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Kom de wereld ontdekken! 

 

OBS De Wonderwind, 28 augustus 2020  

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hebt u ze ook? Die leuke 
vakantiekiekjes.  
Dit is er een uit mijn ‘oude doos’.  
Vanwege de Coronacrisis waren we 
genoodzaakt thuis te blijven en 
vermaakten we onszelf met het 
herbeleven van leuke 
vakantieverhalen. Op de foto staan 
mijn twee dochters met hun 
Amerikaanse achterneefjes. Deze 
foto, uit de vorige eeuw, werd  
gemaakt in een van de Hollandse 
vakanties. Tijdens de Amerikaanse 
vakanties maakten we dit soort 
plaatjes in American style met 
paarden en Indianen.  
U vraagt zich nu wellicht af, vanwaar deze inleiding? Wat heeft die te maken met uw kind en de start 
van het schooljaar? Ik zal het uitleggen. 
Elk schooljaar start met de gouden weken, een periode van een week of 8 waarin de groepsvorming 
plaatsvindt. Wanneer een nieuwe groep na deze periode van ‘norming en storming’ veilig is 
geworden genieten we een heel jaar van het opgebouwde vertrouwen waarmee kinderen en 
collega’s met elkaar aan het werk zijn.  
U vraagt zich nu nog steeds af wat dit met die foto te maken heeft, maar dat zit zo. Om je goed te 
voelen in een groep, moet je jezelf durven zijn en weten wie je bent, weten waar je vandaan komt en 
wat de waarden zijn vanwaaruit je leeft. Dat klinkt misschien hoogdravend voor kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Weten ze dat al? Ik kan uit ervaring zeggen: ‘Ja, dat weten ze!’ En 
belangrijker, ze zien en voelen het ook. Wij geven het mee. Onze kinderen krijgen namelijk een 
prachtig voorbeeld van u en ons. Vertrouwen is het sleutelwoord. 
De kinderen op de foto kenden elkaar nauwelijks, maar waren vanaf de eerste kennismaking als 
broertjes en zusjes. Als ‘groten’ hebben we ons nooit afgevraagd of ze een goede groep zouden 
vormen. We wisten dat dat zo zou zijn, want ze horen bij ons, één hollands-indische familie met een 
warme band! Dat gevoel van geborgenheid ontstaat in de gouden weken ook. Na een dag van 
kennismaken hoor je elke leerkracht zeggen: “Wat een fijne groep heb ik weer dit jaar” en na een 
paar weken waarin kinderen en leerkrachten elkaar goed leren kennen wordt die fijne groep een 
groep die op elkaar is ingespeeld, waar elk kind gezien wordt en zich kan ontplooien samen met de 
anderen. Een sfeer die voortkomt uit de waarden van De Wonderwind betrokkenheid, geborgenheid 
en verwondering. 
We gaan er weer een fijn jaar van maken, samen.  
En dan beginnen we natuurlijk bij de belevenissen van de kinderen, hun vakantiekiekjes en verhalen. 
Er is vast weer een wereld te ontdekken! 
 
Hartelijke groet, Anneke van der Ven 
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Belangrijke data:  
31 augustus Eerste schooldag 
14 september Kennismakingsavond on line 
23 september Schoolfotograaf 

 
Agenda 

Week 36 
31 augustus  1e schooldag 
1 september 
2  
3  
4  
  
Portfolio’s weer mee naar school 

Week 37 
7 sept  OR vergadering 
             MR vergadering 
8 
9   Start Plusklas 
10 
11 Groep 7/8 naar Quint  
     Isalatheater 10.30 u 

Week 38 
14 sept  Kennismakingsavond  
15 
16 
17 
18 

Inlooptijd van 8.20 – 8.30 uur 
Continurooster   8.30 – 14.00                               Gymtijden: (weer in de zaal) 
Alle dagen                                                                 Maandag     12.00                5/6    meester Ken 
                                                                                                          13.00                3/4    juf Levina 
                                                                                                          13.45 – 14.30  7/8    juf Levina 
 
                                                                                    Donderdag  9.00  Kleuters            juf Levina 
                                                                                                          9.45  3/4 
                                                                                                        10.30  5/6 
                                                                                                        11.15  7/8 

 
Coronaprotocol 
Wat waren we blij voor de vakantie dat we de regels wat  konden 
versoepelen, omdat de coronagolf dalend was, nu moeten we helaas 
terugvallen op het oorspronkelijke protocol. 
Dat betekent: 

 Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school en de jongsten 
worden op het schoolplein opgevangen door meester Peter of juf Anneke. 

