
 
 

 

NIEUWSBRIEF nr. 13, donderdag 29 juni 2017 
 

1. Nieuws van de Ouderraad 
Woensdag 19 juli organiseert de Ouderraad een Zomerfeest met een ochtendvullend spel- en 
speelprogramma. We gaan nog niet verklappen wat er precies gaat gebeuren, maar we weten zeker 
dat de kinderen verrast gaan worden! 

Dit feest kunnen we organiseren dankzij de betaalde ouderbijdragen. We 
willen dan ook alle ouders ontzettend bedanken die inmiddels hebben 
betaald. Ouders die nog niet betaald hebben kunnen alsnog hieraan 
bijdragen... ook uw kind heeft hier plezier van! 
U kunt de ouderbijdrage (per kind € 20,00) bij meester Peter betalen of 
nog liever overmaken op: 

Rek.nr. NL 50 INGB 0007 5763 72 t.n.v. Oudergeledingenraad obs De Vier Windstreken (o.v.v. voor- 
en achternaam kind + groep) 
 

2. Nieuws van onze leescoördinator 
Ook dit keer in de Nieuwsbrief een bericht van juf Lucienne, onze leescoördinator. Zij geeft u 
boekentips, brengt u op de hoogte van leuke aanbiedingen, laat weten welke leesactiviteiten er zijn 
en zal u nog meer overtuigen van het belang van lezen.  
 

Bericht van juf Lucienne, onze leescoördinator 
De zomervakantie komt er weer aan! Dat is natuurlijk heerlijk, 
maar een leespauze is voor kinderen niet zo goed. Kinderen 
die tijdens de zomermaanden weinig lezen, gaan vaak 1 of 2 
AVI- niveau’s achteruit. Als kinderen wel doorlezen, dan 

vallen ze niet terug. Dat is natuurlijk veel beter. Net zoals vorig jaar is er weer een 
Vakantiebieb-app. Die kan gratis worden gedownload, zodat alle kinderen lekker 
kunnen gaan lezen. Download hem nu: https://vakantiebieb.nl/ 

 
Natuurlijk is het ook leuk om ‘echte’ boeken in huis te hebben voor de zomer. Vraag voor 
11 juli de vakantietas aan bij de bibliotheek. Uw kind kan een vragenlijst invullen over 
zichzelf. De bibliotheek vult dan een tas met 10 boeken die bij het kind passen. Een 
hartstikke leuk idee, dus ga meteen naar de bibliotheek. Op=Op.  
https://www.oba.nl/nieuws/de-vakantietas-is-er-weer-.html 
 

Tot slot nog een aantal tips om de zomerdip te voorkomen: 
1- Laat zien dat lezen leuk is door zelf ook een boek te pakken. 
2- Speel leuke taalspelletjes met uw kind zoals scrabble (junior), maan-roos-vis of rompompom. 
3- Zorg voor leuke boekjes, zoals een meegroeiboek. 
4- Lezen is overal! Lees ook borden onderweg, een menukaart of een folder van een 

speelgoedwinkel. 
5- Een lange autorit voor de boeg? Geef de kinderen boekjes, strips, doeboekjes etc. op de 

achterbank.  Ze zullen zich niet vervelen! 

 

https://vakantiebieb.nl/
https://www.oba.nl/nieuws/de-vakantietas-is-er-weer-.html


 

 

 

3. Fun Aktief 
Woensdag 5 juli organiseren kinderen van het Actieteam 
van De Vier Windstreken diverse sportactiviteiten op het 
plein achter de school. Er zal een basketbal- en 
voetbaltoernooi georganiseerd worden, en een 
lijnenspel. Deze Fun Aktief sportmiddag is voor alle 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Het begint meteen na 
schooltijd om 12.30 uur en zal tot 14.00 uur duren. Kom 
ook, doe mee, en misschien win je ook nog wel een 
bidon!  

 
4. Activiteiten in de buurt 

Presentatie speelplannen 
Er komen meer buitenschoolse activiteiten voor 
kinderen van 9-12 jaar in de Banne. Daarvoor heeft het 
stadsdeel iedereen gevraagd met een goed plan te 

komen. Dit 
heeft geleid tot 9 inspirerende ideeën met verschillende 
inhoud (onder meer sport, creativiteit, techniek, gezondheid, 
ICT, taal etc.). Op zaterdag 8 juli van 12.00-14.00 uur in 
Speeltuin de Zeeslag (Parlevinkerpad 40) worden de plannen 
aan jullie gepresenteerd. Daarna kunnen jullie stemmen op je 
favoriete plannen, door er geld op in te zetten. Dat wordt heel 
leuk en spannend.  
 
Komt dus allen de 8e! 
 

