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SCHOOLTIJDEN

In verband met de Coronacrisis zetten we 
het continurooster na de vakantie door.
Dat betekent dat we alle dagen lesgeven 
van 8.30 tot 14.00 uur.

De kinderen van groep 7/8 hebben 
op maandag les tot 14.30 uur ivm de 
sportlessen van juf Levina.

Schooltijden groep 1 t/m 8             
Maandag t/m Vrijdag   
  08.30 – 14.00 uur

VAKANTIES

Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug 
in deze kalender. 

Herfstvakantie  17-10 t/m 25-10 2020

Kerstvakantie  19-12 2020 t/m  
 03-01 2021                

Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 28-02 2021

Meivakantie 01-05 t/m 16-05 2021

Zomervakantie 17-07 t/m 29-08 2021

ZIEKMELDEN /AFWEZIGHEID

Wanneer uw kind door ziekte of om 
andere redenen niet op school kan 
komen, kunt u dat telefonisch aan school 
doorgeven. Een ziekmelding krijgen wij 
graag telefonisch vóór 08.15 uur, de 
mailbox wordt niet altijd voor schooltijd 
gezien. Als uw kind niet ziek gemeld is en 
toch niet op school aanwezig is, neemt de 
school contact met u op. 
 
Ziek- of afmelden kind:
T 010 202 67 15

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen of wilt u een teamlid 
spreken, schroom niet en bel, mail of 
spreek ons even aan. Voor mededelingen 
van onderwijskundige aard, kunt u de 
leerkrachten na 15.30 uur  op onderstaand 
nummer bellen. Tijdens de inlooptijd van 
tien minuten van 08.20 uur tot 08.30 uur 
kunt u kort dringende zaken doorgeven of 
een afspraak maken. 
Teamleden nemen contact met u op 
via mail, telefoon of Klasbord, als zij 
informatie willen delen of een afspraak 
willen maken voor een persoonlijk 
gesprek.

T 010 202 67 15
info@obsdewonderwind.nl
www.obsdewonderwind.nl

Anneke van der Ven is directeur van  
de school.
Irene Plandsoen is intern begeleider.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

BSO IJsselkids
Solislaan 19 
2909 SC Capelle aan den IJssel
T 06 4670 38 18
www.ijsselkids.nl

BSO Kinderparadijs
Rivium Oostlaan 21-29
2909 LL Rotterdam
T 010 220 56 99
www.kdv-kinderparadijs.nl

BSO Fascinatio (Sport BSO)
Fascinatio Boulevard 1152
2909 VA Capelle aan den IJssel
T 010 226 19 62 / 06 1843 06 35 
www.bsofascinatio.nl    

TSO DeTafelVan (overblijf)            
ipk@kov-bijdehand.nl 
T 010 251 80 76
www.stichtingdetafelvan.nl 

TEAM

INFO 

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID, CONTACTGEGEVENS, BSO, TEAM

Leerkracht /Taak  Aanwezig   
Leerkracht groep 1/2
Jessica Leeuwis Maandag, dinsdag 

Suzan Bloemers Woensdag t/m vrijdag

Leerkracht groep 3/4  
Lizette Maris Hele week, behalve donderdag  

Sibel Woodard  Donderdag

Leerkracht groep 5/6  
Ken van Leeuwen  Tijdelijk, hele week behalve woensdag 
Sibel Woodard Woensdag   

Leerkracht groep 7/8  
Leo van der Hoeven Hele week 

Leerkracht Plusklas
Martine de Rijke Woensdag   

Intern begeleider 
Irene Plandsoen  Maandag, woensdag, donderdag, 

Leerkracht met  
ondersteunende taken  
Ilse van der Zaag Maandag, donderdag 

Vakleerkracht gym
Levina Waas Maandag, donderdag

Vakleerkracht muziek
Luis Inocente Woensdag   

Conciërge
Peter Kradolfer Dinsdag, woensdag, vrijdag  

Directeur
Anneke van der Ven Maandag t/m donderdag
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WonderBESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

Op OBS de Wonderwind kunnen 
kinderen de wereld ontdekken binnen een 
kleinschalige schoolomgeving. Door zelf 
te ervaren, durven doen, gestimuleerd 
door ouders en leerkrachten kunnen zij 
vol vertrouwen hun eigen talent inzetten. 
In elke groep krijgen ze de ruimte om te 
onderzoeken wie ze zijn en hoe ze met 
anderen samen kunnen leren. Op de 
Wonderwind maken zij het verschil.

Voor u ligt de kalender met een 
overzicht van de tot nu toe geplande 
activiteiten voor dit schooljaar, waarin 
we u meenemen op onze reis door de 
wereld. Zoals u ziet is de kalender met 
zorg samengesteld en heeft het deze 
keer een nieuw Blick-jasje. Ons bestuur 
BLICK is herkenbaar in de jaarkalenders 
van alle BLICK-scholen, maar toch 
zijn alle kalenders anders. Hiermee 
benadrukken we enerzijds de eenheid 
en verbondenheid van alle openbare 
scholen in Capelle en Krimpen, maar ook 
de grote diversiteit door iedere school 
ruimte te geven voor haar eigen verhaal 
en identiteit.

De kalender is een groeidocument. 
In de loop van de maanden komen er 
nieuwe activiteiten bij, omdat we tijdens 
elk kernconcept voor alle groepen een 
excursie en workshops van experts 
organiseren. Via de WonderWeetjes  
(nieuwsbrief) houden we u op de hoogte 
van activiteiten die u kunt bijschrijven op 

de kalender. Zo blijft uw kalender actueel. 
Naast data vindt u ook een ‘ABC’ 
van wetenswaardigheden over “De 
Wonderwind”

Voor meer informatie verwijzen wij u graag 
naar onze schoolgids, ons schoolplan en 
de website www.obsdewonderwind.nl. Op 
de website vindt u ook de WonderWeetjes  
en de nieuwsberichten die gemaakt aan 
de hand van activiteiten. 
De juf of meester van uw kind houdt u via 
de app op de hoogte van groepsspecifieke 
zaken.
Wij hopen u op deze manier zo volledig 
mogelijk te informeren over  alles wat er 
speelt op school. 

Als u ons wilt mailen, dan kan dat via: 
info@obsdewonderwind.nl of een van de
persoonlijke mailadressen. Bellen voor 
een afspraak kan natuurlijk ook. Er is altijd 
ruimte voor een persoonlijk gesprek.

Zijn er zaken die nog om verduidelijking 
vragen, dan kunt u met uw vragen/ 
opmerkingen altijd terecht bij iemand van 
school: teamleden, directie, ouders van de 
medezeggenschapsraad of ouders van de 
oudervereniging.

De kalender is met zorg samengesteld, 
maar het kan zijn dat u iets mist. Heeft u 
tips? We horen ze graag.

Hartelijke groet, Anneke van der Ven

WELKOM!

op onderwĳs

>>  boeiend leren in Capelle en Krimpen
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Wonder

Hier is elke maand een plekje voor jou 
om iets op te schrijven! 

