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OBS De Wonderwind,   17 december 2019  

Beste ouders en verzorgers, 
 
Afgelopen weken hadden we last van een griepgolf, dat zult u vast hebben gemerkt. 
Kinderen, ouders en ook collega's bleven thuis onder de wol. Gelukkig lijkt de ergste piek 
voorbij en kunnen we ons deze week focussen op de dingen die ons voor de vakantie nog te 
doen staan.  
Want we zijn bofferds en hebben veel te vieren.  
Na de komst van de nieuwe laptops voor de kinderen een paar weken geleden, kregen ook 
alle juffen en meesters een laptop. Met de ICT-vaardigheden gaat het helemaal lukken op De 
Wonderwind. Als........ en u voelt hem aankomen..........u ook meekijkt, thuis. Met name het 
mediagebruik van de kinderen vraagt aandacht in deze donkere dagen voor Kerst. Het is zo 
lekker om 'ff te gamen' of 'gewoon te surfen', en op welke site ben je dan? 
Onze kinderen zijn ontdekkingsreizigers eersteklas op het grote world wide web en raken 
soms even uit de koers. Niet erg vinden wij, al doende leert men. Als we maar blijven praten 
en MEEKIJKEN aub. Samen met u en ons ontwikkelen de kinderen hun 'kompas'.  
 
Morgen staat een grote verhuizing op de rol en overmorgen de 
Kerstmarkt en het Kerstdiner. Een mooi slotakkoord van 2019, 
zaken om echt van te genieten. Het nieuwe meubilair zorgt 
voor een uitstekende zithouding, als kinderen moeten zitten, 
want staan en bewegen mag natuurlijk ook. De tafels maken 
het mogelijk om in groepen te werken, maar ook lekker alleen 
als je dat wilt. Collega's hebben bedacht hoe ze in de klassen 
willen werken met de kinderen en daar is het meubilair op 
aangepast. Met alle nieuwe spullen krijgen orde en netheid 
weer een nieuwe boost. Hoe kan je een nieuw jaar beter 
beginnen? 
We kunnen bijna niet wachten. 
 

Week 51 
16-12 
17-12 
18-12 
19-12 Les tot 12 uur 
           Kerstmarkt 16.30 uur 
           Kerstdiner   17.30 uur 
20-12 Begin kerstvakantie  
           om 12 uur 

Week 2 
 6-1 Weer naar school 
 7-1 
 8-1 Inloop en Opening KC     
        Materie 
 9-1 
10-1 Gastles Scheepswerf 

Week 3 
13-1 MR 
14-1 
15-1 Scholenmarkt 
16-1 
17-1 
 
Deze week starten, zoals elk 
jaar, de Cito-LOVS toetsen 

Week 4 
24-1 Excursie Rijksmuseum  groep 5 t/m 8 
         Excursie Ontdekhoek    groep 1 t/m 4 

 

 
En dan is het Kerst. Traditiegetrouw met een kerstdiner om 17.30 uur en een lesvrije 
middag. Ouders brachten elk jaar hun kind om half 6 met lekkere hapjes naar school en 
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vertrokken dan naar huis. Dat vonden we ongezellig en daarom organiseren we dit jaar een 
kleine kerstmarkt.  U kunt gezellig op school blijven  voor een hapje en een drankje. 
Daarnaast zijn er mooie spulletjes te koop en zijn er leuke spelletjes te spelen. De Kerstmarkt 
duurt tot 20.00 uur. 
 
Kledingactie voor Stichting Romidoki 
Namens Stichting Romidoki heel hartelijk bedankt voor de zakken met kleding en speelgoed. 
Er waren 4 auto's nodig om alle spullen te vervoeren. U hebt met uw bijdrage heel veel 
mensen blij gemaakt. Nogmaals bedankt. 
 
Excursie Maritiem museum  

 
 
De afgelopen vrijdag  gingen de kinderen van  groep 5/6 naar het Maritiem Museum. Ze 
gingen met het OV, een vlotte manier van reizen met een grote groep. De musea die we tot 
nu toe bezochten waren met de metro ook goed te bereiken en van de lessen hebben we 
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genoten. Ook deze keer weer. De kinderen, die in de groep tijdens de taallessen werkten 
over zeebenen, oefenden hun evenwicht tijdens de technische les aan boord van een schip. 
In groepjes ontwierpen ze een een snelle boot. Ze ontdekten welke factoren van invloed zijn 
op de snelheid van een schip. Interessante vragen! Aan het eind van de ochtend werden de 
schepen getest in waterbakken met behulp van ventilatoren. Hilarisch! We gaan vast nog 'ns. 
Al was het alleen maar omdat wij het zo leuk vinden om de kinderen te zien voorbereiden. 
Welke les is het leukst; Hoe voer je een telefoongesprek met de educatief medewerker; Hoe 
reserveer je; Wat kost het allemaal; Hoe gaan we en op welke dag; Wie nemen we mee?  
Die voorbereiding doet al zoveel. Het is echt genieten als de kinderen dan daadwerkelijk 
gaan  bellen. Zo netjes als zij hun vragen stellen en luisteren naar de informatie die ze 
krijgen. Zo leuk ook om de blij verraste reacties te horen van museummedewerkers die de 
kinderen helpen (ze staan op speaker, natuurlijk!). En dan de reis zelf.  
Een reis die alleen kan doorgaan als er ouders meegaan. Weer reuze bedankt ouders voor 
uw support en goede zorgen. 
 
Problemen met het inloggen in MOO? Mail a.u.b. even met Anneke.  
We hebben inmiddels voor diverse ouders en kinderen naar een oplossing gezocht om het 
inlogprobleem met MOO te verhelpen. Onderstaande methode lijkt tot nu toe steeds 
effectief, maar er blijven hardnekkige inlogproblemen volgens een aantal kinderen. Meld het 
a.u.b. via de mail als het u niet lukt om in de MOO van uw kind in te loggen, dan kunnen we 
per probleem bekijken wat de oorzaak is en welke oplossingen u al hebt uitgeprobeerd. 
 
Ga naar V2.MOO.nl (Let op! De V2. is belangrijk.) 
Laat uw kind zijn/haar de inlognaam invoeren (Voornaam met Eerste letter van de 
achternaam@obsdewonderwind.nl) 
Klik dan op wachtwoord. Nu verschijnen de plaatjes waaruit de kinderen kunnen kiezen. 
Als het u onverhoopt niet lukt om in te loggen probeer het dan eens vanuit een andere 
browser, of wis voordat u opnieuw gaat zoeken de geschiedenis in de browser die u tot dan 
toe gebruikte. 
 
Inloopochtend 
Woensdag 8 januari is het inloopochtend en 
maakt u een de start van het kernconcept materie 
mee.  
Tijdens dit kernconcept gaan we dieper op de 
vraag in 'Waar is het van gemaakt?' 
Het mooie is dat meteen al blijkt dat alles wat we 
meemaken met elkaar samenhangt en dat we 
vanuit de geschiedenis veel kunnen leren over de 
tijd van nu. Het belooft een bere-interessante 
periode te worden. 
 
 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 


