
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 7, vrijdag 8 maart 2019 
 
 

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne 
Heeft uw kind het boek Kruistocht in spijkerbroek al gekocht op school? Het is echt een                

geweldig boek en kost maar 2 euro! Als uw kind er nog niet aan toe is, kunt u het vast kopen                     

voor over een paar jaar. Vraag het gauw aan de meester of juf van uw kind want op is op. 

  

U wilt natuurlijk graag dat uw kind het goed doet op school. Wij doen daar ons uiterste best                  

voor, maar zonder uw hulp lukt het niet. Uw kind heeft u ook hard nodig! Een kind dat                  

opgroeit in een rijke leesomgeving doet het beter op school. Hier nog een paar tips om                

daarvoor te zorgen: 

● toon oprechte interesse in het leesgedrag van uw kind 

● blijf voorlezen, ook als je kind al zelf kan lezen 

● geef eens een mooi boek cadeau 

● ga met je kind naar de OBA om nieuwe boeken uit te kiezen 

● help bij het kiezen van een boek: welke onderwerpen vindt het kind leuk of              

leerzaam? 

● bespreek met je kind wat het gelezen heeft 

Ik geef uw kinderen graag ook nog wat leestips. Gaat u de boeken met hen               

halen in de bibliotheek? 

  

Kinderen van de groepen 4, 5 en 6 vinden de boeken van Niek de Groot erg                

leuk en grappig. Het is een hele serie dus als ze eenmaal begonnen zijn,              

blijven ze lezen! 

 

Voor kinderen in groep 3 die al lekker vooruit gaan met lezen, en voor kinderen               

in groep 4, is het boek Blitz van Rian Visser erg leuk en goed. Dat boek begint in                  

AVI E3 en het niveau gaat langzaamaan omhoog. Omdat         

kinderen het een erg leuk verhaal vinden, blijven ze lezen en           

gaan ze ongemerkt erg vooruit! 

  

Tot slot nog een tip voor de oudere kinderen. Als uw kind van geschiedenis              

houdt, en ook van grappige boeken, laat ze dan eens de boeken van Nurdius              

Maximus lezen. 

  

Laat de volgende website door uw kinderen bekijken, daar vinden ze de leukste boeken              

volgens de kinderen zelf:  https://www.kinderjury.nl/boeken/ 

 

https://www.kinderjury.nl/boeken/


 
Tot slot: heeft u nog een leuke boekentip? Of weet u ergens een leuke aanbieding? Stuur                

dan gerust een mailtje naar juf Lucienne (l.rijks@innoord.nl) of vertel het op school aan haar.               

Wie weet staat uw tip de volgende keer wel in de nieuwsbrief! 
 

2. Nieuws van de MR 
De eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 maart. Het extern           

gedeelte - van 17.15 tot 18.00 uur - is openbaar en vindt in de centrale hal van de school                   

plaats. U bent hierbij van harte welkom. Belangrijke onderwerpen die dit keer aan bod zullen               

komen zijn het jaarplan 2018-2019 en de werkdrukgelden. De agenda voor deze vergadering             

komt binnenkort op onze website te staan onder het kopje Ouders – Vergaderingen MR. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komt donderdag 14 maart van 18.00          

– 20.30 uur op het bestuurskantoor van Innoord bijeen. 

 

3. Stadspasregeling ouderbijdrage (incl. schoolreis) 
De schoolreisjes voor alle groepen zijn gepland en door school voor           
een groot deel al betaald. in de volgende nieuwsbrief zullen we u een             
overzicht van de data en bestemmingen geven. We verzoeken u          
daarom ook tot betaling over te gaan. 
 
Ouders en kinderen die gebruik maken van de stadspasregeling van de Gemeente            
Amsterdam hebben dit schooljaar de mogelijkheid om met de stadspas van de kinderen de              
ouderbijdrage inclusief het schoolreisje ineens te betalen bij onze administratie. Dit kunt u             
doen door de stadspas(sen) van de kinderen mee te nemen naar school en bij juf Manuela in                 
te scannen. We vragen de betreffende ouders dit de komende tijd te gaan doen, omdat de                
Ouderraad na alle festiviteiten rond Sint en Kerst hier nu toch afhankelijk van gaat worden;               
zonder ouderbijdrage zijn ze niet in staat om alle leuke dingen die ze doen te blijven                
organiseren! 
 