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Eerste schooldag
• Start Gouden weken

• Ouderraad 19.30 uur
• MR 20.00

Toneelvoorstelling
Isalatheater groep 7/8
10.30 uur, fiets mee

• Start KC 1 Kracht en golven 
   inloop 8.30-45

• Kinderboekenweek:  
  En toen?
• Ouderochtend 
• Grote weten-
   schapsdag

• Kennismakingsavond

• Schoolfotograaf
• Schoolkorfbal
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WonderKINDERBOEKENWEEK!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Start KC 1 Kracht en golven 
   inloop 8.30-45

• Herfstvakantie

• Studiedag BLICK op 
   onderwijs 

• Ouderavond over toetsen 
   en schooladvies 

• Kinderboekenweek:  
  En toen?
• Ouderochtend 
• Grote weten-
   schapsdag
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NOVEMBER

Wonder

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Studiedag
•  Wintercross 

• Week van de ouder kind 
  gesprekken
• Spacebuzz 12.30 uur
   groep 7/8

• Afsluiting KC Kracht en 
   golven

Zaterdag Intocht Sint

• Sint, middag vrij

• MR 20.00
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ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?



obs De Wonderwind
T 010 202 67 15
www.obsdewonderwind.nl

WonderFIJNE KERSTVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Sint, middag vrij

• Kerstvakantie

• Middag vrij  
  17.00 uur kerstdiner

DECEMBER
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WonderGELUKKIG NIEUWJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Schoolbasketbal

• Lesvrije dag

• Start KC 2 / Macht en 
  regels, inloop 8.30-45

• Ouderraad 19.30 uur
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• MR 20.00 

• Week van de Ouder-kind 
  gesprekken

• Afsluiting KC Macht en 
  regels 

• Voorjaarsvakantie

• Calamiteitendag• Afsluiting KC Macht en 
  regels 
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Volleybal groep 5• Start KC 3 / Evenwicht en 
  Kringloop, inloop 8.30-45

• Afsluiting KC Macht en 
  regels 

• Schoolreis • Goede vrijdag

• Week van het geld 

• Verkiezingen
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Schoolreis

• Schoolvoetbal 7/8• Pasen

• Goede vrijdag

• Koningsspelen 
• MR 20.00

• Koningsdag • Afsluiting Evenwicht en 
  kringloop

• Ouderraad 19.30 uur

• Schoolvoetbal 3/4

• Schoolvoetbal 5/6
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Meivakantie

• Pinksteren

• Start KC 4 Energie,  
   inloop 8.30-45

• Finale voetbal
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FIJNE MEIVAKANTIE!
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Wonder

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Sportdag

• Studiedag • Kampweek • Kamp • Kamp • Kamp 

• Ouderraad 19.30 uur

• MR 20.00 • Afsluiting KC Energie  • Lesvrije dag

07

14

21

28

08

15

22

29

09

02

16

23

30

10

03

17

24

01

11

04 05– 06

12–13

19–20

26–27

18

02 03– 04

31 01

25

22

23

24

25

26

JUNI

OP KAMP!



obs De Wonderwind
T 010 202 67 15
www.obsdewonderwind.nl

WonderFIJNE ZOMERVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

• Kamp • Kamp 

• Overvliegen groep 2

• Studiedag

• Portfolio en ouder kind 
   gesprekken 

• Kampweek • Kamp 

• Zomervakantie  

• Eindfeest 
• Middag vrij of continu

• Calamiteitendag• Afscheid groep 8 • Nieuwe groepen dag
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A–B

AANSPRAKELIJKHEID
De Wonderwind weet zich 
verantwoordelijk voor het leerproces 
van haar leerlingen en de mensen die 
daarbij betrokken zijn. Daarom heeft onze 
school voor de leerlingen, leerkrachten 
en participerende ouders een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. Deze 
verzekering biedt dekking tijdens de 
schooluren, op weg van en naar school, 
tijdens excursies, schoolreisjes en sport- 
en spelmomenten. 
Gegevens over de verzekerde bedragen 
zijn op school te verkrijgen. Let wel, de 
school is niet verzekerd tegen verlies, 
dan wel diefstal van of schade aan 
waardevolle spullen. Wij raden u dan ook 
aan uw kind zo min mogelijk waardevolle 
spullen mee te laten nemen.

ACTIETEAMS
Op OBS De Wonderwind werkt het 
team samen in actieteams voor de 
kernconcepten en een leerijke omgeving. 
De collega’s in actieteam Kernconcepten 
stimuleren ons tot onderzoekend leren. Zij 
bereiden elk thema voor en brengen een 
doorgaande lijn aan, zodat we echt samen 
kunnen leren. De collega’s die zich bezig 
houden met de leerrijke omgeving doen 
ideeën op voor de inrichting van hoeken, 
lokalen en ruimten die ons aanzetten tot 
leren met behulp van al onze zintuigen.

ACTIVITEITEN OP OBS DE 
WONDERWIND
De Wonderwind is een school waar 
kinderen actief leren. Dat doen ze op 
school en daarbuiten. Elke themaperiode 
begint en eindigt met een activiteit 
waarvoor u kunt worden uitgenodigd. Elke 
periode trekken we erop uit om informatie 
te vinden of om het geleerde toe te 
passen. Dat kan door het maken van een 
wandeling door de wijk en door bezoek 
aan musea en evenementen, maar ook 
door het geven van een presentatie 
of voorstelling. Daarnaast halen ook 
elk thema experts in school om het 
leeraanbod te verrijken. 

Naast de gebruikelijke activiteiten in het 
kader van jaarlijkse feesten als Sint en 
Kerst, doen we elk jaar mee aan cultuur-, 
sport- en spelactiviteiten die door de 
gemeente Capelle aan den IJssel worden 
georganiseerd voor alle scholen.
Bij de organisatie en uitvoering van 
deze activiteiten is uw support en 
organisatietalent van grote waarde. Doet 
u mee?

AFSCHEIDSAVOND
Ook dit schooljaar wordt de 
schoolloopbaan van de leerlingen 
van groep 8 op OBS de Wonderwind 
afgesloten met een spetterende musical 
uitgevoerd door groep 7 en 8. Alle 
kinderen nodigen daarvoor een viertal 
mensen uit.

AVG
Scholen zijn verplicht om de gegevens, 
die nodig zijn om de ontwikkeling van 
kinderen te volgen, te noteren en te 
bewaren. Daarnaast maakt zij gebruik 
van beeldmateriaal om u op de hoogte te 
brengen van wat er op school allemaal 
gebeurt. Maar beeldmateriaal wordt ook 
gebruikt om van te leren, door kinderen, 
teamleden en stagiaires. In de ‘Algemene 
Verordening Gegevensbescherming’ 
staat beschreven hoe de school met deze 
persoonlijke gegevens moet omgaan 
en wat uw rechten als ouder zijn. In 
verband met deze wet zal de school u bij 
inschrijving toestemming vragen voor het 
gebruik van foto- en filmmateriaal. Voor 
het uitwisselen van persoonlijke gegevens 
aan instanties, waar wij in het belang van 
kinderen mee samenwerken, wordt altijd 
vooraf uw toestemming gevraagd. Voor 
meer informatie vindt u op de website een 
link. 

BRANDVEILIGHEID, BHV & 
ARBO
Een veilige leeromgeving is de basis van 
het leren op school, fysiek en mentaal. 
De veiligheid van het ‘Multi Functioneel 
Centrum’ (MFC) voor kinderen, ouders 
en personeel heeft daarom een hoge 
prioriteit. Het gebouw is door de 
brandweer grondig gecontroleerd en 

goedgekeurd. Elk jaar houden we twee 
à drie keer een ontruimingsoefening met 
alle gebruikers samen, zodat iedereen 
in de school precies weet wat gedaan 
moet worden in geval van brand of een 
andere calamiteit. Daarnaast nemen we 
voorzorgsmaatregelen en oefenen we 
routines. Een voorbeeld daarvan is de 
‘brandrij’ waarin de kinderen dagelijks de 
school verlaten. Daardoor verloopt een 
ontruiming extra veilig en vlot. 

De school heeft een coördinator op het 
gebied van BHV en ARBO. Zij onderhoudt 
de contacten met medegebruikers van 
het MFC en externe partijen. Daarnaast 
organiseert zij, in samenwerking met onze 
stichting Blick op onderwijs, de jaarlijkse 
nascholing van teamleden op het gebied 
van BHV en kinder-EHBO. 

BREINLAB EN ATELIER
Ook dit schooljaar hebben we de 
beschikking over twee prachtige multi 
functionele ruimtes; ‘Het Breinlab met 
Rekenhuis’ een ruimte voor techniek en 
filosofie en het Atelier, waar kinderen ‘s 
morgens in stilte kunnen werken en ‘s 
middags kunst en muziek maken. Beide 
ruimten bevinden zich aan de oostzijde 
van de school, aan de kant van de 
gymzaal, en kunnen door alle kinderen en 
personeelsleden worden gebruikt (tijdens 
en na schooltijd).

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

A

B
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BSO, BUITENSCHOOLSE 
OPVANG  
Kinderopvang IJsselkids is een van 
de gebruikers van het MFC. Zij verzorgt 
voorschoolse en naschoolse opvang.  De 
locatiemanager, Zita Roest, is bereikbaar 
op het nummer 06-46703818. Kinderen 
moeten van tevoren zijn aangemeld als u 
gebruik wilt maken van deze faciliteit, ook 
al is het maar af en toe. 

