
 
 

 

NIEUWSBRIEF nr. 2, donderdag 19 oktober 2017 
 
 

1. Nieuws van de Ouderraad 
 
Beste ouder/verzorger,  

Het schooljaar 2017/2018 is alweer in volle gang maar wij kijken toch even terug naar een zeer 
geslaagd zomerfeest welke door de ouderraad is georganiseerd. Dit feest is mede mogelijk gemaakt 
door uw financiële bijdrage. Onlangs heeft u al een berichtje gehad dat de ouderbijdrage weer betaald 
kan worden. Ook dit schooljaar is de ouderbijdrage € 20,00 per kind. U kunt dit bedrag overmaken op 
de rekening van onze Ouderraad: 

bedrag:  € 20,00 
t.n.v.:   Oudergeledingenraad obs De Vier Windstreken 
IBAN:   NL 50 INGB 0007 5763 72 
o.v.v.:  naam + groep van uw kind (niet vergeten aub!) 
 
Mocht overmaken niet lukken dan kunt u ook bij de administratie (Elaine) of bij de directie betalen. 

 
Helaas zal ouderraadslid Kevser Adak (i.v.m. haar werk) 
binnenkort moeten stoppen met haar werkzaamheden 
aangaande de ouderraad van De Vier Windstreken. Dit 
betekent dat we op zoek moeten naar een nieuw 
ouderraadslid om ons team te versterken.   
Lijkt het jou leuk, ben je gemotiveerd, enthousiast en vol 
ideeën? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Stuur een e-mail naar j.vandervlugt@innoord.nl en Joke van der Vlugt neemt contact met je op.  
En o ja ……. ook vaders zijn natuurlijk van harte welkom! 

 

2. Knutselclub De Banne 
 
Knutselen, verven, tekenen… ieder kind uit 
De Banne kan wekelijks creatief bezig zijn in 
het Huis van de Wijk - De Banne.  
Elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 
15.00 uur.  
Én op de zaterdagmiddag is er tussen 13.00 
en 17.00 uur een spel- en filmmiddag.  
Kosten zijn €0,50 per keer (inclusief 
limonade). 
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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. Hieronder weer nieuws 
van haar. 
 
Bericht van juf Lucienne, onze leescoördinator 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de groepen 5 en 6 unaniem gekozen voor Salma uit groep 7B 
als onze schoolvertegenwoordiger voor de Nationale Voorleeswedstrijd. We wensen haar alvast veel 
plezier en succes, en zullen u op de hoogte houden van de wedstrijd. 
 
Na de Kinderboekenweek hebben we natuurlijk nog steeds heel veel zin om te lezen! Heeft u een kind 
dat wat moeite heeft met lezen, kijk dan voor goede tips op http://www.makkelijklezenplein.nl/.  
Ook vind je hier een hele lijst met titels die leuk én niet te moeilijk zijn, zoals: 
 
 Julius Zebra, Bonje met de Britten (voor de hoogste groepen, érg grappig!) 
Dikke Vik en Vieze Lies (vanaf ongeveer 8 jaar) 
Mijn leven als voetballer (ongeveer 6 tot 9 jaar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot nog een tip voor ouders met een peuter in huis (al vinden ook kleuters het nog leuk!): de 
boeken over Bobbi! De verhalen gaan over allerlei bekende onderwerpen en staan in rijm. Mijn eigen 
peuter kan er geen genoeg van krijgen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Nieuwe telefooncentrale 
 
Sinds deze week heeft De Vier Windstreken een nieuwe telefooncentrale. Dit betekent dat de school 
alleen nog op één nummer, het hoofdnummer, te bereiken is: 020-6313592. Alle andere nummers zijn 
komen te vervallen (zoals rechtstreekse doorkiesnummers en het faxnummer). 
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5. Agenda komende periode 
 
vrijdag 20 oktober groepen 5 Cinekid festival 
ma. 23 t/m vr. 27 oktober alle groepen herfstvakantie  
dinsdag 31 oktober groep 2a herfstwandeling NME              
dinsdag 31 oktober ouders kleuters  themabijeenkomst Schatkist “Uitvinden” 
donderdag 2 november ouders groep 1f informatiemiddag groep 1f 
dinsdag 7 november alle leerlingen Nationaal Schoolontbijt 
woensdag 8 november ouders groepen 3 Overstap bijeenkomst 3 
dinsdag 14 november ouders & directeur koffiedrinken in de Ouderkamer 
vr. 17 t/m vr. 24 november groepen 7 en 8 Week van de Mediawijsheid 
dinsdag 21 november groep 8b bezoek Hortus Botanicus 
woensdag 22 november groep 8a bezoek Hortus Botanicus 
 

 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond woensdag 22 november 
 
 
 
 
 

 


