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OBS De Wonderwind,   11 november 2019  

Beste ouders en verzorgers, 
 
 

Met grote vreugde 

kunnen we u vertellen 
dat huize Leeuwis zaterdag is verblijd 
met de geboorte van  
 

              Dexx 
 
We wensen juf Jessica en haar gezin 
heel veel geluk en een fijne kraamtijd. 
 

Week 46 
11-11 Groep 8 naar  
           Krimpenerwaard  
           college 
           vertrek 8.00 uur 
 
12-11 Schoolfruit 
 
13-11 Kinderboerderijles      
           Monkie voor kleuters 
           
           Wintercross 
14-11 
15-11 
 
Sint komt in het land 

Week 47 
18-11 
 
 
 
 
19-11 
 
20-11 30 jaar Dag van de  
            rechten van het kind 
21-11 
 
22-11 
 
Leg vast kleding klaar voor 
de inzamelactie. 

Week 48 
25-11 Inzamelactie gebruikte   
           kleding en speelgoed 
 
 
 
26-11 
 
27-11 Inloopochtend 
 
28-11 
 
29-11 Laatste dag om 2e hands  
           spullen in te leveren. 

 
Afgelopen 
week 
voerden we 
ACTIE! 
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Onderwijzend Nederland staakte! 
En ook ouders en kinderen  deden mee!  
Het draait om leraren en structureel geld. 
Waarom? 
Omdat Nederland fantastisch onderwijs heeft en dat 
willen we zo houden. Ons onderwijssysteem is niet 
alleen heel goed, maar ook uniek in de wereld. Wij 
hebben geen privéscholen nodig! Onze leraren zijn 
betrokken mensen met hoge verwachtingen van 
kinderen en zichzelf. Ze willen het gewoon heel goed 
doen en dat geeft druk. Daar worden ze soms een 
beetje mopperig van. Daarmee krijgt ons mooie vak: 
Kinderen leren dat zij het verschil maken in deze 
maatschappij en in de toekomst, soms een 
rafelrandje. We hebben meer leraren nodig, mensen 
nodig met plezier en passie voor opvoeden en leren.  
U kunt daarbij helpen. Kom in actie en vertel op een 
verjaardagsfeestjes eens een leuk verhaal over die 
aardige meester of juf waar uw kind zoveel van leert 
en de noodzaak om nog veel meer goede mensen op 
te leiden.  
Zo krijgen mensen zin om leraar te worden. We hebben ze heel hard nodig! 
 
 
Nationaal schoolontbijt 
Het werd een heuse pyjamaparty 
afgelopen vrijdag.  
We aten gezellig met z'n allen aan tafel. 
Heerlijk en gevarieerd. 
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De Wonderwind is een Fitte school 
 
En dat willen we weten.  
Deze week gaat de actie schoolfruit weer beginnen. Drie maal in de week krijgen de kinderen 
een fruitig tussendoortje. De actie wordt vanuit Europa betaald en is bedoeld om kinderen 
kennis te laten maken met diverse soorten groenten en fruit. Elk jaar weer genieten we van 
deze bijzondere lekkernijen. 
 
En ... wel 20 kinderen van de Wonderwind doen mee aan de Wintercross. Na de eerste 
deelname aan het korfbaltoernooi een nieuwe sportieve actie. 
Wie nog mee wil doen, meld zich morgen of dinsdag bij meester Brecht. Hij heeft nog een 
paar startnummers beschikbaar. 
 
Bloemetjes buiten zetten  
Bij juf Iris zijn de kinderen niet alleen fit. Ze 
zijn ook van de natuur. Afgelopen week werd 
er een enorme doos bloembollen bezorgd. 
De kinderen gaan aan de slag voor een beter 
milieu en krijgen meteen een les meten in de 
tuin. De bloembollen moeten op de juiste 
diepte en plantafstand gepoot worden in de 
schooltuin. En voordat dit zware werk 
verricht kan worden, maken de kinderen 
natuurlijk een heel plantschema op kleur. 
(Alle 21ste eeuwse vaardigheden in 1 les!) 
We zijn benieuwd naar de resultaten in het 
voorjaar. 
 
Kinderen blij met onze vergeten kleding 
Elk jaar ruimen we in het voor- en najaar de achtergebleven kleding op. Twee weken liggen 
de gevonden voorwerpen op de tafels bij de ingang. En daarna ruimen we het op. Met 
opruimen bedoelen we dan: We brengen het naar een goed doel. Dit jaar ging de 
gymkleding met juf Levina mee voor vluchtelingen kinderen en juf Anneke en een van de 
overblijfjuffen zorgden dat de overgebleven spullen terecht kwamen bij organisaties die het 
verdelen onder gezinnen die in aanmerking komen voor extra hulp en bijstand.  De 
organisatie konden de spullen goed gebruiken. 
Waarvoor hartelijk dank. 
 
Ruimt u ook op in deze periode en komt u spullen tegen waarmee we een kind blij kunnen 
maken? 
Vanwege het succes van de bovengenoemde actie willen we graag een inzameling opzetten 
en nog goede en schone kleding en speelgoed inzamelen. U krijgt hier in de loop van 
volgende week meer informatie over. 
 
 
Hartelijke groet,  Anneke van der Ven 