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd 
door de stichting DeTafelVan.
Verder worden opvangmogelijkheden 
aangeboden door het Kinderparadijs in 
het Rivium en de sport BSO, elders in 
Fascinatio. 

Alle organisaties maken gebruik van 
wachtlijsten; tijdig aanmelden is belangrijk. 
Indien er veranderingen zijn in het 
schoolrooster, geven ouders dat aan 
deTSO en BSO door. Meer informatie 
vindt u in de schoolgids. 
Alle adressen en contactgegevens van 
de opvangorganisaties vindt u op de 
informatiepagina in deze kalender.

BUITENSCHOOLSE 
ACTIVITEITEN (BSN) 
Na schooltijd vinden er diverse activiteiten 
plaats vanuit onder andere ‘Brede School 
Netwerk’. De Wonderwind en de Vijfster 
kopen deze activiteiten samen in om een 

breder aanbod te kunnen bieden aan alle 
kinderen in de wijk. U vindt het aanbod in 
de WonderWeetjes en op de website . 

CENTRUM VOOR JEUGD EN 
GEZIN 
Soms hebben kinderen problemen. Op 
school of thuis gaat het niet goed met hen. 
Zij zijn bijvoorbeeld erg druk of hebben 
vaak ruzie met andere kinderen. Of zij 
zijn heel stil en teruggetrokken en hebben 
geen vriendjes of vriendinnetjes. 
Hun angst, verdriet of machteloosheid 
uiten zij in hun gedrag. Soms kan dit hun 
leerprestatie in de weg staan.
In het ‘Centrum voor Jeugd en 
Gezin’ (CJG) werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, 
pedagogen, schoolmaatschappelijk 
werkers en andere deskundigen samen 
met u en ons aan het gezond en veilig 
opvoeden van kinderen. Het is dé plek 
waar ouders, verzorgers, kinderen, 
jongeren en leerkrachten terecht kunnen 
met vragen over gezondheid, opvoeden, 
opgroeien en verzorging. 
Op uw verzoek biedt het CJG u en uw 
kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook 
onderzoek, advies en ondersteuning.
Vanuit het CJG is aan iedere school een 
jeugdverpleegkundige verbonden. Om de 
week houdt zij op dinsdag spreekuur. De 
tijden staan op de poster op het whitebord 
in de hal.

Voor OBS de Wonderwind is dit  
José Riezebos,  
Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle
De Linie 8-12, 
2905AX Capelle aan den IJssel
010 242 32 00 en 06 86 83 03 38 
j.riezebos@cjgcapelleaandenijssel.nl

Met uw vragen over onder andere 
voeding, bewegen, slapen en gedrag kunt  
u bij haar terecht. De jeugdverpleeg-
kundige luistert naar u en denkt graag met 
u mee. 

In groep 2 wordt ieder kind uitgenodigd  
voor een preventief gezondheids-
onderzoek bij het CJG. Naast controle 
van de groei, ogen en oren, bespreekt 
de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de 
ontwikkeling en gezondheid van uw kind. 
In groep 7 wordt ieder kind nogmaals 
uitgenodigd. Dit gebeurt op school. 
Gesprekken met de jeugdverpleegkundige 
en jeugdarts zijn vertrouwelijk.
In het jaar dat kinderen 9 worden, krijgen 
ze een herhaling van de vaccinaties 
DTP en BMR. Tevens krijgen meisjes in 
het jaar dat ze 13 worden, een oproep 
om zich te laten vaccineren tegen 
baarmoederhalskanker (HPV). 
Men kan contact opnemen met het team 
CJG Capelle. 

Kijk voor meer informatie over het CJG  
of voor opvoedinformatie op  
www.cjgcapelleaandenijssel.nl.

CONTACT           
Hebt u vragen of wilt u een teamlid 
spreken, schroom niet en bel, mail of 
spreek ons even aan. Een ziekmelding 
krijgen wij graag telefonisch vóór 08.15 
uur, de mailbox wordt niet altijd voor 
schooltijd gezien.

Voor mededelingen van onderwijskundige 
aard, kunt u de leerkrachten na 15.30 uur  
op onderstaand nummer bellen. Tijdens 
de inlooptijd van 10 minuten van 08.20 uur 
tot 08.30 uur kunt u kort dringende zaken 
doorgeven of een afspraak maken. 
Teamleden nemen contact met u op via 
mail of telefoon, als zij informatie willen 
delen of een afspraak willen maken voor 
een persoonlijk gesprek.

T 010 202 67 15
info@obsdewonderwind.nl
www.obsdewonderwind.nl

CULTURELE ACTIVITEITEN 
Muziek, kunst en cultuur, natuur, sport 
en bewegen zijn belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Het is goed 
voor hun lichaam en voor processen in 
hun hoofd. Daarover hoort u steeds vaker 
via de media. Op school was en is het 
altijd al een belangrijk onderdeel van het 
onderwijsaanbod. Door actief bezig te zijn 
met kunst ontwikkelen kinderen een eigen 
visie op het leven. Door hun creativiteit 
te gebruiken worden denkprocessen 
verbeterd en door het zelf te doen vinden 
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kinderen oplossingen voor problemen die 
ze tegenkomen.
Om scholen te ondersteunen in het  
aanbod heeft de gemeente ‘de 
Cultuurwijzer’ samengesteld, waar de 
Wonderwind jaarlijks gebruik van maakt. 
Zo kunnen we ook deelnemen aan 
anders onbetaalbare activiteiten, zoals 
theaterbezoek en concerten.
De aankondiging van deze activiteiten 
vindt u in de WonderWeetjes.

COMPUTERS
Op onze school wordt gewerkt met 
chromebooks, laptops en tablets.  
De devices worden door kinderen samen 
en individueel gebruikt om te oefenen, 
informatie te verzamelen, werkstukken 
en presentaties te maken. Tijdens 
de taal- en rekenles maken kinderen 
gebruik van methode software en extra 
ondersteunende programma’s. In de 
onderbouw worden tablets met mate 
gebruikt. Voor onze jongste kinderen 
geven we de voorkeur aan ‘echte’ 
ervaringen. Vanaf groep 3 worden de 
devices dagelijks kort door elk kind 
gebruikt, ook hier heeft handelend leren 
de voorkeur. Vanaf groep 5 neemt het 
gebruik van computers toe. Voor elke twee 
kinderen is een laptop aanwezig. 
Voor het gebruik van computers, software, 
internet en nieuwe media hebben we 

afspraken gemaakt naar aanleiding van 
het programma over ‘Media wijsheid’. 
Deze afspraken blijven onderwerp van 
gesprek op school en, naar we hopen, 
thuis ook.

ENGELS VAN GROEP 1 T/M 8 
Talenonderwijs is belangrijk op OBS 
De Wonderwind en daarom krijgen 
alle kinderen les in Engels. In elke 
groep worden kinderen spelenderwijs 
ondergedompeld in de Engelse taal. Het 
doel is communicatie: ‘Begrijp je wat er 
gezegd wordt?’ en ‘Durf je te praten!’ In 
bovenbouwgroepen wordt er ook Engels 
gelezen en geschreven.

FITTE SCHOOL
Op de Wonderwind vinden we gezondheid 
en bewegen heel belangrijk, omdat het 
ons leren ondersteunt. Daarom hebben 
we aandacht voor een actieve zithouding 
en gebruiken we meubilair dat daarbij 
ondersteuning biedt. Leerkrachten 
gebruiken braingym en beweging om leren 
te ondersteunen en daarnaast krijgen 
onze kinderen twee maal per week les van 
een vakleerkracht gymnastiek.

FOTOGRAFIE EN FILM 
Op onze school worden regelmatig 

foto’s en video-opnames gemaakt door 
kinderen, teamleden en stagiaires. 
We gebruiken de opnames om van 
en mee te leren, op school en voor 
opleidingsdoeleinden van teamleden en 
stagiaires.
We vragen ouders, in het kader van de 
AVG, om opnames die gemaakt worden 
tijdens excursies en activiteiten, via school 
te delen.
Bij inschrijving wordt uw toestemming 
gevraagd voor het gebruik en de 
verspreiding van dit beeldmateriaal.

