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OBS De Wonderwind, 29 september 2020    

Beste ouders en verzorgers,   

 

Deze week starten we met ons eerste 

Kernconcept ‘Kracht en Golven’. Bij de kleuters 

gaat dat echt over water en de stoere Woeste 

Willem. Omdat het Kinderboekenweek is, 

krijgen alle kleuters het boek van deze ‘stoere’ 

piraat mee om ook samen met u lekker en 

oneindig vaak te lezen. 

In de andere groepen duiken we de 

geschiedenis, maar misschien is het ook wel de aardrijkskunde, of de biologie? Of nog 

anders: we trekken eropuit om de wereld van krachten en golven te ontdekken en dat 

begint morgen op de grote Wetenschapsdag met onderzoek naar Aardbevingen, Trillingen, 

en Aardbevings-meetstations! Stof genoeg om het thuis eens over te hebben. En weet u niet 

met welke vraag u wilt beginnen? Op de poster op de laatste pagina van deze 

Wonderweetjes vindt u vast een mooie startvraag om het gesprek mee te beginnen. 

  

Hartelijke groet, Anneke van der Ven   

  

Agenda  

 Week 40  

28 Kernconcept Kracht en Golven  

29  

30 Grote Wetenschapsdag  

      Start Kinderboekenweek  

1 oktober 20.00 uur Sluit de    

                   stemming     

                   continurooster 

2 

Week 41 

5 oktober Studiedag 

                   Kinderen vrij 

6 

7 Opa’s lezen voor 

8 

9 

 Week 42 

12 Avond over toetsen en  

      advies 

13 

14 

15 

16 

 

17 – 25 oktober herfstvakantie 

2 november week van de ouder kind gesprekken, ‘live’ en op school hopen we.  

 

Juf Martine en meester Henny 

Groep 5/6 heeft tot de herfstvakantie les van meester Ken, een vrolijke ZZP-er die de klas 

een fijne eerste start heeft gegeven deze eerste weken. Als school zijn we blij dat dit zo mooi 

geregeld kon worden.  

Onze eigen plusklasjuf, Martine, gaat na de herfstvakantie ook de kinderen in groep 5/6 

lesgeven. Het team is heel blij dat deze echte talentjuf ons team komt versterken. Naast juf 

Martine komt meester Henny twee dagen met groep 5/6 werken. De Wonderwind heet ook 
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deze muzikale meester van harte welkom. Juf Martine is dan vier dagen op school en 

meester Henny twee.  

En nu vraagt u zich waarschijnlijk af: Wat gebeurt er met juf Sibel? Juf Sibel vindt u op 

woensdag en donderdag in groep 3/4. Zij neemt een deel van het zwangerschapsverlof van 

juf Lizette voor haar rekening en natuurlijk blijft ze ook Engels geven. Zo blijft iedereen toch 

nog een beetje genieten van inspirerende lessen. 

 

Parro  

De Parro app werkt fantastisch hebben we gemerkt. De afgelopen week was het dé 

oplossing toen de schooltelefoon even buiten gebruik was door een technische storing. Er is 

vernuftig gewerkt aan de tijdelijke oplossing van dit probleem. We hopen dat de school 

binnenkort weer goed bereikbaar is. Tot die tijd en daarna: Gebruik Parro als u uw kind ziek 

wilt melden, of een als u een van de leerkrachten graag even wilt spreken. 

  

Inspectiebezoek 

Vrijdagmiddag hebben wel even een slinger opgehangen, hoor. 

Natuurlijk hadden we verwacht dat we een goede beoordeling te 

krijgen. De energie in het team om samen te leren en te gaan voor 

prachtig onderwijs voor ieder kind, was niet te missen voor de 

beide inspecteurs die ons ook vorig jaar bezochten. Ze kenden de 

school bijna niet terug. Wat een spirit! Samen bouwen aan deze 

kleine, maar heel fijne school! Ze waren zeer tevreden. En wij zijn 

vanzelfsprekend heel blij dat onze inzet is gezien en mooi 

beoordeeld. 

 

Kinderboekenweek 

Met veel plezier starten we ons eerste kernconcept Kracht en 

golven aan het begin van de Kinderboekenweek. We nemen u mee in 

de sfeer van de school met behulp van Parro, zodat u ook thuis in 

gesprek kunt over wat er op school allemaal gebeurt. 

Is er nog een opa die wil voorlezen op 7 oktober?  

Opa’s lezen graag voor weten we. Wie heeft een opa die wil 

meedoen?   

Heeft u zelf een favoriet boek, of leest u voor uit het favoriete boek van uw kleinkind? Maak 

een leuk filmpje en stuur het door aan onze juf Ilse, of Anneke. Dan zorgen wij voor de 

presentatie.  

Hebt u geen boek, of weet u niet welk boek te kiezen? We helpen u graag.  

  

Lerende juffen op De Wonderwind 

Na de eerste Coronaperikelen zijn alle stages afgeschaft. Op dit moment krijgen de HBO 

studenten online les en kunnen ze, als ze voorzichtig zijn, stage komen lopen. In de 
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kleutergroep verwelkomen we juf Duygu op donderdag en soms ook vrijdag. En op dinsdag 

loopt juf Patricia stage in groep 5/6. Beide aankomende leerkrachten hebben eerder andere 

masters gedaan en volgen een verkorte Pabo-opleiding. We wensen Duygu en Patricia een 

fijne leertijd op De Wonderwind. 

Vervanging van zieke leerkrachten  

Helaas is vandaag voor het eerst een groep naar huis. We hebben het lang kunnen 

opvangen, maar deze week is het niet gelukt, jammer genoeg. Juf Suzans stem wil even niet 

en dan is het moeilijk voor een juf om te werken. 

Tot nu toe rollen we redelijk ongeschonden door de Coronatijd en we hopen natuurlijk dat 

dit zo blijft. Regelmatig worden er collega’s getest, tot nu toe steeds negatief. We doen ons 

best om gezond te blijven. Fijn dat u meedenkt en voorzichtig bent. Samen overwinnen we 

dit virus, vast en zeker. 

 

Continurooster 

Hebt u al gestemd? 

U kunt tot donderdagavond 20.00 uur uw mening geven over de mogelijke overstap naar 

het continurooster van 8.30 – 14.00 uur. 

U vindt de link in Parro. 

 

Studiedag 5 oktober 

De Wonderwind heeft alle kinderen goed in beeld en wil voor elk kind een uitdagende 

leeromgeving creëren. Dat is een flinke ambitie. In het nieuwe meerjarenplan beschrijft het 

team hoe we dat de komende jaren gaan aanpakken, stap voor stap. Elke vergadering 

werken we deze plannen verder uit, te beginnen bij maandag aanstaande.  

 

Avond over toetsen en VO 

Op 12 oktober staat de ouderavond over het belang van toetsen gepland. Vanwege de 

verscherpte Corona maatregelen gaan we deze avond via Teams organiseren. Ouders van 

kinderen in groep 7 en 8 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Als u denkt ‘Dat vind 

ik ook interessant’, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind en krijgt u ook een 

uitnodiging. 

 

We wensen u een goede gezondheid en graag tot ziens, 

Anneke van der Ven 
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We wensen u een goede gezondheid en hopen dat u ook dit jaar weer heel betrokkezijn bij  