 Ouders blijven buiten en nemen afscheid bij de kiss en good bye cirkels. De kleuters 
kunnen zwaaien bij het raam van het lokaal.  

 In de klassen worden de hygiënemaatregelen volgens protocol uitgevoerd. Er is veel 
aandacht voor handen wassen en niezen in de elleboog. 

 Iedere volwassene hanteert de anderhalve meter regel.  
(tenzij er sprake is van een noodgeval) 

 Alle deuren en ramen staan open om ventilatie zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 Lessen worden regelmatig buiten gegeven.  

 Kinderen die Corona gerelateerde klachten hebben blijven thuis, evenals de kinderen 
met een ziek (Corona) gezinslid. 
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Het Blick-crisisteam ondersteunt de scholen bij het maken van plannen om zo goed mogelijk 
te anticiperen op de actuele ontwikkelingen, helpt om nieuwe manieren te zoeken. Ook de 
ventilatie zal in samenwerking met het bestuur worden onderzocht. 
Onze ervaring was voor de vakantie dat ouders en kinderen zorgvuldig omgingen met de 
regels van het protocol en we verwachten dat dit zo blijft. Samen lukt het ons vast om 
Corona onder controle te krijgen. 
 
Vervanging van zieke leerkrachten 
Het kan de komende periode voorkomen dat kinderen thuis moeten worden opgevangen, 
omdat er geen leerkracht beschikbaar is. U bent van ons gewend dat we er alles aan doen 
om dat te voorkomen, maar met gezien de ervaringen met de wachttijden bij de Corona-
test-locaties kan het zijn dat een groep vervangen op een dag niet mogelijk is en dat we dat 
pas kort van te voren kunnen melden. Vast bedankt voor uw begrip. 
 
Gym weer in de zaal 
We kunnen weer sporten in de zaal als we: 

 Goed ventileren 

 Matig bewegen 

 Geen gebruik maken van de kleedkamers 
Dat betekent dat we in de klas onze sportschoenen aandoen. 
Laat uw kind op gymdagen alstublieft gemakkelijk zittende kleding aandoen, zonder ritsen. 
 
Verjaardagen en traktaties 
Het vieren van verjaardagen is een feestje voor ieder kind en elke groep. Ouders stemmen 
met de leerkracht af wanneer hun kind zijn verjaardag wil vieren. 
Het feestmoment tijdens de korte pauzekring rond 10 uur is altijd bijzonder en gezellig. In 
elke groep verloopt zo’n feestje volgens een vast stramien. Het begint met een filmpje of 
plaat op het digibord en een inleidend gesprek over jarig zijn en hoe dat voelt, wat je 
meemaakt vanaf het moment dat je wakker wordt. Wordt er voor je gezongen bijvoorbeeld 
en krijg je cadeautjes? Daarna zingen we verjaardagsliedjes en doen de kleintjes nog 
verjaardag spelletjes. De grotere kinderen willen dan het liefst meteen trakteren en de 
klassen rond. Met hun verjaardagskaart gaan ze langs bij alle juffen en meesters, die hen 
feliciteren en iets op de schrijven. 
Sinds de Coronamaatregelen is dit laatste onderdeel vervallen en vieren de kinderen hun 
verjaardag in de klas. De uitgekozen verjaardagskaart wordt door meester Peter klaargelegd 
in het Breinlab, zodat Juffen en meesters er allemaal iets op kunnen schrijven. 
De gouden regel voor traktaties is en blijft: Eén lekkernij, het liefst gezond en  