Aan het begin van het schooljaar komt 
de schoolfotograaf een groepsfoto en 
een individuele foto van de kinderen 
maken. De datum krijgt u door via de 
Wonderweetjes.

GEDRAGSPROTOCOL
De Wonderwind staat bekend om zijn fijne 
pedagogisch klimaat, een veilige leef- en 
leeromgeving voor kinderen. Daar geven 
we graag en veel aandacht aan.
In gesprek met kinderen hebben we 
gedragsregels vastgesteld. Om de 
schoolregels te onthouden hebben we 
ze bij de in- en uitgang van de school 
opgehangen. Ze zijn gebaseerd op drie 
belangrijke uitgangspunten:

1. Ik heb respect voor iedereen.
2. Ik ben rustig in de school.

3. Ik zorg goed voor mijn spullen en die 
 van een ander.

Deze afspraken zijn onderdeel van het 
veiligheidsplan van OBS De Wonderwind. 
Zij worden regelmatig in de groepen 
besproken. Om grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen en tegen te gaan, 
is een gedragsprotocol voor onze school 
opgesteld, dat de goedkeuring heeft 
gekregen van de medezeggenschapsraad. 
U kunt dit vinden op de website. 
Als de veiligheid van kinderen, door 
toedoen van anderen, in gevaar wordt  
gebracht, leidt dit tot gepaste maatregelen. 
Naast de plicht om voor kinderen op 
school een veilige omgeving te creëren, 
heeft de school op dat gebied ook een 
maatschappelijke plicht, die beschreven 
is in de meldcode ‘kindermishandeling’. 
Als er sprake is van discriminatie of een 
vermoeden van kindermishandeling,
is de school verplicht dit bespreekbaar te 
maken met de betrokkenen, voordat zij 
melding doet bij de daarvoor bestemde 
instanties. Voor meer informatie vindt u 
een link op de website. 
  
GEVONDEN VOORWERPEN 
Op school worden gevonden voorwerpen 
bewaard. Ze liggen in bakken onder de 
trap. De gevonden voorwerpen worden 
2x per jaar onder de aandacht gebracht. 
Spullen die niet opgehaald worden, gaan 
naar een goed doel. 
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GYMLESSEN 
(BEWEGINGSONDERWIJS)
Bewegen MOET en staat daarom elke 
week op het rooster. De lessen worden 
verzorgd door een vakleerkracht.
In de gymzaal is het gebruik van 
gymkleding en sportschoenen aan te 
raden. Voor de ren-activiteiten buiten 
zijn soepele en goed zittende schoenen 
belangrijk.
Kleuters hebben veel behoefte aan 
beweging. Zij spelen elke dag twee keer 
buiten, of gymmen in het speellokaal.  
Voor de wekelijkse gymles van juf Levina 
op donderdag in de grote sportzaal is 
gymkleding heel fijn. Gymschoenen 
bewaren de kinderen in een sport-
schoenenmand in de klas, zodat ze altijd  
bij de hand zijn.

HOOFDLUIS 
De hoofdluis is een niet meer weg te 
denken gast in onze samenleving, helaas. 
We raden u aan het haar van uw kind 
regelmatig te controleren als het thuiskomt 
uit school of van de sportvereniging. Dit 
kan door te kammen met een speciale 
luizenkam. Controleer vooral ook voordat 
we na een vakantie weer naar school 
gaan. 
Na elke vakantieperiode worden de 

kinderen van groep 1 tot en met 8 door 
een daartoe gevraagde klassen-ouder op 
hoofdluis gecontroleerd. Een kind waarbij 
luis ontdekt wordt, moet direct naar huis 
om behandeld worden. Hiermee wordt 
besmetting voorkomen. Meer informatie 
over het voorkomen van luis en de 
behandeling vindt u op de website. 

HULPOUDERS
Onderwijs maak je samen. Opvoeden is, 
naast leren leren en kennisoverdracht, 
de belangrijkste taak van de school. 
Samen met ouders creëren we optimale 
condities voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen.
Kinderen leren beter als ouders betrokken 
zijn. Dat kan op verschillende manieren. 
Eén daarvan is meedoen op school. Een 
workshop geven als expert, voorlezen, 
een feest voorbereiden of een periode 
lang elke week sporttraining verzorgen als 
teamcaptain van het voetbalteam.
De schooldeur staat altijd open voor 
ouders die ons willen helpen. Hulpouders 
zijn, tijdens hun werkzaamheden op 
school, WA-verzekerd. 

HUISWERK
Huiswerk maken gaat niet vanzelf, dat 
moet je leren. Daarom beginnen we 
daarmee vanaf groep 5. In voorbereiding 
op het voortgezet onderwijs vinden 
we het belangrijk, dat kinderen zelf 
verantwoordelijk leren omgaan met het 
plannen en maken huiswerk. Dat vraagt 
om discipline en doorzettingsvermogen. 

“Leer mij het zelf te doen!” is de vraag 
die kinderen stellen in het leven. Taak 
van ouders en leerkrachten is voordoen, 
met belangstelling volgen, reflecteren 
en opnieuw volgen. Bij het maken van 
huiswerk kunt u in het begin eventueel 
samen aan tafel gaan zitten en uw kind op 
weg helpen, maar dat is een heel moeilijke 
opgave: ‘Ga op uw handen zitten! Van 
fouten leer je.
Voor u is het belangrijk om te weten wat u 
van de school mag verwachten: Hoe leert 
de school het maken van huiswerk aan? 
Samen optrekken en afstemmen school 
en thuis, omdat het belangrijk is voor 
kinderen. 

Het kan zijn dat kinderen naast het leren 
maken van huiswerk extra tijd nodig 
hebben om basisvakken onder de knie 
te krijgen. Als dat zo is, wordt in overleg 
met de ouders, afgesproken welke 
extra oefening kinderen nodig hebben 
voor lezen en rekenen. Voor deze extra 
inspanning is motivatie heel belangrijk. De 
leerkracht gaat samen met u op zoek naar 
een manier om het oefenen zo leuk en 
zinvol mogelijk te maken.

Omdat lezen goed is voor je verbeeldings-
kracht geven we huiswerk aan ouders: 
Las elke week een paar keer een 
‘leeshalfuurtje’ in en zet de timer in je 
telefoon. Ieder leest zijn eigen boek of 
leest voor, bladert in een tijdschrift of spelt 
de krant. Met z’n allen op de bank, in de 
tuin of op bed. Gezellig en o zo waardevol!

INFORMATIE  VAN EN VOOR 
OUDERS
Omdat ouderbetrokkenheid belangrijk is 
voor de ontwikkeling van kinderen, vindt 
de school het belangrijk om ouders te 
betrekken bij wat er op school gebeurt. 
Dat doen we met behulp van:
• Ouder-kind gesprekken en portfolio.
• Kennismakingsgesprekken en 
 rapportages.
• Gesprekken op afspraak.
• E-mail.
• WonderWeetjes:, de nieuwsbrief van 
 OBS de Wonderwind.
• Klassenapp, nieuws uit de groep van 
 uw kind.
• De ABC activiteitenkalender.
• De website: www.obsdewonderwind.nl 
 met het foto album.
• Het schoolplan, zie hiervoor de website 
 en scholen op de kaart.nl.
• De schoolgids, zie hiervoor de website 
 en scholen op de kaart.nl.
                                                               
INFORMATIEVOORZIENING ALS 
OUDERS NIET MEER SAMEN 
ZIJN
In het belang van kinderen is het goed 
gebruik dat ouders, als het enigszins kan, 
samen naar een gespreks- en ouderavond 
komen of elkaar op de hoogte brengen 
van de verkregen informatie. 
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ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN
Ook als ouders niet op hetzelfde adres 
verblijven. We verwachten dan ook 
van ouders, dat ze elkaar op de hoogte 
brengen van de uitnodiging voor een 
gespreks- of informatie avond. Deze 
gespreksmomenten zijn tevens te vinden 
op de website.
Als het voor ouders echt onmogelijk is 
elkaar te informeren, kunt u de school 
schriftelijk verzoeken u te informeren over 
de ontwikkeling van uw kind (Indien er 
echter sprake is van een rechterlijk vonnis, 
vervalt de informatieplicht vanuit school).

