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De vlag gaat uit voor onze jarigen 

 
14-5 Joël uit groep 6 
         Emily uit groep 2 
19-5 Meester Brecht 
20-5 Elif uit groep 6 
21-5 Tyler uit groep 8 
25-5 Beatrice uit groep 4 

 
  

                             
 

Op 2 mei is hij geboren, Julian, de zoon van meester 

Brecht en zijn vrouw Mariëlle. We wensen Julian en zijn 

ouders heel veel geluk samen. 

Meester Brecht heeft deze week kraamverlof. 

 

 

Agenda 

 

 

13-5 
14-5 
15-5 Voetbalfinale jongens 7/8 
16-5 
17-5 
 
18-5 Naar Hilversum voor Zapp 

20-5 MR 
21-5 
22-5 
23-5 
24-5 

27-5 Verkeersexamen groep 7 
28-5 
29-5 
30-5 Hemelvaartsdag, vrij 
31-5 vrij 
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Tevreden? 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn erg te spreken over het onderwijs op de Wonderwind. 

Ze gaven de school een 8.1 en daar zijn we blij mee. Zij beoordelen wat ze leren gemiddeld 

met een 8.7 en de uitleg van de juf en meester zelfs met een 8.8. 

De klas geven ze een 7.6 en de kinderen in de klas een 7.2. Hier is voor ons werk aan de 

winkel, dat begrijpt u.  

Voor wat kinderen leren willen we graag ten minste een punt hoger scoren en de dat willen 

we ook in een fijne klas. 

 

Ook u was te spreken. U gaf ons een 7.9 

Heel blij waren we met de 9.2, die u ons gaf voor het veilige gevoel dat de school geeft. 

Minder tevreden zijn we met de 7.2, die u ons gaf voor het maximaal uitdagen van uw kind, 

want dat is precies waarom we zijn gaan werken met kernconcepten. We hebben hier nog 

heel wat te laten zien en dat gaan we zeker doen. 

 

Het tevredenheidsonderzoek zou zinloos zijn als we het bij dit korte verslag zouden laten.  

We willen als team actief aan de slag om onze school nog beter te maken.   

Afgelopen week voerden de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 gesprekken met de 

kinderen om erachter te komen wat we moeten doen om dat punt hoger te scoren. 

Deze week ontvangt u een uitgebreid verslag met de exacte scores en onze vraag om hierop 

te reageren. We hopen dat u daar wat tijd voor vrij wilt maken. 

Vast bedankt. 

 

Klasbord 

Goed nieuws. 

Vandaag gaat onze nieuwe klasbord de lucht in en kunt u zich aanmelden voor de 

klasbordpagina van de groep van uw kind. 

Zo blijft u gemakkelijker op de hoogte van wat er op school gebeurt. 

 

Schoolregel van de week: Wij zijn altijd op tijd! 

U toch ook? 

 

Kernconcept Energie 

De school bruist van energie, u merkt het.  

 

En wilt u meedoen met energie besparen?  

Download dan de Power Check 

app!  

En wilt u mee naar Hilversum? Vertel het juf Iris. 
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Schooltuin 

 

Ook de schooltuin geeft energie. De kinderen van juf Iris en juf Sibel 

hebben er van de week voor het eerst weer een uurtje in gewerkt. 

Dat is wat je noemt het omzetten van energie: Spierkracht in 

groeizame aarde. We zijn benieuwd wat de oogst dit jaar zal zijn. 

 

Zit met pit! 

In het kader van gezond bewegen krijgen de kinderen van de groepen 7 en 8 les in zitten. Ja, 

u leest het goed. De groepen krijgen een aantal lessen over de zithouding en de effecten 

daarop voor de ruggenwervels en het bekken. Ons meubilair zorgt al voor een actieve 

zithouding en kinderen worden nu ook door een professional op dit vlak gestimuleerd om 

tussen de taken door hun spieren aan te spannen. Dat is niet alleen goed voor de spieren, 

maar ook voor de concentratie. Win-win! 

 

 

Schoolvoetbal 

De jongens van groep  7 en 8 komen 15 mei uit in de 

finale.  Als u zin en tijd hebt om ze te komen 

aanmoedigen, bent u van harte welkom. We spelen 's 

morgens onder schooltijd op de velden van de Zwervers 

op sportpark Couwenhoek. 

 

 

 

Fruit, een traktatie! 

Heel veel kinderen genieten van een lekker fris tussendoortje. Wilt u uw kind zelf weer fruit 

meegeven voor in de ochtendpauze? 

En als er wat te vieren is, kan fruit óók een lekkere traktatie zijn! 

 

Excursies en de fiets! 

De afgelopen week gingen de kinderen van groep 8 op de fiets naar Krimpen. Ze bekeken 

daar de voorstelling "Ik ga op reis", een muziektheatervoorstelling over kinderen in de 

tweede wereldoorlog.  Heel indrukwekkend, vonden de kinderen. Als school vinden we het 

belangrijk om zo nu en dan buiten ons schoolgebouw naar leerzame evenementen te gaan. 

Dat kan alleen met goed vervoer, meestal de fiets. Belangrijk dat zo'n apparaat in goede 

staat verkeerd, want een hele klas moet wachten als er mankementen zijn. 

De reis startte goed, dankzij de reddingsactie van een vader met een fietspomp. De kinderen 

hadden er zin in en reden keurig naar het theater in Krimpen. Op de terugweg strandden we 

echter op de brug, vanwege een defecte ketting.  
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Daarom een oproep aan u: Wees alstublieft alert en zorg dat de fiets van uw kind in goede 

staat verkeert. Het is belangrijk voor de veiligheid van uw eigen kind en dat van de hele 

groep.  

Eind mei is het verkeersexamen van groep 7 en begin juni gaan de kinderen van groep 5/6 

naar het gemaal. Checkt u vast de fiets van uw kind? Dank u wel. 

 

Jonathan en de Alpe d'HuZes 

Het is bijna zo ver! Sponsoren kan nog! 

Zoals u weet gaat Jonathan uit groep 6 meedoen aan de Alpe d'HuZes. U kunt voor support 

naar www.opgevenisgeenoptie.nl/s/5103/5662 , of op deze site zoeken naar Jonathan van 

de Velde. 

De Wonderwind wenst Jonathan en team Cora heel veel succes en een goede week! 

 
Weet u dat: 

 U kunt helpen bij het verkeersexamen van groep 7 op de ochtend van 27 mei. U kunt 
zich opgeven bij juf Anita. 
 

 We graag met heel veel kinderen en ouders naar het mediapark gaan op 18 mei voor 
het Energiefestival en een live uitzending. 
 

 Kinderen mee kunnen doen aan de Kidsrun in Nesselande op 18 mei (als je niet 
meegaat naar Hilversum). Voorinschrijven voor 4,50 euro kan via de site van De 
Nesseloop: www.nesseloop.nl  
Startnummers kun je vrijdag 17 mei vanaf 17.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 18 mei 
vanaf 8.30 uur tot een kwartier voor de wedstrijd afhalen in het gebouw “De Kristal” 
aan de Cypruslaan 404 in Rotterdam Nesselande. Je kunt hier zaterdag 18 mei ook 
na-inschrijven voor € 5,00 
 

 De schoolreis gepland staat op 27 juni en dat we naar de Efteling gaan! 

 De penningmeester van de ouderraad nog steeds heel blij wordt als uw vrijwillige 
ouderbijdrage op de rekening wordt overgemaakt: NL22INGB0004535829 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/5103/5662
http://www.nesseloop.nl/

