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OBS De Wonderwind, 31 augustus 2019  

Beste ouders en verzorgers, 

Het team is KLAAR VOOR DE START! 

 

Vorig schooljaar kreeg als titel : 'Boeiend Onderwijs'.  

Terugkijkend kunnen we zeggen dat we daarin goed geslaagd zijn. 

Dit nieuwe schooljaar geven we 'Een goede start' mee, want dat gunnen we elk kind in het 

leven. Voor een goede start is een uitstekende basis en een gedegen voorbereiding nodig. 

Voor de Wonderwind betekent dat: 

 fijne leerkrachten met visie en plannen,   

 een uitdagende leeromgeving met goede materialen,   

 kinderen die veel willen leren en  

 betrokken ouders.  

Wat ons betreft zijn al deze elementen aanwezig.  

Wij zijn klaar voor de start! U ook? 

 

We beginnen met belangrijke data. De nieuwe jaarkalender gaat deze week mee naar huis. 

Week 36 
2-9 Welkom op school 
       Gym groep 3 t/m 8 
3-9 
4-9 Opening Kernconcept 
       Eerste muzieklessen 
 
5-9 Gym groep 1 t/m 8 
 
6-9 Om 14.30 uur Feestelijke 
       opening van het logo     

Week 37 
9-9 Om 19.30 uur 
         Ouderraad 
10-9 
11-9 Start PLusklas 
 
         Start Naschoolse  
         muzieklessen 
 
12-9 Theater voor groep 5 
          t/m 8 om 13.30 uur 
 
13-9 

Week 38 
16-9 Studiedag 
         kinderen vrij 
 
17-9 Om 19.30 uur 
         Informatieavond 
 
18-9 Schoolfotograaf 
 
19-9 
20-9 

Voor maandag is het belangrijk dat kinderen gymspullen meenemen: kleding en schoenen 

met lichte zolen. 

 

Een nieuw jaar begint altijd met nieuwe plannen. Plannen die voortborduren op de 

ervaringen van hiervoor. De kinderen gaven ons mee dat ze het erg fijn hebben gehad het 

afgelopen schooljaar en dat ze dit jaar meer willen leren over kunst en chemie. 

Ook u was erg tevreden en gaf ons als aandachtspunt 'communicatie' mee. De regelmaat en 

inhoud van de informatie was ruim voldoende. Een aantal van u gaf aan beter te willen 

weten waar uw kind aan werkt in een bepaalde periode en hoe u daar thuis bij kunt 

aansluiten. Mooie uitdagingen voor een nieuw schooljaar waar we energiek mee aan de slag 

gaan. 
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Het Kernconcept waar we mee starten is Communicatie.  

 

 

Communicatie gaat over het overbrengen van boodschappen, zenden en ontvangen, contact 

maken.  

Belangrijk te weten met wie u te maken hebt. 

Op de teamfoto ziet u van links naar rechts: 

Juf Martine, meester Peter, juf Suzan, meester Brecht, juf Sibel en juf Jessica 

en daaronder: 

Juf Lizette, juf Anita, juf Anneke, juf Levina, juf Iris en juf Ilse 

Op de foto ontbreekt nog onze muziekdocent, meester Luis. U kunt ook hem ontmoeten op 

de informatieavond. 

Als u een van ons wilt spreken kunt u ons tussen 8.30 uur en -17.00 uur bereiken op het 

schoolnummer 010-2026715 of via de mail (voorletter.naam van de 

leerkracht@blickoponderwijs.nl),  maar info-wonderwind@blickoponderwijs.nl kan 

natuurlijk ook altijd. 

 

Geeft u aan de leerkracht door of uw contactgegevens nog kloppen? Communicatie werkt 

naar twee kanten. Het is fijn als we ook u kunnen bereiken als dat nodig is. 

 

We wensen de kinderen, u en onszelf een goede start en een heel leerzaam en fijn 

schooljaar toe. 

Hartelijke groet en tot maandag, Anneke van der Ven 
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