Klein, maar fijn! 
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Over eten en pauzes 
Op school eten we in de regel tweemaal per dag. Drinken doen we vaker. Water als we dorst 
hebben en melk of andere gezonde dorstlessers bij het 10-uurtje en de lunch. Geef uw kind 
mee wat in het in 10-15 minuten kan opeten. Meer is meestal niet nodig. 
Omdat we een zorgzame school zijn is het voor u belangrijk om te weten dat er kinderen zijn 
die allergisch zijn. We hebben op school een aantal kinderen die veel dingen graag zouden 
eten, maar die heel ziek worden van bijvoorbeeld gluten, pinda’s en noten. Eten doen we 
daarom altijd samen en op een van tevoren afgesproken plaats. In groep 7/8 is het nodig om 
de afspraken heel duidelijk te benoemen. De kinderen zorgen al heel veel jaren samen dat 
ieder die afspraken ook onthoudt. In deze groep zijn noten en pinda’s not done! Zelfs de 
geur van pindakaas kan een van de kinderen ziek maken. Neem uw kind alstublieft serieus 
als het vertelt dat ‘iets’ in de klas niet gegeten mag worden. Ga erover in gesprek en vraag 
de leerkracht desnoods om uitleg. Zo kunnen we allemaal veilig en gezond op school zijn. 
 
Hoofdluis 
Op De Wonderwind is het gebruikelijk dat ‘luizenmoeders’ na elke vakantie een 
hoofdluiscontrole uitvoeren. U zult begrijpen dat dit vanwege de Coronamaatregelen op dit 
moment niet mogelijk is. Om te voorkomen dat hoofdluis de kop opsteekt willen we u 
vragen het haar van uw zoon of dochter regelmatig zelf te controleren. Mocht u hoofdluis 
constateren, behandel dan meteen met speciale luizenshampoo (bij elke drogist 
verkrijgbaar) voordat u uw kind naar school stuurt. Wanneer het haar behandeld is, mogen 
kinderen gewoon weer naar school. Breng daarna alstublieft ook de juf of meester van uw 
kind op de hoogte, zodat die een ‘luizenalarm’ aan alle ouders kunnen sturen. Zo houden we 
deze kriebelbeestjes buiten de deur. Vast bedankt voor uw medewerking. 
 
Excursie groep 7/8 
Excursies, kunst en cultuur horen bij het 
onderwijs op De Wonderwind. In het kader 
van de Coronamaatregelen moeten we bij 
elke geplande excursie afwegen of en hoe 
het allemaal kan. Op dit moment lijkt het 
binnen de afspraken mogelijk om met groep 
7/8 naar het Isalatheater te fietsen voor een 
voorstelling van Jongerentheater Quint over 
de Piratenkoningin.  
Het verhaal speel in Ierland, waar in 1580 de Engelsen de baas zijn. De beroemdste Ierse 
Piraat Grace O’Malley droomt van vrijheid. Wie zouden we nu vrijheidsstrijders noemen? 
Tijdens de voorstelling maken de kinderen niet alleen kennis met een stukje Europese 
geschiedenis, ze maken ook kennis met Ierse zang en muziek.  
Dit uitstapje is meteen verkeersles en daarmee een voorbereiding op het verkeersexamen 
voor groep 7 en 8 later dit schooljaar. Zorgt u dat de fietsen technisch in orde zijn, dan 
kunnen we ook op dit punt veilig op weg? Vast bedankt voor uw hulp. 
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Betrokkenheid 
Via de mail bereikten ons al een aantal verzoeken van ouders om persoonlijk te mogen 
kennismaken met de nieuwe collega’s. Die betrokkenheid waarderen we enorm. Het team 
vindt goede contacten met ouders van groot belang. 
Maar kinderen gaan voor. 
Deze week heeft het team gebruikt om elkaar te leren kennen en om het werk op school 
samen voor te bereiden. De komende twee weken heeft kennismaken met kinderen en de 
groepsvorming prioriteit. Op 14 september is er tijd voor persoonlijke kennismaking met 
ouders. We kijken ernaar uit. 
 