Ook alle andere ouders kunnen de ouderbijdrage inclusief schoolreis betalen. Het handigst is             
als u per kind € 50,00 overmaakt naar: 
naam: OBS De Vier Windstreken 
rekeningnummer: NL98 RABO 0329 0484 81 
o.v.v.: “ouderbijdrage” + naam kind + groep 
 
 

4. PBS – De 11 van jezelf 
Iedere maand schrijft een meester of juf een stukje over PBS - De 11 van               

jezelf. Sinds het begin van dit schooljaar geeft juf Eunice BEVO lessen            

aan de kinderen van groep 3 tot en met 8. Tijdens deze lessen bedenkt              

juf Eunice leuke opdrachten met verschillende materialen en technieken         

die aansluiten op verschillende onderwerpen. 

De afgelopen weken heeft juf Eunice een opdracht bedacht die aansluit           

op de regels van PBS, de 11 van jezelf. Hieronder een klein stukje van juf               

Eunice over de lessen: 

 

“Met de groepen 3 tot en met 8 heb ik een wedstrijd gehouden. Welke              
klas kent de meeste regels van “de 11 van jezelf” uit het hoofd? De klas van juf Daniella                  
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kende de meeste regels, zij wisten er 10 op te noemen! Heel erg knap! De andere klassen                 
wisten er tussen de 7 en de 9 op te noemen. 
 
Na deze wedstrijd hebben we de regels allemaal nog een keer doorgenomen om daarna te               
kunnen starten met de opdracht. De opdracht voor de komende twee lessen was het tekenen               
van de regel en het inkleuren van de tekening. Tijdens de eerste les mochten de leerlingen                
alleen de tekening maken zonder kleur te gebruiken. De tweede les mochten de leerlingen              
de tekening inkleuren. De leerlingen moesten rekening houden met voorgrond, achtergrond,           
kleuren en of de boodschap van de regel duidelijk uit de tekening te halen was.  
De 11 regels werden per groep leerlingen verdeeld, zodat iedereen aan een andere regel              
werkte. De leerlingen hielpen elkaar met het bedenken van ideeën voor de tekening, het              
gebruik van kleuren, ze gaven elkaar tips en        
moedigden elkaar aan.  
 
Na twee lessen heb ik de tekeningen gesorteerd        
en opgeplakt bij de bijbehorende regel. De       
resultaten hangen in de hal aan de ramen van de          
computerruimte… ze zijn prachtig!!! 
Ik ben trots op de samenwerking van de        
leerlingen, ze waren goed betrokken en hebben       
meegedacht met anderen.  
Komt u ook kijken naar het mooie resultaat?”  
 

5. Schoolvoetbaltoernooi 
Het schoolvoetbaltoernooi is met succes verlopen voor de twee teams van De Vier             

Windstreken. Op woensdag 13 februari werden in Sporthal De Weeren de finales gespeeld,             

en beide teams vielen in de prijzen. Ons jongensteam werd - ondanks gelijk puntenaantal -               

derde en ons meisjesteam is zelfs eerste geworden. Onze felicitaties aan de geweldige en              

sportieve jongens en meisjes én natuurlijk aan hun coach juf Mieke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. IPads in de onderbouw 

Elke kleutergroep heeft sinds dit schooljaar vier IPads in de klas waarmee de kinderen via               

allerlei educatieve apps (zoals bijvoorbeeld Squala) allerlei vaardigheden kunnen oefenen.          

De kinderen vinden het erg leuk om hiermee te werken! 

Maar niet alleen de kinderen hebben een IPad tot         

hun beschikking, ook alle onderbouwleerkrachten     

hebben er sinds kort één die ze overal mee naartoe          

kunnen nemen. Op de IPad voor de leerkrachten        

staat de app van KIJK!.  

Dat is het systeem waarin alle observatiegegevens       

van de kleuters geregistreerd worden. Met deze       

app kunnen gedurende de dag snel en makkelijk        

observatienotities gemaakt worden op de telefoon      

of de IPad. Nu hoeven de leerkrachten de        

observatiegegevens niet eerst op een kladblok te schrijven, maar kunnen het direct in het              

systeem zetten. Dat is handig!  

 

7. Week van de Lentekriebels 
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 maart is er weer aandacht voor de Week van de                
Lentekriebels. Over deze Week van de Lentekriebels ontvangt u in de loop van volgende              
week meer informatie. 
 