Informatievoorziening werkt naar twee 
kanten. Om ervoor te zorgen dat we u 
kunnen informeren, is het van belang dat 
we u kunnen bereiken. Geeft u wijzigingen 
tijdig door en zorgt u voor een update van 
mobiele nummers en mailadressen?

INSPECTIE VAN HET 
ONDERWIJS
Als school vinden wij het erg belangrijk om 
de kwaliteit van ons onderwijs regelmatig 
te meten, te evalueren en te verbeteren. 
De Inspectie van het onderwijs houdt 
hierop toezicht en vraagt regelmatig 
gegevens op of komt op schoolbezoek. 
Wanneer een school goed onderwijs 
verzorgt wordt dit door de inspectie 
beloont met een basisarrangement. 

Het inspectieverslag dat naar aanleiding 
van een bezoek wordt gemaakt is via de 
website van de onderwijsinspectie voor 
iedereen in te zien. Indien u een vraag, 
opmerking of klacht voor wilt leggen aan 
de inspectie, dan kunt u hiervoor terecht 
bij Postbus 51.
U kunt hen per mail bereiken op  
info@owinsp.nl of gratis bellen naar  
0800-8051. 

Voor een klachtmelding over seksueel, 
psychisch of lichamelijk geweld kunt u een 
vertrouwensinspecteur bellen op nummer 
0900-1113111.
Verdere informatie kunt u vinden op: 
www.onderwijsinspectie.nl 
(zie ook klachtenregeling).

INTERNE BEGELEIDING
In een school hebben teamleden 
verschillende taken. Juf Irene Plandsoen  
is gevraagd de taak van de leerling 
zorg op zich te nemen. Vanuit die rol 
coördineert zij het leerlingvolgsysteem, 
is ze gesprekspartner voor kinderen, 
leerkrachten en ouders als er een 
specifieke onderwijsbehoefte is en 
legt ze vanuit onze school contact 
met externe deskundigen, zoals de 
jeugdarts/ jeugdverpleegkundige, jeugd 
en gezinscoach van het CJG  en de 
leerplichtambtenaar. 

In het kader van de wet ‘Passend 
Onderwijs’ werkt onze school samen met 
andere scholen in de regio binnen het  

samenwerkingsverband ‘Aan den IJssel’. 
Indien nodig kan zo ook gebruik gemaakt 
worden van de kennis, die binnen andere 
scholen of instanties aanwezig is, om aan 
individuele leerlingen passende hulp te 
bieden. 

KAMP GROEP 7/8
Elk jaar gaan de leerlingen van groep 7 en 
8 op kamp. Dit jaar gaan we op zoek naar 
een nieuwe locatie.
Maar dat het 4 dagen vol spanning, 
avontuur en een hoop plezier worden, 
staat vast.
De kosten van het kamp vallen buiten de 
normale ouderbijdrage.
Op de informatieavond hoort u hier meer 
over. 

KINDERBOEKENWEEK
Het thema van de Kinderboekenweek 
is dit jaar: En toen? Zoals u ziet geeft 
dit geschiedenisthema weer prachtige 
aanknopingspunten om mee te werken 
deze periode. De Kinderboekenweek start 
op 30 september 2020. We gaan voor 
leesplezier!

KLACHTENREGELING
Op onze school hebben mensen het 
beste met elkaar voor. Toch gaat het ook 
wel eens mis, worden er fouten gemaakt, 
of ontstaat een misverstand. Wanneer 
op school iets gebeurt, waarvan u zegt: 

’Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren’, 
is het belangrijk dat bespreekbaar te 
maken. Probeer in eerste instantie het 
probleem met de direct betrokkene op te 
lossen. Wanneer u er met hem of haar 
niet uitkomt, dan is de intern begeleider 
of directeur uw aanspreekpunt. Komt u er 
samen niet uit, dan kunt u gebruik maken 
van de klachtenregeling openbaar primair 
onderwijs te Capelle aan den IJssel en 
Krimpen aan den IJssel, beschreven in 
onze schoolgids.
  
Kan het probleem niet op school 
opgelost worden, dan kunt contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon 
van het schoolbestuur (zie ook 
VERTROUWENSPERSOON).

LEERLINGVOLGSYSTEEM
Om elk kind goed onderwijs te kunnen 
geven, is het belangrijk om zijn of haar 
ontwikkeling goed in kaart te brengen. 
Elke school doet dat op zijn eigen wijze 
en legt de gegevens vast in een ‘Leerling 
Volg Systeem’. Op de Wonderwind maken 
we gebruik van observaties en toetsen 
die bij onze leermethoden horen en van 
methode onafhankelijke toetsen van onder 
andere het CITO, die twee maal per jaar, 
in januari en juni, worden afgenomen. 
Voor het in kaart brengen van de sociaal 
emotionele ontwikkeling gebruiken we het 
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(vervolg LEERLINGVOLGSYSTEEM)
observatiesysteem “Zien”. 
Alle verzamelde informatie wordt tijdens 
de oudergesprekken met u besproken. 
Aan het eind van de basisschoolperiode 
wordt op basis van deze gegevens 
het schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs samengesteld.
Daarnaast nemen de kinderen van groep 
8 deel aan de centrale eindtoets.

                                                                 
LESVRIJE DAGEN
Gedurende de basisschooltijd heeft 
elk kind recht op minimaal 7520 uur 
onderwijs, dat betekent gemiddeld 940 
uur per schooljaar. Omdat er gedurende 
het schooljaar meer les wordt gegeven, 
worden studie- en lesvrije dagen 
opgenomen in de kalender. 
Vrijdag 19 februari en 16 juli 2021 
zijn calamiteitendagen. Als er door 
onvoorziene omstandigheden een 
schooldag uitvalt tijdens het schooljaar, 
dan wordt deze dag omgezet in een 
verplichte lesdag. Indien nodig wordt u 
hierover geïnformeerd.
Het overzicht van lesvrije dagen vindt u in 
het vakantieschema. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Onderwijs maken we samen, dat 
vinden we op de Wonderwind en in 
Nederland. Daarom zijn afspraken over 

medezeggenschap bij wet vastgelegd  
en heeft elke organisatie een mede-  
zeggenschapsorgaan. De medezeggen- 
schapsraad (MR) op de Wonderwind 
bestaat uit gekozen 2 ouders en evenveel 
gekozen personeelsleden. De MR komt 
4 tot 6 maal bij elkaar en bespreekt het 
beleid van de school. De agenda en 
besluitenlijst vindt u op de website onder 
de knop “Medezeggenschapsraad” en 
mogelijk in de WonderWeetjes. Voor 
verdere informatie kunt u bij de leden van 
deze raad op school terecht.  
U kunt mailen naar:  
mr-wonderwind@blickoponderwijs.nl 
De schoolbelangen in de Gezamenlijke 
Medezeggenschaps Raad (GMR), worden 
vertegenwoordigd door één afgevaardigde 
van een van de andere Blick-scholen. Zij 
praten mee over het beleid van Blick op 
Onderwijs op stichtingsniveau.

LEDEN  
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Lizette Maris                
(leerkracht)  secretaris,  

    vervangend 

Jessica Leeuwis   secretaris 

(leerkracht)   

Riana Zeller  voorzitter 

(Moeder van Vivienna)       

Larry Idi   penningmeester 

(Vader van Shaun en Emily)

MEDICIJNVERSTREKKING
Met het oog op de gezondheid van 
kinderen is er, binnen Blick op Onderwijs, 
een protocol medicijnverstrekking 
vastgesteld. (U vindt het op de website.) 
Hierin wordt beschreven wat ouders, de 
school en leerkrachten op dit punt van 
elkaar mogen verwachten. Het komt voor 
dat ouders de leerkracht vragen een kind 
medicijnen te verstrekken of toe te dienen. 
Voor deze en andere specifieke medische 
zorg vullen de ouders een formulier in met 
medische gegevens. De ouders blijven 
voor medische zorg zelf verantwoordelijk. 
In het geval van medische zorg, die nodig 
is bij calamiteiten, zoals een ernstige 
pinda-allergie, informeert de school (na 
overleg met de ouders van de betrokken 
leerling) ouder(s)/ verzorger(s) van een 
hele groep en vragen hun medewerking. 

