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De vlag gaat uit voor onze jarigen 

 
12-3 Amir  uit groep 5  

           Vivienna uit groep 3 
Juf Iris   

    15-3 Dave      uit groep 1 
    22-3 Shaun     uit groep 4 
    24-3 Sarthak     uit groep 1 
   

Agenda 

 

 

Kringloop en Evenwicht 

Vandaag openden we het nieuwe kernconcept met de kinderen in de kuil. Elke groep kreeg 

een kartonnen pizzapunt met een onderzoeksvraag. Het antwoord op die eerste vraag 

presenteerden de kinderen aan elkaar in de kuil. Wat is een milieustraat? Een straat, iets 

met milieu......weet u het? De pizza hangt aan de brug in de hal. De kinderen zullen u er vast 

over willen vertellen. Vraag het maar.  

 

 

11-3 Juf Anneke in 5/6, juf Iris vrij 
 
12-3 Ouderavond Kernconcepten 
         19.30 uur - 21.00 uur 
13-3 
14-3 
15-3 Stakingsdag 

18-3 Studiedag Blick 
 
19-3 Peuters op bezoek 
20-3 
21-3  
22-3 
 
 

25-3 
 
26-3 
27-3 
28-3 
29-3 
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Ouderavond Kernconcepten 

Vlak voor de vakantie riep een aantal kinderen uit groep 7 "Juf, We hebben iets gemaakt, 
mogen we even presenteren en wil u dan luisteren?" 
Als kinderen dat vragen, maak je natuurlijk tijd. Nieuwsgierig ging ik zitten op de 
aangewezen plek. 
"We hebben een boekje gemaakt over de kernconcepten", begonnen ze. "Het eerste 
kernconcept ging over macht en regels en ik heb toen een huis gemaakt van een 
machthebber uit de geschiedenis. Ik heb toen bedacht hoe een machtig huis eruit zou zien. 
Andere kinderen hebben schilderijen gemaakt van machtige mensen." "Daarna", vervolgde 
nummer 2............ 

Ik kreeg een afwisselende samenvatting van alle kernconcepten tot nu toe. Ze waren er één 
vergeten. Toen we daar over filosofeerden, kwamen de "o, ja's" en werden herinneringen 
opgehaald, zelfs van een jaar geleden. 

Meester Brecht stapte binnen. Hij vroeg zich af waarom het zo lang duurde. Hij had de 
kinderen nodig bij een nieuwe les. Giebelend over de presentatie en de herinneringen die 
weer boven kwamen liepen ze vrolijk voor hem uit naar de klas. 

Ik bleef alleen achter in het breinlab, nagenietend van zoveel enthousiasme. 

Dinsdagavond bent u van harte welkom op de ouderavond over de Kernconcepten. Ton van 
Rijn en onze collega's zullen u meenemen in het verhaal van lerende kinderen op de 
Wonderwind. Kinderen die verantwoordelijkheid leren nemen voor hun leerproces en 
leerkrachten die hen daarbij helpen door een uitdagende leeromgeving te creëren en hen te 
leren door te zetten. Want doorzetten is nodig als je echt wilt leren. Leren is soms echt hard 
werk. Maar daarna volgt de trots, trots op wat jij en wij tot nu toe hebben geleerd, kinderen 
en leerkrachten (en ouders?). 

 

Geeft u even door dat u komt? Dan weten we hoeveel liter koffie en thee 

we kunnen klaar zetten. Graag tot dinsdag. 
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Voetbaltoernooi 

Elk jaar opnieuw kijken kinderen ernaar uit, naar het schoolvoetbaltoernooi in april. Elk jaar 

ook zijn er weer ouders die het leuk vinden om kinderen te begeleiden en trainen. De 

komende weken oefenen we ook tijdens de gymlessen. 

 

Als u het leuk vindt om na schooltijd een uurtje met kinderen te trainen, geef u dan op bij de 

juf of meester van uw kind.  

Voetbaldata:  

 3 april groep 7 en 8 

10 april groep 5 en 6 

17 april groep 3 en 4 

Finale 15 mei 

 

Peuterbezoek 

Elk kwartaal komen de peuters van de Toverburcht op bezoek in de kleutergroepen van het 

MFC, ook 19 maart is dat weer het geval. Kent u andere peuters, die graag een kijkje komen 

nemen, geef die datum dan  door alstublieft. Ze zijn van harte welkom om samen met hun 

papa of mama een uurtje mee te doen op school. 

 

TV sterren  

Juf Iris en haar kinderen werden gescout door programmamakers 
van Z@pp gescout tijdens de nieuwjaarsreceptie van Blick. Ze 
waren op zoek naar een groep enthousiaste kinderen die willen 
nadenken over energiebesparing. Over zo'n vraag hoeven we niet 
lang na te denken. Enthousiaste kinderen zijn hier zeker en 
energie is héél toevallig het volgende kernconcept. 1+1=3! 
Juf Iris bereid het onderwerp vast voor met haar groep en we 
laten u weten wanneer de tv-ploeg opnamen komt maken. 
 
PR 
Onze kinderen en ouders zijn onze beste ambassadeurs, met stip op één.  
En ook de Wonderwind vertelt graag wat er allemaal gebeurd bij ons op school. Hoe er 
geleerd wordt en hoe we samenwerken met kinderen en ouders als dingen goed gaan en 
ook als er problemen op te lossen zijn. 
Een verhaal van uitdagingen en ontdekken, samen leren, een verhaal waar we trots op zijn. 
En hoe vertel je dat en waar? PR is een vak. Hebt u verstand van PR en wilt u uw kennis met 
ons delen? Wilt u meedenken en ons helpen het verhaal van de Wonderwind door te 
vertellen? Geef u dan op voor de PR groep bij Mariet, de moeder van Tijmen en Justin, of juf 
Anneke.  
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Begeleiders gezocht voor de sportdag op 12 april 
Op 12 april vinden de koningsspelen plaats. Ook de Wonderwind maakt er deze dag een 
mooie sport- en speldag van. En dat kan natuurlijk alleen met uw hulp! Vindt u het leuk om 
mee te doen deze dag. Heel graag. We zoeken begeleiders voor spelactiviteiten, verzorgers 
van de catering, opzetters en afbouwers, mensen die een uurtje mee willen helpen en 
mensen die de hele ochtend meedoen. Voor elk wat wils. Vele handen maken licht werk. U 
kunt zich opgeven bij meester Brecht of juf Jessica. Namens de kinderen, alvast bedankt. 
 
 
Weet u dat: 

 Steeds meer kinderen muziekles volgen bij meester Eric in het Atelier en dat er nu 
ook Arabisch en tekenen gegeven wordt. 

 Er nog altijd inschrijfformulieren op te halen zijn bij Meester Peter. 

 En dat er natuurlijk ook kinderen mogen komen, die op andere scholen zitten. 

 De rapporten weer kunnen worden ingeleverd bij de juf of meester 

 De penningmeester van de ouderraad heel blij wordt als uw vrijwillige ouderbijdrage 
op de rekening wordt overgemaakt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


