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OBS De Wonderwind,   5 januari 2020  

Beste ouders en verzorgers,  
 
Na een heerlijke kerstvakantie is het fijn om 
weer van start te gaan. Maar voordat we dat 
doen wensen we u en de kinderen om te 
beginnen een mooi nieuw jaar. Een bijzonder 
jaar waarin we energiek hopen samen te werken 
en waarin we met veel plezier nieuwe dingen zullen gaan ontdekken en leren.  

 
We beginnen ook 
met een 
welgemeend 
bedankje aan de 
gemeente Capelle 
aan den IJssel, die 
onze kinderen van 
vuurwerkbrillen 
voorzag om 'veilig' 
het oude jaar 
vaarwel te zeggen. 

Agenda 
 

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 
20-1 OR 
21-1 Peuters op bezoek 
22-1 Inloop 
23-1 
24-1 Excursie Rijksmuseum      
         groep 5 t/m 8 
         Excursie Ontdekhoek      
         groep 1 t/m 4 

Week 5 
30 en 31 januari    Grote onderwijsstaking !!  
Kinderen waarschijnlijk vrij! 

 

 
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 met ook  een aantal gastlessen van experts. 
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Scholenmarkt 16 januari 
Elk jaar rond deze tijd kunt u met uw bovenbouwer op bezoek bij de scholenmarkt. De 

scholenmarkt wordt gehouden in Sporthal de Schenkel en wordt over het algemeen druk 

bezocht. Op deze dag presenteren de scholen voor voortgezet onderwijs zich voor 

belangstellenden. Om te zorgen voor een goede spreiding van het aantal bezoekers vindt u 

hieronder een schema per wijk.  

17.00- 18.00: Oostgaarde en Middelwatering  

18.00- 19.00: Schollevaar en Schenkel  
19.00- 20.00: ’s Gravenland , Fascinatio, Capelle West. 

 
De volgende scholen zullen zich presenteren: IJsselcollege Comenius college Thorbecke VO 
Accent Pro Capelle Montessori lyceum Krimpenerwaard College Erasmiaans gymnasium 
Grafisch Lyceum Rotterdam Rudolf Steiner College Libanon Lyceum Rotterdam 
Emmauscollege Wellantcollege, Gouda Lyceum Kralingen Gemini college Roncalli mavo Het 
Lyceum Rotterdam Wolfert, Wolfert Dalton Marnix Gymnasium Theater Havo/VWO GSR De 
Passie De horeca vakschool Het Carre college Montessori Mavo Rotterdam Mavo voor 
theater Design College . 
 
Deze avond wordt er ook gebruik gemaakt van de sportvelden. Het is daarom raadzaam om 
zoveel mogelijk op de fiets naar de sporthal te komen. Er zal niet genoeg parkeerruimte zijn 
wanneer iedereen met de auto komt.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juf Anita. 
 
Excursie 24 januari 
Voor de onderbouw zijn we op zoek naar 8 
begeleiders die met ons mee willen naar de 
Ontdekhoek. We zijn van plan om met het OV te 
gaan.  Meer informatie volgt via klasbord. 
Gaat u mee? 
 
 
 
 

 
De bovenbouwers gaan met de Museumbus naar 
het Rijksmuseum. In de bus is ruimte voor 3 extra 
begeleiders. 
Zin om te ervaren hoe het atelier van Rembrandt 
rook? 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw zoon 
of dochter. 
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Tot slot  
nieuws over de onderwijsstaking op 30 en 31 januari a.s. 
De besturen in de G5 (5 grote steden) hebben voor de kerstvakantie al bekend gemaakt de 
staking te ondersteunen. Zij roepen alle leraren op om mee te doen. Het lerarentekort 
brengt de continuïteit en daarmee de kwaliteit van het onderwijs ernstig in gevaar. 
Dat betekent dat in Rotterdam alle scholen dicht zullen zijn. De besturen van de kleinere 
gemeenten zullen zich waarschijnlijk bij deze oproep aansluiten. 
De stakingsbereidheid van de personeelsleden van De Wonderwind is hoog. We hebben tot 
nu toe geen kinderen naar huis hoeven sturen, omdat er geen leraren waren, maar dit vroeg 
veel van collega's. We dragen ons steentje bij als het gaat over het opleiden van nieuwe 
leerkrachten, goede mensen op voor ons prachtige vak.  We roepen minister Slob op om ons 
te steunen. 
 
We vinden het moeilijk om ouders te belasten met onze zorgen, maar rekenen ook op uw 
support.  
Houd er alstublieft rekening mee dat de kinderen vrij zijn op 30 en 31 januari. 
Bij voorbaat dank. 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 