MELDCODE HUISELIJK  
GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING, AMK 
EN SISA
Soms hebben mensen problemen en 
ontstaan er daardoor onveilige situaties. 
Mensen hebben op zo’n moment hulp 
nodig en durven dat vaak niet te vragen.
In het kader van veiligheid voor kinderen 
heeft een schoolorganisatie een 
signalerende functie ten aanzien van 
bedreigende situaties, zoals huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

Scholen zijn verplicht om te melden als 
zij een dergelijke situatie vermoeden en 
gebruiken hiervoor de meldcode, een  
stappenplan dat ons hierbij ondersteunt. 
De melding wordt na een gesprek met de 
betrokkenen gedaan en heeft ten doel om 
een veilige leefomgeving voor kinderen en 
andere betrokkenen te bewerkstellingen.
De Wonderwind is ook aangesloten bij 
het ‘SISA’ (Stadsregionaal Instrument 
Sluitende Aanpak). 

SISA is een computersysteem, waarin 
professionals kunnen signaleren dat zij 
betrokken zijn bij een kind/jongere van 
0 tot 23 jaar. Hierdoor kunnen zij met 
elkaar afstemmen om de best mogelijke 
begeleiding te bieden.   
In het SISA staat geen inhoud, geen 
dossier. Een professional signaleert dat hij 
of zij betrokken is, niet waarom! 
Als de school een kind invoert in het SISA-
systeem, gaat dit met medeweten van de 
ouder(s)/ verzorger(s).

MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons, wie kan er nog zonder! 
Ze zijn niet meer weg te denken in deze 
tijd, ook niet voor kinderen. 
Het gebruik van mobiele telefoons op 
school is, zoals u zult begrijpen, aan 
regels gebonden. Kinderen hebben 
de telefoon in principe niet nodig en 
gebruiken die alleen na overleg met de 
leerkracht. Dat betekent dat de telefoons 
onder schooltijd meestal uit zullen zijn. 
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Zij blijven in de tas op de gang. Gebruiken 
kinderen de telefoon zonder toestemming 
van hun leerkracht, dan wordt deze 
ingenomen en kunnen ouders die komen 
ophalen.
Mobiele telefoons zijn vaak ook kostbaar. 
De school kan geen verantwoordelijkheid 
dragen voor beschadiging, vermissing, 
diefstal e.d. van telefoons. 
Wij adviseren u kinderen geen mobiele 
telefoons mee te geven naar school. Als 
u uw kind onder schooltijd voor dringende 
zaken wilt bereiken, kunt u dat het best 
doen via het telefoonnummer van de 
school 010 2026715.

OUDERVERENIGING
Ouders zijn betrokken bij het onderwijs 
aan hun kinderen. Op de Wonderwind 
worden ouders lid van de oudervereniging 
na inschrijving van hun kind op school. Het 
bestuur van de oudervereniging beheert 
de vrijwillige ouderbijdrage en ondersteunt 
de medezeggenschapsraad en het 
personeel. De precieze omschrijving en 
werkwijze is opgenomen in het reglement 
van de oudervereniging.
Wie zitten er in de ouderraad?
De ouderraad wordt gekozen uit en 

door de ouders van leerlingen, die 
aan de school zijn verbonden. Ouders 
kiezen de leden van de ouderraad, het 
bestuur van de oudervereniging, die zich 
actief bezighoudt met het organiseren 
van activiteiten die het onderwijs 
aantrekkelijker maken. U kunt daarbij 
denken aan excursies, de schoolreis, 
workshops, feesten zoals Sinterklaas, 
de Kerstviering en Pasen, die bekostigd 
worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het 
bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage 
wordt jaarlijks op de jaarvergadering 
vastgesteld en bekend gemaakt in de 
WonderWeetjes. In schooljaar 2019–2020 
was de vrijwillige bijdrage €70,00 euro  
per jaar per kind. 
Jaarlijks legt de penningmeester van de 
oudervereniging schriftelijk verantwoording 
af over de bestede gelden, na controle van 
een kascommissie. De oudervereniging 
heeft een huishoudelijk reglement, dat op 
de website te lezen is, of dat op school ter 
inzage ligt. 
Zodra het bedrag voor 2020–2021 is 
vastgesteld, krijgt u hierover een brief en 
kunt u de vrijwillige bijdrage storten op 
bankrekening: NL22INGB0004535829, 
t.n.v. Oudervereniging de Wonderwind.
Mailadres: ORwonderwind@gmail.com

Leden van de ouderraad:

Salima El Kebir Moeder van Amir en Rayan

Larry Idi  Vader van Shaun en Emily

Mariet Vullinghs Moeder van Tijmen en Justin

OUDERAVONDEN  & 
VOORTGANGSRAPPORTAGE
KENNISMAKINGSAVOND
Op 14 september 2020 vindt de 
kennismakingsavond plaats. U kunt deze 
avond kennismaken met de teamleden, 
die uw kind dit jaar begeleiden. Zij geven 
u informatie over de inhoud van het 
onderwijs dit leerjaar en een aantal groep 
specifieke zaken. Tijdens het 2e deel van 
de avond presenteert de oudervereniging 
zich en stelt u samen de vrijwillige 
ouderbijdrage vast.

Informatieavond toetsen en advies
Op de kennismakingsavond krijgen de 
ouders van kinderen in de groepen 7 en 
8 uitgebreid uitleg over de mogelijkheden 
die er zijn voor de kinderen na de 
basisschool. Op 12 oktober organiseren 
we een speciale avond over toetsen en 
advies.

Voortgangsrapportage/ ouder-
kindgesprekken
Om u goed op de hoogte te houden van 
de ontwikkeling van uw kind(eren), hebben 
we vaste gespreksmomenten. Tijdens 
de ouder-kindgesprekken presenteren 
de kinderen zichzelf en worden zijn/
haar plannen en verwachtingen voor 
het komend jaar besproken. In februari 
en juli vinden wederom een ouder-
kindgesprekken plaats en deze keer 
worden daarin ook de resultaten van de 
toetsen meegenomen.

Adviesgesprekken groep 8
In een persoonlijk gesprek tussen de 
leerkracht, u als ouder(s)/ verzorger(s)  
en uw kind, wordt besproken welke  
vorm van voortgezet onderwijs voor uw 
kind geschikt is. Het advies wordt door  
de leerkracht in overleg met de IB-er  
en directie samengesteld na analyse 
van het leerlingvolgsysteem, het sociaal-
emotioneel volgsysteem “ZIEN” en obser-
vaties van het team. Voor aanmelding 
van kinderen bij scholen van voortgezet 
onderwijs volgen we de ‘Rotterdamse 
plaatsingswijzer’. In juni (groep 7) wordt 
het voorlopig advies voor het voortgezet 
onderwijs uitgebracht. In februari (groep 
8) wordt het definitieve advies gegeven en 
ontvangt u het aan-meldingsformulier voor 
het voortgezet onderwijs.

OVERGANG NAAR DE 
VOLGENDE GROEP
Als vierjarigen op school komen, krijgen 
ze een plaats in groep 0 of 1, afhankelijk 
van de geboortedatum (vóór januari of 
vanaf januari). In augustus gaan zij door 
naar groep 1 of 2 en na groep 2 zullen  
zij naar groep 3 gaan, enzovoort. 
De school volgt de ontwikkeling van 
kinderen met behulp van observaties en 
later op cognitief gebied ook met toetsen. 
Op grond van deze gegevens zal worden 
bepaald of een kind kan doorstromen 
naar een volgende groep. Tijdens de 
oudergesprekken wordt deze informatie 
met u besproken. 
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(vervolg OVERGANG NAAR DE 
VOLGENDE GROEP)
Soms wordt, na overleg met ouders en 
verzorgers, op sociaal emotionele gronden 
besloten een kind nog een jaar in een  
jaargroep te houden. Kinderen hebben 
recht op een doorgaande leerlijn, dat 
betekent dat de leerstof op de leervraag 
van de kinderen zal worden afgestemd.

