
 
 

 

NIEUWSBRIEF nr. 1, woensdag 20 september 2017 
 

1. Nieuws van de Ouderraad 
 
Aanstaande vrijdag 22 september komt de Ouderraad voor 
het eerst dit schooljaar bij elkaar. In de volgende Nieuwsbrief 
zal er weer een stukje geschreven worden. 
 

2. Kinderboekenweek 
Van 4 t/m 15 oktober vindt de 
Kinderboekenweek plaats. Zoals ieder jaar 
besteden we hier op school ook veel tijd en 
aandacht aan. Er zal een Boekenmarkt 
plaatsvinden, waar de kinderen boeken kunnen 
kopen. Ook zullen er hapjes verkocht worden 
die door de leerkrachten en ouders zijn 
gemaakt. Het thema dit jaar is “Gruwelijk Eng”, 
en tijdens de Kinderboekenweek ontvangt u bij 
besteding van tenminste € 10,00 aan 
kinderboeken in de boekhandel het 
Kinderboekenweekgeschenk gratis. Dit jaar is 
het boek geschreven door Janneke Schotveld 
en geïllustreerd door Annet Schaap. 
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte 
van alle activiteiten op De Vier Windstreken tijdens deze week. Meer informatie vindt u op: 
http://www.kinderboekenweek.nl/. Het geweldige themalied “Gruwelijk Eng” (incl. dansje) vindt u op: 
https://www.kinderboekenweek.nl/kinderen-voor-kinderen-zing-en-dans-mee-met-gruwelijk-eng/ 
 

3. Nieuws van onze leescoördinator 
Vorig schooljaar is juf Lucienne, onze leescoördinator, gestart met leuke en informatieve berichtjes 
over lezen. 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 
Wat leuk om te merken dat veel kinderen in de vakantie lekker hebben gelezen! Ook op school zijn we 
weer goed begonnen: de bibliotheek is weer dagelijks open dankzij een paar hele betrokken ouders, 
in alle groepen wordt dagelijks minimaal 15 minuten ‘iets’ met boeken gedaan (lezen, voorlezen, 
boekreclames, etc.) en de komende week beginnen we weer met het tutorlezen. Wekelijks lezen 
oudere kinderen voor aan de kleuters of lezen ze samen met een jonger kind. Zo komen alle kinderen 
erachter dat lezen heel erg leuk kan zijn! 
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Ook tijdens de Kinderboekenweek staan boeken weer volop in de belangstelling. Doet u daar ook aan 
mee? Zoals u hierboven al kon lezen krijgt u het kinderboekenweekgeschenk in die week cadeau als u 
een boek koopt voor uw kind. Twee voor de prijs van één dus… 
 
Het thema is dit jaar Griezelen. Gruwelijk eng! Ga naar de bibliotheek en haal dan één van de 
kerntitels van dit jaar (allemaal te vinden op http://www.lezenisleuk.nl/scholen1/kerntitels-
kinderboekenweek/cpnb-kerntitels). 
 

Groep 1/2: Pas op als je dit boek openmaakt; je hoort 
meteen een griezelig geluid! 
AAAWoe wie maakt dat geluid? Van Jonnie Lambert 
 
Groep 3/4: Een heel grappig prentenboek!  
Draak van Nils Pieters 
 
Groep 5/6: Een erg leuk informatief boek over allerlei 
enge dieren! 
Ben niet bang voor de wilde dieren  
 
Groep 7/8: Een boek vol grappige, griezelige en 
geweldige weetjes over kleine en grote rampen. Echt 
een aanrader! 
Spuitende slagadres en overstromende oceanen van 
Jesse Goossens 
 

4. Week Tegen Pesten 
Deze week is het de Week Tegen Pesten.  
De Week Tegen Pesten gaat dit jaar over 
online pesten. Op school is hier natuurlijk 
altijd aandacht voor en in november zal er 
speciale aandacht aan besteed worden 
tijdens de Week van de Mediawijsheid. 
Maar… samenwerking met de ouders is 
hierbij onmisbaar. Het is extra moeilijk als 
ouders en school niet op één lijn zitten 
over hoe je met elkaar omgaat. Kinderen 
die worden gepest, vertellen dit meestal 
eerder aan hun ouders dan aan de 
leerkracht. Kinderen die pesten vertellen 
dit overigens bijna nooit aan hun ouders. 
Kortom: ouders en school hebben elkaar 
nodig! Online pesten… we pakken ’t 
samen aan!!! Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: https://www.weektegenpesten.com/ 
 

5. Sportdagen 
Het begin van het schooljaar worden traditioneel de sportdagen gehouden. Vandaag hebben de 
groepen 3 t/m 5 al heerlijk gesport en volgende week zijn de andere groepen aan de beurt. Woensdag 
27 september de groepen 1 en 2, en vrijdag 29 september de groepen 6 t/m 8. Juf Mieke heeft alles 
weer prima georganiseerd, maar we hebben wel uw hulp nodig tijdens deze dagen. Geef u dus op bij 
de leerkracht van uw kind als begeleider, zodat we er samen fantastische sportdagen van kunnen 
maken! 
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6. Staking 
Voor de zomervakantie hebben de leerkrachten in het basisonderwijs op 27 juni al een uurtje een 
prikactie gehouden om te demonstreren tegen de hoge werkdruk en de te lage lonen. Zoals het er nu 
uit ziet zal er donderdag 5 oktober een hele dag gestaakt worden. We willen u  dit nu alvast melden 
zodat u – indien nodig – voor die dag opvang kunt regelen voor uw kind(eren). Binnenkort ontvangt u 
hierover een brief via DigiDuif. 
 

7. Agenda komende periode 
Woensdag 20 september groepen 3 t/m 5 sportdag  
Donderdag 21 september groepen 1 & 2  Artis 
  groep 4a Vlindertuin 
  groepen 7  NEMO (hoorcollege Pesten) 
  ouders groepen 5 & 6 informatie-avond 
Maandag 25 september groep 3a Vlindertuin 
  ouders & lln. groepen 7 & 8 informatie-avond 
Woensdag 27 september groepen 1 & 2 sportdag 
  ouders groepen 3 Overstap-bijeenkomst 1 
Donderdag 28 september ouders groepen 1 & 2 Themabijeenkomst Schatkist 
Vrijdag 29 september groepen 6 t/m 8 sportdag 
Maandag 2 oktober alle leerlingen vrij studiedag 
Woensdag 4 oktober ouders & leerlingen Kinderboekenmarkt 
Donderdag 5 oktober school gesloten landelijke staking basisonderwijs 
Dinsdag 10 oktober ouders & directie koffiedrinken in de Ouderkamer 
Woensdag 11 oktober groepen 3 & 4 bezoek Eye-museum 
Woensdag 17 oktober groepen 1f & 1/2a,b,c herfstwandelingen NME 
  Ouders groepen 3 Overstap-bijeenkomst 2 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond woensdag 17 oktober 
 
 
 