Kennismakingsavond 
In deze bijzondere tijden zijn veel dingen net even anders dan anders, maar de meeste 
dingen kunnen gelukkig gewoon doorgaan. 
Op 14 september vindt de kennismakingsavond plaats, deze keer in digitale vorm, maar net 
als altijd maakt u kennis met leerkrachten en andere ouders. Net als elk jaar ook krijgt u deze 
avond belangrijke informatie over wat uw kind dit jaar gaat leren. En net als altijd krijgt u  
deze informatie van kinderen en collega’s. Na de pauze zal, evenals elk ander jaar, de OR 
haar plannen presenteren en kunt u kennismaken met de leden van OR en MR. 
 
Klasbord wordt Parro 
Het afgelopen jaar heeft het team met de MR nagedacht over de communicatie met ouders. 
Altijd een belangrijk issue en zeker in Coronatijden. Naast het gebruik van Klasbord mailden 
en belden collega’s regelmatig met hun mobiele telefoons met ouders. Het gebruik van de 
eigen telefoon had veel voordelen, maar ook een aantal bezwaren. Een belangrijk bezwaar is 
dat werktijden gemakkelijk opschuiven. Je appt nog even in antwoord op een vraag ’s 
avonds op de bank. U begrijpt dat dit een onwenselijke situatie is.  
Om u goed van dienst te kunnen zijn en ook onze privésfeer te waarborgen hebben we 
gekozen voor een nieuwe schoolapp die naast de groepsfunctie die Klasbord heeft, ook een 
persoonlijk appverkeer mogelijk maakt. Vanaf maandag starten we met Parro. Naast het 
gebruik van de app kunt u onze voor ziekmelding natuurlijk bereiken op 010 2026715 en 
voor andere zaken kunt u ook mailen met collega’s. De mailadressen zijn als volgt 
opgebouwd Voorletter.Achternaam@obsdewonderwind.nl , maar u kunt ook 
info@obsdewonderwind.nl gebruiken. 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 23 september komt de schoolfotograaf. Net als andere jaren gaan alle 
kinderen op de foto, individueel en samen broertjes en zusjes die op school zitten. Wanneer  
u een groepsfoto wilt met ook andere broers en zussen, kunt u dit via de mail doorgeven aan 
a.vanderven@obsdewonderwind.nl We maken dan een afspraak over het tijdstip en de 
setting in verband met het Coronaprotocol. 
 
 
 
 
 

mailto:a.vanderven@obsdewonderwind.nl
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Kernconcept Kracht en golven  
 
Na de eerste gouden weken  
starten we op 30 september met het 
eerste kernconcept Kracht en golven 
met de grote wetenschapsdag. Samen 
gaan we op zoek naar het binnenste 
van de aarde. 
Hoe ziet de aarde er aan de 
binnenkant uit? En hoe kom je daar 
eigenlijk achter? Tijdens de Grote Wetenschapsdag op 30 september 2020 gaan scholen uit 
heel Nederland met leuke experimenten op onderzoek uit naar het binnenste van de aarde, 
net als onderzoekster Arwen Deuss. 
Aan de hand van de echte gegevens van aardbevings-meetstations over de hele wereld gaan 
de kinderen op zoek naar wat er zich onder onze voeten bevindt. Daarvoor doen ze leuke en 
leerzame experimenten over trillingen, en maken ze een apparaat waarmee ze een 
aardbeving kunnen vastleggen. 
En mocht je nu denken: “Aardbevingen? Trillingen? Aardbevings-meetstations?! Wat hebben 
die dan met het binnenste van de aarde te maken?” Dat legt Arwen uit aan het begin van de 
Grote Wetenschapsdag.  
 
