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Beste ouders en verzorgers, 

De eerste WonderWeetjes van het nieuwe schooljaar liggen voor u. We zijn dit jaar fris van 

start gegaan. De nieuw geverfde en opgeruimde lokalen zijn inmiddels weer gevuld met 

kinderen. De muren worden voorzichtig aan gevuld met mooi werk: bladen voor 

verjaardagskalenders, de eerste tekeningen en verslagen. Kinderen wennen weer aan 

gefocust werken en netjes schrijven. De vakantie was voor de meesten heel lekker en 

ontspannen, maar het 'gewoon' naar school gaan en samen werken en leren is ook heel fijn. 

Alles is weer nieuw zo aan het begin van het jaar. We nemen tijd om in het schoolritme te 

komen met de vaste roosters en de hoeveelheden werk. We gaan voor goed werk dit jaar, 

mooi werk ook, gevarieerd en uitdagend, passend bij onze kinderen met al hun talenten. We 

beginnen eenvoudig en met plezier. De start is gemaakt in de klassen en vanmorgen ook 

samen. We leggen verbinding. Met alle groepen hebben we het lied van de Wonderwind 

gezongen. Een voorzichtig  begin van meer en mooie optredens. Meester Eric had het lied 

maandag geschreven en vanochtend met elke groep geoefend. Het optreden was voor 

iedereen te kort, evenals de eerste les van meester Eric. Ook die lessen smaken naar meer.  

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 

aanstaande hopen we u op de informatie avond te vertellen over de inhoud van de lessen dit 

jaar. Het zal gaan over autonomie(1), opvoeding (2) en kennis (3).  

1 Kinderen leren, dat doen ze zelf. We zullen ze stimuleren en helpen op een manier die bij 

hen past. En dat doen we samen, u en wij. 

2. Kinderen leren leren. Welk gedrag hoort daarbij?  Hoe pak je de dingen aan als het 

moeilijk wordt? Doorzetten als het even niet lukt is een belangrijke factor bij schoolsucces. 

Hoe stimuleren we dat? En hoe doet u dat thuis? 

3. Kennis is belangrijk. Wat wordt er aangeboden in de klas van uw zoon of dochter? Hoe 

creëren we een uitdagende leeromgeving? Het lijdt geen twijfel dat het vergaren van kennis 

belangrijk is en blijft voor al onze kinderen.  

 

We hopen u allen te ontmoeten dinsdagavond. 
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De vlag gaat uit voor onze jarigen  

18- 8 Sienna  uit groep 8 

24- 8 Irisha    uit groep 6 

1- 9 Anissa  uit groep 3  

11- 9 Kaya     uit groep 7 

 

Agenda 

 
 
29 - 8  Start 'Binding' 
30 - 8 
31 - 8 

3 - 9 
4 - 9 informatieavond 20.00u 
5 - 9 
6 - 9 
7 - 9 

10 - 9 
11 - 9 MR 19.30u 
12 - 9 STAKINGSDAG ! 
13 - 9 WonderWeetjes 

 

12 september staakt de regio Zuid Holland 

Wij prijzen onszelf gelukkig met onze nieuwe collega's. We hebben ons best gedaan in de 

procedure en weten dat we ook geluk hebben gehad. Heel wat scholen in de regio waren 

minder fortuinlijk en kregen de formatie niet rond. We zien met lede ogen aan dat ons 

kabinet geen adequate maatregelen neemt om het onderwijs te helpen. Daarom gaan we 

woensdag 12 - 9 de straat op om actie te voeren. Heel vervelend dat het zo moet. 

Onderwijzers zijn geen stakers. Maar heel noodzakelijk is het wel en in het belang van  

onderwijskansen voor kinderen nu en in de aankomende jaren. We kunnen uw support goed 

gebruiken. 

 

Eten en drinken en.............allergie! 

In de ochtendpauze van 10 uur eten we wat in de klas en drinken we erbij. Geef uw kind 

kleine hoeveelheden mee alstublieft en voldoende te drinken of 'gewoon' lege een beker om 

water mee te tappen bij de kraan. Voldoende drinken is belangrijk voor kinderen en ons 

water is nog altijd de beste dorstlesser.  

Maar.. 

Voor een aantal van onze kinderen is zo'n eetmoment niet zonder risico. Ze zijn allergisch. 

De een erger dan de ander, maar toch... We vragen de ouders van groep 5/6 om hun 

kinderen geen pindakaas mee te geven. De geur hiervan kan al een ernstige reactie uitlokken 

bij een van hun klasgenoten. Op de informatieavond zullen we hierover meer vertellen. 

Isalatheater 

Met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 willen we naar het Isalatheater om de voorstelling 

'Alleen op de Wereld' te bekijken. De voorstelling past prachtig in het kernconcept Binding. 

We wachten op bevestiging van de reservering en laten u zo spoedig mogelijk weten welke 

datum het wordt. We willen graag op de fiets reizen, maar voor een aantal kinderen in groep  
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5 zijn nog niet 'verkeersveilig'. Daarom vragen we nu vast welke ouders bereid zijn te rijden. 

U zult vast ook van de voorstelling genieten. Als u wilt helpen kunt u zich opgeven bij juf Iris. 

 

BSN 

De buitenschoolse activiteiten gaan weer van start. We hebben dit jaar gekozen voor een 

uitdagend aanbod voor het hele lijf: Brains, Limbs and Taste! 

De kinderen van de groepen 5 en 6 kunnen zich inschrijven voor 'Proefjes'. Doet u mee? 

 

 

 

 
Verbinding: Kom erbij! 


