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Beste ouders en verzorgers, 

Wintertijd  Herfsttijd  Oogsttijd Kindertijd Gesprekstijd 

Wel tijd Geen tijd 

Wij nemen tijd om samen te praten over leren 

En dat doen we anders dan andere jaren. De gesprekken vinden vanaf nu zoveel mogelijk 

plaats samen met u en uw kind. We willen verwachtingen over en weer helder uitspreken. 

Op de Wonderwind zetten we in op veel meer dan kennisoverdracht alleen. We maken de 

omslag van moeten leren naar willen leren. Kinderen zijn daarbij geen gespreksonderwerp 

meer, maar worden gesprekspartner. Vanuit onze verantwoordelijkheid als opvoeders en 

leermeesters denken ouders en school met hen mee over het leerproces en wat daarbij 

belangrijk is. 

 

Wat blijft hetzelfde? We praten over het leerproces tot nu toe en over wat er geleerd is de 

eerste weken van dit schooljaar. Wat helpt uw kind om nog veel meer te leren?  

Dat kinderen willen laten zien wat ze leren, hebt u gemerkt tijdens de presentatie van het 

thema binding vlak voor de herfstvakantie. Uw grote betrokkenheid heeft ons goed gedaan. 

Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de 

schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek. We 

moeten en willen beiden zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het 

leren van kinderen, op school en thuis.   

 

Wat zijn de optimale omstandigheden voor uw kind? Wat vindt u, wat vinden wij, en wat 

vindt uw kind daar van? Wat vindt het van het leerproces tot nu toe, wat vinden u en wij? 

Wat gaan we nog meer leren de komende tijd? Daar zal het gesprek over gaan.  

 
  
De vlag gaat uit voor onze jarigen 
26- 10 Faisha uit groep 4   4 - 11 Youssef uit groep 6 
27- 10 Jayesh uit groep 7   9 - 11 Rayan uit groep 7 

30 -10 Esila uit groep 4       11 -11 Yashwi uit groep 5 
31 -10 meester Peter 
   

Agenda 

 

 

 

 
29 -10 Huiswerkklas 15 - 17 uur 
30 -10 OR 19.30 uur 
31 -10 Workshop  Rekenen 19.30 uur 
  1 -11 
  2 -11 Huiswerkklas 15 - 17 uur 

Week van gesprekken 
5-11 Huiswerkklas 15 - 17 uur 
6-11 
7-11 MR 19.30 uur 
8-11 
9-11 Huiswerkklas 15 - 17 uur 
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Afsluiting van het thema Binding 

Blij verrast waren we met zoveel belangstelling. De verbinding was voelbaar.

 
We hoorden verbaasde reacties: "Zo vrij als de kinderen presenteren!".  
Kinderen onderzochten met wie en wat zij zich verbonden voelen. Het ging dit thema over 
familierelaties, de band met hun vaderland, of noem je dat moederland? Waarom noem je 
een land 'je vaderland', als zelfs je vader al in Nederland geboren is? Het ging over waarden 
en normen en regels, over respect en houden van, over thuis en school, over werelddelen en 
gebruiken en gewoonten en eten. Het was een begin. Samen gaan we op weg om nieuwe 
dingen te leren, heel veel nieuwe dingen. Hard werken. Wij staan er voor open. 
 

Het nieuwe thema is herfst 

Alle groepen starten vanuit de 
herfstverschijnselen om ons heen. De 
jongsten kijken om zich heen en zien 
vallende bladeren en paddenstoelen. In 
de middenbouw leggen ze de link tussen 
paddenstoelen en opruimen. Wie zijn de 
opruimers in de natuur? En in de 
bovenbouw zien we vogels trekken. 
Waarom doen ze dat en waar gaan ze 
heen? Hoe doen mensen dat en was dat 
altijd al zo? We gaan deze periode van 
licht naar donker en werken toe naar de 
kortste dag. 
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Huiswerkklas van start 

We hebben na de eerste aankondiging al een heel aantal enthousiaste reacties gehad. 
Kinderen uit groep 6 t/m 8 die naar de huiswerkklas willen komen, kunnen zich na overleg 
met hun ouders opgeven bij hun juf.  
Juf Meltem gaat de huiswerkklas begeleiden, voorlopig op maandag en vrijdag. Later deze 
maand verschuift de maandag naar de dinsdag.  
Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken.  
In de huiswerkklas leren kinderen, die dat willen, omgaan met huiswerk.  
Hoe plan je? Hoeveel tijd heb je nodig om iets te leren? Hoe pak je dat aan? Hoe ga je om 
met stress, of kun je stress voorkomen? 
 

U bent hartelijk welkom bij de workshop rekenen 

Geeft u zich even op? Dan zorgen wij dat alle wachtwoorden klaar liggen voor gebruik. 

Het gaat deze avond over: 

 Wat uw kind leert dit schooljaar 

 Hoe uw kind dat leert 

 Nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van 
leren rekenen 

 Materialen die we gebruiken op school 

 Wat u kunt doen 

Komt u ook? 

 

Weet u dat:  

 

 De Wonderwind weer meedoet met de Schoolfruitactie, vanaf 12 november. 

 Deze huiswerkklas een plaats krijgt in ons nieuwe Brein lab en dat juf Meltem daar 

op dat moment de scepter zwaait. 

 U deze week een uitnodiging ontvangt voor de ouder-kind gesprekken. 

 We heel blij zijn als u allemaal komt kijken en praten. 

 

 

 

 

 

 

 

  