PASSEND ONDERWIJS IN DE 
SCHOOL
Passend onderwijs betekent: uitgaan 
met verschillen in de klas. Elk kind 
ontwikkelt zich op eigen wijze en op 
een eigen tempo. Het onderwijs wordt 
uitgedaagd daarbij aan te sluiten. Dat 
vraagt deskundigheid en ervaring. OBS 
De Wonderwind heeft in haar Handboek 
Onderwijs en Ondersteuning beschreven 
hoe het onderwijs wordt vorm gegeven. 
Daarnaast is elke school verplicht in een 
ondersteuningsprofiel te beschrijven welke 
ondersteuning zij naast het reguliere 
aanbod kan en wil leren bieden. 

Vaak lukt het school en ouders om samen 
met kinderen de juiste weg te vinden. 
Soms is daar extra expertise voor nodig 
vanuit het Samenwerkingsverband of het 
CJG. Het doel zal altijd zijn om samen 

voor het kind een zo optimaal mogelijke 
leeromgeving te creëren.

Wilt u meer weten over passend 
onderwijs, zorgplicht, ondersteuning, 
medezeggenschap, ouders in de 
regio Capelle aan den IJssel, Krimpen 
aan den IJssel en Zuidplas (kern 
Nieuwerkerk aan den IJssel)? Kijk 
dan op www.aandenijssel.nl voor 
samenwerkingsverband aan den IJssel.

PLUSKLAS (EDU+KLAS)
Passend onderwijs betekent, zoals u 
las in het stukje hierboven, dat we voor 
kinderen een optimale leeromgeving 
creëren. Daarom heeft de Wonderwind de 
Edu+klas voor kinderen die meer willen 
en kunnen. Kinderen uitdagen en spreken 
over effectief leergedrag is dagelijks 
werk op de Wonderwind en behoort tot 
het reguliere aanbod. Daarnaast willen 
we kinderen uitdagen om samen te 
werken met kinderen met een gelijke 
onderwijsbehoefte. Met behulp van 
moderne methodes en materialen kunnen 
kinderen, individueel en samen, op 
verschillende niveaus werken. De lessen 
worden op woensdag door juf Martine 
gegeven. Het ligt in de bedoeling de 
werkwijze op termijn in zijn geheel in het 
reguliere onderwijsaanbod te verwerken, 
zoals dat nu ook al in de onderbouw 
gebeurt.

SAMEN IN HET GROEN!
De Wonderwind werkt, in het belang van 
kinderen, graag samen met andere  
organisaties in de wijk en heeft 
duurzaamheid en burgerschap hoog in 
het vaandel. Het WOP van Fascinatio 
organiseert zes keer per jaar een 
opruim- actie ‘samen in het groen’, met 
aansluitend een kennismaking met  
bedrijven in de wijk. Door de samen-
werking met het WOP ontstaat een win-
win situatie: onze ondernemende kinderen 
worden actief betrokken bij wat er in de 
wijk gebeurt en leren dat hun initiatief 
wordt gewaardeerd en wijkbewoners en 
bedrijven leren de school beter kennen.

SCHOOLFRUIT
De afgelopen jaren heeft De Wonderwind, 
in het kader van aandacht voor gezonde 
voeding, gebruik gemaakt van de 
schoolfruitjes om kinderen te laten 
kennismaken met diverse soorten fruit. Als 
de kans zich voordoet zullen we dat ook 
dit jaar weer doen. U leest hierover in de 
WonderWeetjes.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK
Soms hebben kinderen het moeilijk thuis 
of op school en kunnen ze een extra 
steuntje in de rug gebruiken in de vorm 
van één of meer goede gesprekken 
met een jeugd- en gezinscoach van het 

CJG. De hulpverlener die vanuit het 
CJG aan de Wonderwind verbonden is 
heet José Riezebos. Wanneer u samen 
met de leerkracht en intern begeleider 
besluit dat uw kind voor deze hulp in 
aanmerking komt, zal de school het 
contact tot stand brengen. U kunt ook zelf 
het inititief nemen en binnenlopen tijdens 
het spreekuur dat om de week gehouden 
wordt op dinsdagmorgen.

SCHOOLREIS EN EXCURSIE
Op school leer je veel en tijdens 
excursies en schoolreizen leer je nog 
veel meer. Tijdens elk Kernconcept 
bereiden team en ouders leerzame en 
speelse activiteiten voor waarvan onze 
ondernemende kinderen genieten. 
De schoolreiswerkgroep neemt de 
organisatie van de schoolreis ter hand. 
Dit jaar zal dat zijn op donderdag 1 
april. Voor de veiligheid tijdens deze 
activiteiten is een handboek gemaakt 
waarin groepssamenstelling en 
veiligheidsafspraken staan beschreven. 

SCHOOLTUIN
Dit jaar hebben we tijdens de lockdown de 
schooltuin in gebruikgenomen. 
De klas van juf Iris werkte hard om er een 
‘Verwondertuin’ van te maken. Zelfs na 
schooltijd zijn kinderen hier actief. Houdt u 
ook een oogje in het zeil? 
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SCHOOLTIJDEN
In verband met de Coronacrisis zetten we 
het continurooster na de vakantie door.
Dat betekent dat we alle dagen lesgeven 
van 8.30 tot 14.00 uur.

De kinderen van groep 7/8 hebben 
op maandag les tot 14.30 uur ivm de 
sportlessen van juf Levina.

Schooltijden groep 1 t/m 8             
Maandag t/m Vrijdag   
  08.30 – 14.00 uur

SPORTTOERNOOIEN
Omdat we sport en bewegen belangrijk 
vinden, individueel en samen, neemt 
de Wonderwind jaarlijks deel aan het 
schoolvoetbaltoernooi. Daarnaast 
organiseert de school elk jaar 
traditiegetrouw een sportdag.  
De data vindt u in de kalender.

“TIEN-UURTJE” 
Halverwege de ochtend is er een kleine 
pauze. Net als bij u thuis rond koffietijd. 
De kinderen eten een klein gezond hapje 
en drinken een beker water of wat melk.

 

TEAM

Het team van de Wonderwind bestaat 
uit leerkrachten, vakleerkrachten voor 
gym en muziek, leerkrachtondersteuners, 
een ICT-er, een conciërge, een IB-er en 
een directeur. Met regelmaat wordt het 
team versterkt door experts van buiten 
die met hun vakinhoudelijke bijdrage ons 
onderwijs versterken.

*In verband met het 
zwangerschapsverlof van Lizette 
na de herfstvakantie kunnen de 
werkdagen in groep 3/4 anders 
verdeeld worden. U leest hierover 
in de Wonderweetjes.

VERJAARDAGEN EN 
TRAKTATIES
Jarig zijn is een belangrijk moment 
in een kinderleven. Een moment 
dat gevierd moet worden en dat 
gebeurt natuurlijk in elke groep.  
Er staat een mooie plaat om het 
bord, we zingen met elkaar en 
kinderen mogen iets uitdelen in de 
klas en rondgaan in de andere 
groepen. Traktaties zijn vaak 
bijzonder en lekker. Als school 
houden we het graag ook klein. 
De traktatie wordt immers 
opgegeten naast het pauzehapje 
in de ochtendpauze. 
Doet u mee?

VERLOFAANVRAAG 
(ART.13A) 
Uw kind heeft recht op onderwijs, 
op de basisschool gemiddeld 940 
uren per jaar. 
Om van een recht af te wijken 
moet er sprake zijn van zeer 
gewichtige redenen. 

S T

V

Leerkracht /Taak  Aanwezig   
Leerkracht groep 1/2
Jessica Leeuwis Maandag, dinsdag 

Suzan Bloemers Woensdag t/m vrijdag

Leerkracht groep 3/4  
Lizette Maris Hele week, behalve donderdag  

Sibel Woodard  Donderdag

Leerkracht groep 5/6  
Ken van Leeuwen  Tijdelijk, hele week behalve woensdag 
Sibel Woodard Woensdag   

Leerkracht groep 7/8  
Leo van der Hoeven Hele week 

Leerkracht Plusklas
Martine de Rijke Woensdag   

Intern begeleider 
Irene Plandsoen  Maandag, woensdag, donderdag, 

Leerkracht met  
ondersteunende taken  
Ilse van der Zaag Maandag, donderdag 

Vakleerkracht gym
Levina Waas Maandag, donderdag

Vakleerkracht muziek
Luis Inocente Woensdag   

Conciërge
Peter Kradolfer Dinsdag, woensdag, vrijdag  

Directeur
Anneke van der Ven Maandag t/m donderdag
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(vervolg VERLOFAANVRAAG ART.13A)
U kunt ze vinden op de site van de 
rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-
kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-
vakantie-nemen en op de website van de 
school.
Denkt u dat er een gegronde reden is om 
extra verlof aan te vragen, doe dit dan 
minimaal acht weken van tevoren bij de 
directeur van de school. Zij zal respectvol 
met uw aanvraag omgaan en argumenten 
wegen, maar is gehouden aan de wet. In 
geval van twijfel zal de directie overleggen 
met de leerplichtambtenaar. De school is 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden. 