8. Mindfulness 
Na de voorjaarsvakantie is juf Inez in de groepen 1/2 en 3 begonnen met Mindfulness lessen.                

Een ander woord hiervoor is aandachtstraining. Juf Inez heeft hiervoor een opleiding            

gevolgd. Tijdens de lessen oefenen de kinderen op speelse wijze in het bewust tot rust               

komen door de aandacht bij de adem te hebben, waardoor o.a. de concentratie verbetert.              

Onderstaand versje helpt ze daarbij:  

De A is van adem 

Vol fijne frisse lucht 

Hij gaat door je neus naar binnen 

(adem diep in) 

En weer naar buiten met een zucht 

(adem rustig uit) 

  

Juf Inez is druk bezig om ook voor de         

andere groepen een lesprogramma    

samen te stellen.  juf Inez aan het werk met Tibetaanse tingsha’s 

  
9. DigiDUIF wordt Social Schools 3.0 

Als het goed is heeft u deze Nieuwsbrief ontvangen via Social Schools 3.0. Vanaf deze week                

is de communicatie die normaliter via DigiDUIF verliep veranderd; DigiDUIF is Social Schools             

3.0 geworden! Deze nieuwe app is iets uitgebreider en gebruiksvriendelijker en bevat de             

volgende nieuwe mogelijkheden: 

 



 

● Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje 

● Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school 

● Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van uw kind op één plek 

De nieuwe (web)app werkt gewoon via de website www.socialschools.nl op uw computer.            

Meer handige informatie over Social Schools 3.0 kunt u vinden op Social Schools 3.0 op You                

Tube (u kunt op de link klikken). 

 

 
 

10. Nieuws van de ouderraad 
De ouderraad is op zoek naar een enthousiaste ouder die de ouderraad op een positieve               
manier kan aanvullen en versterken. Het is wel belangrijk dat deze ouder/verzorger de             
Nederlandse taal in redelijkheid beheerst. Bent u die ouder? Stuur dan een mail naar: 
devierwindstreken_ouderraad@Hotmail.com 
 
De ouderraad is altijd op zoek naar leuke en creatieve ideeën. Heeft u die? Dan kunt u die                  
altijd aan de ouderraad doorgeven. Gebruik daarvoor hetzelfde mailadres als hierboven. De            
ouderraad zal dan bekijken of het mogelijk is om die ideeën uit te voeren.  
 
Tot slot de aankondiging, dat de ouderraad eind maart een belronde zal houden om ouders               
er attent op te maken dat de ouderbijdrage nog niet is voldaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Ouderraad 

 
11.Agenda komende periode 

 
dinsdag 12 maart Verkeerskunsten groep 6A 

Online veiligheid bureau Halt groepen 8  
OBA: Kleine Ezel groep 1/2B, 1/2D, 1F 

woensdag 13 maart 5-jarigenonderzoek GGD 5-jarigen 
Overstapbijeenkomst ouders groepen 3 

donderdag 14 maart voorlichting HALT groepen 7 
verkeerskunsten groep 6B
VR-verkeerslessen groepen 6 + 7 

vrijdag 15 maart staking onderwijs alle leerlingen VRIJ  
ma. 18 t/m vr. 22 maart Week van de Lentekriebels alle groepen 
maandag 18 maart Boerderijspeurtocht groep 1/2D + 1F 
dinsdag 19 maart 10-jarigen onderzoek GGD 10-jarigen 
woensdag 20 maart Boerderijbezoek De Stadshoeve groep 6B 
donderdag 21 maart MR-vergadering (17.15 - 18.00 uur) alle geïnteresseerden 
maandag 25 maart Poëzie-revue in Het Zonnehuis groepen 7 + 8  
dinsdag 26 maart Schooltuinen binnenles groep 6A 
woensdag 27 maart Educatief Programma Jongeren groep 8B 

 

https://www.socialschools.nl/inloggen/
https://www.youtube.com/channel/UChEfHqymyklVANiv0xG8Brg
https://www.youtube.com/channel/UChEfHqymyklVANiv0xG8Brg
mailto:devierwindstreken_ouderraad@Hotmail.com


 
Praktisch Verkeersexamen groepen 7 

donderdag 28 maart 10-jarigenonderzoek GGD (vervolg) 10-jarigen
Kunstschooldag groepen 8 

maandag 1 april Boerderijbezoek De Stadshoeve groep 6A 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 4 april 2019 
 
 

 

 