De grote wetenschapsdag , een mooie start om van alles te ontdekken over  “Kracht en 
Golven”. En ook het thema van de Kinderboekenweek “Terug in de tijd” kunnen we in het 
kernconcept verwerken.  
Grote ontdekkers van natuurkrachten en uitvinders van b.v. geluidsgolven en elektriciteit 
leefden tenslotte in heel andere tijden. We ontdekken ook nu weer dat veel dingen 
samenhangen in het leven.  
Kunt u de kinderen iets vertellen over dit onderwerp geef dat dan alstublieft door aan een 
van de leerkrachten. Dan zoeken we samen een manier om dat mogelijk te maken. 
 
Muziek 
Andere voor ons belangrijke lessen zijn de muzieklessen, ook na schooltijd zullen die weer 
doorgaan. Nu we voorlopig met het continurooster werken zullen de rooster wat moeten 
worden aangepast. Kinderen die al les hadden, krijgen van meester Luis te horen hoe de  
lessen zijn ingepland. Ouders die hun kind graag willen inschrijven voor naschoolse 
muzieklessen kunnen een inschrijfformulier ophalen bij meester Peter. 
 
Jaarplan  
Het komend jaar gaan we verder met de plannen die we het afgelopen jaar hebben 
ontwikkeld. Het werk met kernconcepten, het implementeren ons nieuwe handboek  
onderwijs en ondersteuning en een leerrijke omgeving zijn pijlers van dat plan. Daarnaast 
gaan we voor persoonlijke ontwikkeling met behulp van het portfolio. 
We zullen u regelmatig bijpraten over de stappen die we maken en het effect dat dit heeft 
op het onderwijs aan uw kind. 
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Bij welke juf of meester zit uw kind in de groep 
 
Groep 1/2    Juf Jessica (ma, di) en juf Suzan (woe t/m vrij) 
Groep 3/4    Juf Lizette (ma, di, woe, vr) en juf Sibel (do) 
Groep 5/6    Meester Ken (tot de herfstvakantie: ma, di, do, vr) en juf Sibel (woe) 
Groep 7/8    Meester Leo (ma t/m vr) 

 
Van links naar rechts 
Achterste rij Ken van Leeuwen,  Leo van der Hoeven, Martine de Rijke 
Midden Sibel Woodard, Irene Plandsoen, Lizette Maris, Anneke van der Ven, Jessica 

Leeuwis 
Voor Peter Kradolfer, Ilse van der Zaag, Suzanne Bloemers, Levina Waas 
Op de foto mist u de muziekdocent, meester Luis Innocente 
 
 
 
We wensen u een goede gezondheid en hopen dat u ook dit jaar weer heel betrokken zult 
zijn bij wat uw kind op school leert en doet. 
 
Hartelijke groet, namens het team, Anneke van der Ven 
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Vakantierooster 

 van Tot en met 

Studiedag Blick op 

onderwijs 

maandag  5-10-2020   

Herfstvakantie maandag 19-10-2020 vrijdag 23-10-2020 

Studiedag woensdag 11-11-2020   

Sinterklaas middag vrij vrijdag 04-12-2020   

Kerstvakantie maandag  21-12-2020 

  

vrijdag 01-01-2021 

Lesvrije dag woensdag 27-01-2021   

Calamiteitendag 

 

vrijdag  19-02-2021   

Voorjaarsvakantie maandag  22-02-2021 vrijdag 26-02-2021 

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 2-04-2021 maandag 5-04-2021 

Koningsdag dinsdag 27-04-2021   

Meivakantie maandag 

 

 3-05-2021 vrijdag 14-05-2021 

Pinksteren maandag  24-05-2021     

Lesvrije dag vrijdag  25-06-2021   

Studiedag maandag 28-06-2021   

Zomervakantie vrijdag  16-07-2021 vrijdag  30-08-2021 

 

Vrijdag 19 februari en 16 juli zijn calamiteitendagen. 

Als er tijdens het schooljaar een dag uitvalt door bijzondere omstandigheden, dan is dat een extra verplichte lesdag 

om de gemiste uren in te halen. Ouders dienen rekening te houden met dit gegeven. 

 