Leerplichtambtenaar
Gemeente Capelle aan den IJssel
Afdeling Welzijn en Educatie (Leerplicht)
Rivierweg 111 (Postbus 70)
2900 AB Capelle aan den IJssel
T 010 284 86 88
www.capelleaandenijssel.nl
                                                                 
VERTROUWENSPERSONEN
U kiest voor een basisschool en mag 
erop vertrouwen dat uw kind zich daar 
in een veilige omgeving kan ontplooien. 
Wanneer u hieraan twijfelt of vindt dat 
er geen sprake van is, schroom dan 
niet om contact op te nemen met de 
leerkracht van uw kind. Samen met u 

wordt onderzocht hoe de situatie voor uw 
kind kan verbeteren. Als dat niet lukt en 
ook gesprekken met de directeur lossen 
uw probleem niet op, dan kunt u gebruik 
maken van de klachtenregeling.

De contactpersoon op school is mw. 
Irene Plandsoen en Stichting BLICK 
op onderwijs heeft voor dit doel 
ook Jeroen Meyboom, een externe 
vertrouwenspersoon gecontracteerd via 
de CED-groep om ouders, leerlingen en 
medewerkers te ondersteunen.
Beide personen zijn direct bereikbaar. (via, 
moet weg)
Irene Plandsoen via haar mailadres: 
I.Plandsoen@obsdewonderwind.nl
Jeroen Meyboom via het centrale 
e-mailadres van de CED:  
evp@cedgroep.nl
of via  
BLICK op onderwijs,  
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel 
(schriftelijk via een gesloten envelop 
o.v.v. ‘Vertrouwenspersoon’).  De 
envelop wordt doorgestuurd naar de 
vertrouwenspersoon.

VERVOER VAN KINDEREN
Per 1 januari 2006 geldt de volgende 
regel voor gebruik van autogordels en 
kinderzitjes: Alle kinderen kleiner dan 1.35 
meter met een maximaal gewicht van 36 
kilo moeten, zowel voorin als achterin, een 
goedgekeurd kinderzitje of in de gordel op 
een zittingverhoger. Alle kinderen moeten 

de veiligheidsgordel gebruiken.
Uitzonderingen hierop, voor ons als 
school, zijn: 
• In incidentele gevallen mogen kinderen

vanaf drie jaar op de achterbank in 
de gordel vervoerd  worden als er geen 
kinderbeveiligingsmiddel  beschikbaar 
is, 

als:
• de auto niet van de eigen ouders/ 
 verzorgers is 
en:
• niet de eigen ouder/verzorger achter  
 het stuur zit  
en:
• het om een korte afstand gaat.

In principe verandert er, dankzij deze 
uitzondering, niet veel voor ons vervoer 
van kinderen. Door de directie van de 
school is bepaald, dat bijvoorbeeld een 
bezoek aan de kinderboerderij of culturele 
activiteit, valt onder “een korte afstand”.
Let wel op bij het indelen van groepen: het 
eigen kind van de ouder die rijdt, moet dus 
wel een stoelverhoger hebben en alleen 
dat kind mag dan eventueel voorin.

VREEDZAME WIJK
Als school willen we ons warme 
pedagogisch klimaat laten doorklinken in 
de wijk. Daarom leren we kinderen hoe ze 
respectvol met elkaar omgaan en mensen 
vreedzaam communiceren. Maar ieder 
mens krijgt een enkele keer te maken met 
onplezierige situaties. Hoe kun je een 
conflict herkennen en hoe los je zoiets 

samen op. Dat kunnen kinderen al op heel 
jonge leeftijd leren en ze doen dat vaak 
beter dan wij volwassenen.
Buurtorganisaties en wijkbewoners 
organiseren vaak leuke activiteiten die 
zorgen voor verbinding in de wijk. De 
Wonderwind doet daar graag aan mee, 
als het in het onderwijsprogramma past! 
Samen zorgen we dat Fascinatio de 
mooiste, veiligste en gezelligste wijk is van 
heel Capelle. Doet u ook mee?

ZIEK ZIJN
Wanneer uw kind door ziekte of om 
andere redenen niet op school kan 
komen, kunt u dat telefonisch voor 08.15 
uur aan school doorgeven. Als uw kind 
niet ziek gemeld is en toch niet op school 
aanwezig is, neemt de school contact met 
u op. 

Sommige kinderziekten en andere 
aandoeningen kunnen besmettelijk zijn. 
Wilt u daarvan direct melding maken bij 
de leerkracht van uw kind. In overleg met 
u en eventueel na advies van huisarts 
of GGD besluiten we of een kind wel of 
niet naar school kan. Wij gaan uit van de 
adviezen van RIVM. 
Om onnodige besmetting te voorkomen 
leren we kinderen om zorgvuldig om te 
gaan met de dagelijkse hygiëne. Ziek zijn 
is nooit leuk en voorkomen is beter dan 
genezen.

Z
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(vervolg ZIEK ZIJN)
Als een teamlid ziek is, worden de lessen 
verzorgd door een ander teamlid of een 
medewerker uit de vervangingspool van 
Blick op onderwijs.
Een enkele keer komt het voor dat er 
geen vervanging voor handen is. In zo’n 
uitzonderlijke situatie vraagt de school u 
uw kind zelf op te vangen, als dat kan. 
Wanneer dat onmogelijk is, zal de school 
uw kind opvangen in een van de andere 
groepen of naar alternatieve opvang 
zoeken.

ZWERFBOEKEN
In de hal van het MFC staat, net als in 
de Toverburcht, een speciale kast met 
zwerfboeken. Zwerfboeken zijn boeken, 
die kinderen zonder vragen mogen 
meenemen om lekker te lezen. Als 
kinderen het boek uit hebben, of niet meer 
willen lezen, kunnen ze het op een plaats 
waar veel mensen komen neerleggen, 
zodat een ander het zwerfboek kan 
meenemen. Als u zelf boeken hebt, die u 
graag deelt met anderen, kunt u ze op de 
zwerfboekenkast neerleggen.
Juf Jeanette zorgt dat ook deze 
exemplaren worden voorzien van de 
speciale zwerfboekensticker en hun 
plaatsje krijgen in de kringloop.
Veel leesplezier!

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2020–2021

   Van  Tot en met
Studiedag 
Blick op onderwijs Maandag 05-10-2020  
Herfstvakantie Maandag 19-10-2020 vrijdag 23-10-2020
Studiedag woensdag 11-11-2020  
Sinterklaas, middag vrij Vrijdag 04-12-2019  
Kerstvakantie Maandag 21-12-2020 vrijdag 03-01-2021
Lesvrije dag woensdag 27-01-2021  
Calamiteitendag vrijdag 19-02-2021  
Voorjaarsvakantie maandag 22-02-2021 vrijdag 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 02-04-2021 maandag 05-04-2021
Koningsdag dinsdag 27-04-2021
Meivakantie maandag 03-05-2021 vrijdag 14-05-2021
Pinksteren maandag 24-05-2021    
Lesvrije dag vrijdag 25-06-2021  
Studiedag maandag 28-06-2021
Zomervakantie vrijdag 16-07-2021 vrijdag  30-08-2021
 
Vrijdag 19 februari en 16 juli zijn calamiteitendagen.
Als er tijdens het schooljaar een dag uitvalt door bijzondere omstandigheden, dan is dat 
een extra verplichte lesdag om de gemiste uren in te halen. Ouders dienen rekening te 
houden met dit gegeven.
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