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De vlag gaat uit voor onze jarigen 

 
27-5 Joshua uit groep 2  11-6 Hamza uit groep 5 
31-5 Dua uit groep 4   12-6 Elena uit groep 4 
  6-6   Juf Jessica   13-6 Chanity uit groep 3 

 10-6 Lionel uit groep 1  14-6 Juf Anneke 
          Anis uit groep 6   19-6 Rianne uit groep 8 
      21-6 Amir uit groep 3 
              23-6 Luna uit groep 2 
Agenda 

 

NB. Dit staat niet in de kalender, daarom vroegtijdige melding: Voor het eindfeest op 

donderdag 18 juli stellen we een continurooster in. 

 

Tevreden? 

Afgelopen week ontving u een verslag met de scores van het tevredenheidsonderzoek en 

onze vraag om hierop te reageren. We zijn blij met de eerste reacties. Heel fijn dat u zo open 

en kritisch wilt meedenken om de school nog beter te maken. We hopen dat meer van u 

daar tijd voor vrij willen maken. 

Vast bedankt. 

3-6  
4-6  
5-6 
6-6 Excursie 5/6 Stoomenergie 
7-6  Kom in beweging!  
       Start Crowd funding, Doet u     
       mee? 

10-6 2e Pinksterdag Vrij 
11-6 
12-6 
13-6 GMR 
14-6 
 
16-6 Vaderdag 

17-6 MR 
18-6 OR 
19-6 
20-6 
21-6 
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Klasbord 

Goed nieuws, veel ouders hebben zich aangemeld. U ook? De mail is verzonden op 13 mei. 

Vandaag nog even aanmelden voor de klasbordpagina van de groep van uw kind. 

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

 

We gaan nog even in de herhaling 

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!  

 

 

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. 

 

Een fitte school, en dat willen we zijn! 

Na de lessen 'Zit met pit!' en de observaties thuis, zijn de kinderen in de bovenbouw zich 

bewust geworden van het belang van een juiste zithouding voor een gezond lichaam. 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!   

 

Zet de school op de 

kaart PR Crowd 

funding 

Afgelopen vrijdag 

namen de kinderen een 

flyer mee met uitleg 

over onze crowd 

fundingsactie. De 

Wonderwind vindt 

bewegen en fit zijn erg 

belangrijk. Niet alleen  
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voor je lijf en je welbevinden, vooral ook omdat een fit lijf je helpt bij het leren, want dat 

kom je doen op school: Goed leren!. Fitte hersens nemen meer op en weten hoe je hersenen 

werken zorgt voor effectiever werk.  

In het afgelopen jaar hebben we al ingestoken lessen over een actieve zithouding en op 

vernieuwing van het meubilair. Een actieve zithouding  zorgt voor minder rugklachten als je 

ouder wordt. We weten tegenwoordig ook dat bewegend leren echt helpt bij het opnemen 

van leerstof. Daarom willen we ook op dit punt aanpassingen doen in de lessen en in het 

materiaal dat we in school gebruiken. Onze lessen veranderen kost ons energie, maar 

genereert ook een heleboel nieuwe. De aanschaf van materialen kost geld en daarbij kunnen 

we uw hulp en dat van bedrijven in de omgeving goed gebruiken. Helpt u mee om het 

benodigde bedrag voor ons verlanglijstje bij elkaar te sparen? Alle kleine beetjes maken 

samen een grote hoeveelheid. 

Vast reuze bedankt. 

 

PS De beste PR is natuurlijk uw enthousiaste verhaal. 

  

 

Fietsexamen 

Ondanks de strenge controle op deugdelijkheid van de fietsen door meester Peter, werd er 

toch nog een fiets afgekeurd vanwege een ondeugdelijke kettingkast. Gelukkig mocht het 

betreffende kind alsnog het examen afleggen, doordat een klasgenoot zijn fiets ter 

beschikking stelde.  

Alle kinderen zijn geslaagd.  

Voor de veiligheid onderweg kunnen we niet vaak genoeg zeggen: Controleer alstublieft 

regelmatig de staat van de fiets van uw kind en help uw kind bij het onderhoud! Goede 

bandenspanning zorgt voor remvermogen en rijplezier. 

 

Excursie stoomgemaal voor groep 5/6 

De kinderen van juf Iris gingen afgelopen week naar het gemaal voor een les over water in 
onze omgeving. Het werd een bijzonder interessante ochtend, met de vader van juf Martine 
die vrijwilliger is bij de Capelse Historische Vereniging. Het werd een actieve ochtend waarin 
de kinderen onderzoek deden naar waterhuishouding en de functie van pompen. 
Deze les zetten we op ons verlanglijstje om nog eens te doen, met een nieuwe groep 5/6. 
Ouders die meegingen, hartelijk dank. Dankzij jullie hoefden we niet op de fiets. 
 
De huiswerkklas 
Afgelopen weken hebben we de huiswerkklas geëvalueerd met de kinderen en daarna ook 
met leerkrachten. Het was een leerzame ervaring, die zeker volgend jaar vervolgd wordt. 
Deze week stoppen we met de huiswerkklas, omdat veel kinderen met het mooie weer 
buiten willen spelen en we dat ook heel goed vinden. Na de herfstvakantie gaan we weer 
beginnen, op dinsdag en donderdag van 3 tot 4. 
Bedankt kids en juf Meltem voor jullie inzet. 
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Weet u dat: 

 Jonathan weer terug is, hij deed afgelopen week mee aan de Alpe d'HuZes. 
 

 We mee konden doen aan het fietsexamen, omdat juf Laura zichzelf opgaf als 
vrijwilliger. Dank juf Laura.  
Door uw bijdrage zijn al onze kandidaten geslaagd! 
 

 Meester Koen een aantal donderdagen meedoet met juf Iris en juf Sibel. Meester 
Koen is een leerkracht van OBS West, die in het kader van leren met elkaar een paar 
dagen meedoet op de andere scholen van Blick. De komende twee donderdagen is 
hij op de Wonderwind. 
 

 U de flyer van de fitte Wonderwind zo vaak als u wilt mag uitdelen aan vrienden, 
kennissen, collega's en bedrijven. 
 

 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