Twee weken gratis fitness in De Banne 
Van zaterdag 1 juli tot en met zondag 16 juli staat op het Parlevinkerplein in Banne een mobiel 
fitnesseiland waar iedereen van 12 jaar en ouder gratis kan trainen. 
Het maakt niet uit of je een beginnende of geoefende sporter bent: voor beginners is er op 
verschillende momenten professionele begeleiding aanwezig en meer ervaren sporters kunnen 
zelfstandig aan de slag. 
Professionele trainers geven u tekst en uitleg en zorgen ervoor dat u veilig en verantwoord aan de 
slag kunt. Zij zijn aanwezig op: 

- woensdag 5 juli van 11.30 tot 12.30 uur 
- vrijdag 7 juli van 19.00 tot 20.00 uur 
- maandag 10 juli van 13.00 tot 14.00 uur 
- woensdag 12 juli van 11.30 tot 12.30 uur 

Met behulp van de Kompan Sport & Fitness App kunt u zelfstandig verder trainen. De app is gratis en 
beschikbaar in de AppStore en in Google Play. 
Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/noord-gebiedspaginas/nieuws-noord/banne-
buiksloot/popup-workout-zone/ 
 
Zomerschool 
De Zomerschool Amsterdam Noord is er weer. Speciaal voor kinderen die zin hebben om de laatste 
drie weken van de zomervakantie leuke dingen te doen, die ook nog eens leerzaam zijn. Het thema dit 
jaar is “In de ruimte”. Kinderen kunnen zich opgeven via de SKC (tel. 020-6750880 of een mailtje naar 
info@skcnet.nl of meedoen@noordje.nl. 
Deelname kost niets. Je betaalt alleen € 15,00 borg, die je aan het einde van de cursus terug krijgt. 
Meer informatie kunt u lezen op de poster die bij de entree hangt. Ook staan er flyers in het rek aldaar. 
Online informatie: http://noordje.nl/aanbod/zomerschool-amsterdam-noord/ 

 

 

https://www.amsterdam.nl/noord-gebiedspaginas/nieuws-noord/banne-buiksloot/popup-workout-zone/
https://www.amsterdam.nl/noord-gebiedspaginas/nieuws-noord/banne-buiksloot/popup-workout-zone/
mailto:info@skcnet.nl
mailto:meedoen@noordje.nl
http://noordje.nl/aanbod/zomerschool-amsterdam-noord/


 

 

 

5. Schoonmaak onderbouw 
Van maandag 3 juli t/m maandag 17 juli zal de grote schoonmaak in de onderbouw plaatsvinden. 
Hierbij kunnen de juffen alle hulp gebruiken.  
Mocht u de mogelijkheid hebben om te helpen dan kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten bij de 
lokalen. Bij voorbaat dank hiervoor! 
 

6. Presentatie afsluiting Naschoolse Activiteiten 
Binnenkort zijn de laatste naschoolse activiteiten dit schooljaar. Ieder 
blok wordt afgesloten met een open les, waarbij ouders en verzorgers 
van de kinderen van harte worden uitgenodigd. We hopen u dan ook 
allemaal te zien!  
In het onderstaande schema ziet u wanneer de open lessen plaatsvinden: 
 

 
Zangpret voor de groepen 1 en 2 gaat op dinsdag 4 juli niet door; dinsdag 11 juli is de laatste “gewone” 
les en 18 juli is de afsluitende les waarbij u ook welkom bent. 

 
7. Bijzonderheden en uitstapjes 

Een aantal bijzonderheden en uitstapjes staan al gepland voor de komende weken. Mochten uitstapjes 
buiten de reguliere schooltijden vallen, dan zal de leerkracht van uw kind u daarvan op de hoogte 
brengen. 
Iedere maandagochtend:    groepen 6                 schooltuinen  
Vrijdag 30 juni groepen 5/6 en 6 muziekproject “Zing Zo” 

Dinsdag 4 juli groepen 6 verkeerskunsten 

Woensdag 5 juli groepen 5 t/m 8 Fun Aktief (na schooltijd) 

 groepen 1 10-minutengesprekken 

Donderdag 6 juli ouders koffiedrinken met de directie 

 groepen 1 10-minutengesprekken 

Vrijdag 7 juli groepen 8 kanolessen (middag) 

Dinsdag 11 juli groepen 6 verkeerskunsten 

 groepen ½ muziekproject “Zing Zo” 

Maandag 17 juli groepen 8 afscheid en musical (avond) 

Dinsdag 18 juli groepen 8 bowlen (daarna vrij) 

Donderdag 20 juli groepen 1 t/m 7 laatste schooldag 

  

  
De volgende en laatste Nieuwsbrief dit schooljaar kunt u rond woensdag 19 juli verwachten.  

 

Cursus: Groep: Datum Wij nodigen je uit om: Les afgelopen om: 

Zangpret 
 

1, 2 Dinsdag  
18 juli 

15.40 uur 16.00 uur 

Natuur en Dieren 1, 2 Donderdag 
13 juli 

15.55 uur 16.15 uur 

Sieraden maken 3, 4 Dinsdag  
4 juli 

15.55 uur 16.15 uur 

Afrikaans trommelen 3, 4 Donderdag  
6 juli 

15.40 uur 16.00 uur 

Streetdance 5, 6 Dinsdag  
4 juli 

15.55 uur 16.15 uur 

Djémbe, rap en 
moves 

5, 6 Donderdag 
13 juli 

15.45 uur 16.15 uur 

 


