernoten en koek.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint traditiegetrouw. Zij schudden gedichten zo uit 
hun mouw! (Ja, echt!) 
Ze hebben ook allemaal €5,= gekregen en staan bij cadeauwinkels te wikken en te wegen. 
Om elkaars cadeauwensen te vervullen maken ze surprises om van te smullen.   
Dit jaar worden die op 3 december al mee naar school genomen. 
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Meester Peter ligt daar nu al van te dromen.  
Hij maakt daarmee een tentoonstelling met zijn pieten, zodat we wat langer van dat mooie 
werk kunnen genieten.  
Breng de surprises mee in grote zakken en vergeet niet om het gedicht en de naam duidelijk 
op de buitenkant van het pak te plakken.  
Nog 7 nachtjes en dan is de grote dag, die er ook dit jaar echt weer wezen mag. 
Nog even veel plezier allemaal. We volgen Sints avonturen op het Sinterklaasjournaal. 
 
 
Kerst 
Direct na het vertrek van Sint beginnen de voorbereidingen voor de kerst. Ook dit jaar begint 
het Kerstfeest met een gezamenlijk diner. Alle ouders worden uitgenodigd om iets lekkers te 
maken voor het diner van de kinderen in de klas. Na afloop is er dan weer gelegenheid 
elkaar te ontmoeten en samen met andere ouders nog wat te praten en te eten. 
U krijgt later meer informatie en een uitnodiging voor het feest. 
 
Op vrijdag 7 december versieren we de school in kerstsfeer en hebben we 's middags een 
gezamenlijke knutselmiddag. We vinden het heel fijn als ouders komen helpen knutselen. Als 
u dat ook leuk vindt, kunt u zich opgegeven bij de juf of meester van uw kind. 
 
Groep 5/6 op excursie  
Vandaag ging de groep van juf Iris ter afsluiting 
van het thema 'Herfst en opruimers in de natuur' 
naar het natuur historisch museum. De kinderen 
keken gefascineerd naar de opgezette dieren en 
de bijzondere exemplaren op sterk water. De 
ochtend vloog om. Een volgende excursie willen ze 
echt meer tijd in het museum doorbrengen, daar 
is heel veel te zien en te leren. 
De kinderen werden begeleid door een grote 
groep ouders. Fantastisch dat u met hen meeging. 
Dank u wel daarvoor. 
 
Groepsdruk 
Vorige week beleefden we met een kleine groep ouders wat groepsdruk met ons doet. Op 
een interessante informatie avond vertelde iemand van bureau Halt hoe we kunnen omgaan 
met groepsdruk en hoe we onze kinderen hierbij kunnen helpen. Mooi om te zien hoeveel 
vertrouwen er was in deze groep. Samen gingen we over de streep. Dat was lef!  

En later die week hadden ook de kinderen dat. Ze ervoeren hoe je onder druk van de groep 
over je eigen grenzen gaat. Hoe het voelt al je denkt een elektrische schok te ondergaan en 
dat je met die wetenschap toch de gok waagt om de 'geladen' stang aan te raken. Heftig? 
Zeker! Mensen zijn kuddedieren en willen ergens bij horen, dat's duidelijk! Hoe ga je 
daarmee om? 
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Weet u dat:  

 Juf Sibel vanaf 1 december de juf van groep 3/4 is en dat we vrijdagmiddag  afscheid 

nemen van juf Nelianne, die dichter bij huis gaat werken. 

 We morgen bezoek krijgen van raadsleden die onze wijk bezoeken. 

 Zo'n 20 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 de huiswerkklas bezoeken. 

 We op zoek zijn naar gastsprekers voor het kernconcept Tijd en Ruimte dat na de 

kerstvakantie van start gaat? Kunt u ons meer vertellen over dit onderwerp? Weet u 

veel over de vraag: Hoe ons land, de wereld en de ruimte eruit zien, en wilt u 

daarover vertellen? Weet u alles van de tijdmeting en de effecten van de zon en 

maan op ons leven op aarde? Of kent u iemand die daar veel van weet? Meld u dan 

aan bij een van de teamleden. We nemen uw bijdrage graag mee in de voorbereiding 

van ons kernconcept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


