
 
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF nr. 3, maandag 20 november 2017 
 
 

1. Nieuws van de Ouderraad 
 
Beste ouder/verzorger,  

De oproep voor een nieuw lid heeft ons 3 aanmeldingen opgeleverd. Binnenkort hoort u wie het is 
geworden. Ons doel is om zoveel mogelijk ouders bij de Ouderraad te betrekken. Heeft u een leuk idee 
voor bijvoorbeeld een activiteit voor de Ouderraad dan stuur een mail naar Joke van de Vlugt: 
j.vandervlugt@innoord.nl. 

De voorbereidingen voor de feestmaand december zijn inmiddels 
ook in volle gang. Dat we het Sinterklaasfeest en allerlei dingen 
rond de kerst kunnen organiseren en versieren kan dankzij de 
ouderbijdrage, die 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. 
 

2. IDFA 
De IDFA (Internationaal Documentaire Festival 
Amsterdam) is in volle gang. Een aantal groepen is al 
naar het Filmmuseum EYE geweest om 
jeugddocumentaires te bekijken.  
 
Op Zapp Waar Gebeurd was onlangs een documentaire 
over Yassine, de Kinderburgemeester van Gouda met een 
Marokkaanse achtergrond. Wellicht leuk om met uw 
kinderen via uitzending gemist te bekijken.  
U vindt deze documentaire hier: 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/413455/Zapp_Echt_Gebeurd.html 
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3. Basketbal Schoolcompetitie Amsterdam-Noord 
 
In Sporthal De Weeren is sinds een aantal weken de 
basketbal scholencompetitie weer gestart. De Vier 
Windstreken doet mee met zowel een jongens- als een 
meisjesteam. Beide teams hebben een eerste ronde 
gespeeld en doen het erg goed. Aanstaande woensdag 22 
november wordt de tweede ronde gespeeld en komen de 
teams weer in actie. We hebben goede hoop dat zowel de 
jongens als de meisjes in de finale komen op woensdag 29 
november! 
Zijn er ouders die woensdag 22 november (en eventueel 
ook woensdag 29 november) mee kunnen rijden naar de 
sporthal? We hebben namelijk iedere keer een probleem 
met het vervoer, en de kinderen hebben natuurlijk ook 
aanmoediging nodig vanaf de tribune! De eerste 

wedstrijden starten om 13.30 uur, dus vertrek vanaf school is rond 12.50 uur. De laatste wedstrijd 
eindigt rond 15.00 uur. 
Het zou fijn zijn als u even aan de leerkracht van uw kind laat weten dat u hierbij kunt helpen. 
Bij voorbaat dank! 

 
4. 1e rapport 

Op maandag 11 december krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar 
huis. De dagen daarna zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. U zult via digiDuif een uitnodiging 
ontvangen on u hiervoor in te schrijven. De rapportgesprekken staan gepland op dinsdag 12 december 
(avond) en woensdag 13 december (middag). Mogelijk zal er dinsdag 12 december gestaakt worden. 
Mocht dit gevolgen hebben voor de rapportgesprekken ’s avonds dan hoort u hier tijdig van! 
 

5. Nieuws van onze leescoördinator 
Ik heb leuk en geweldig nieuws! 
Sinterklaas is weer in het land! Dat is weer een extra reden om lekker voor te 
lezen aan uw kind. In de bibliotheek vindt u altijd een hoekje met allerlei boeken 
over Sinterklaas. Misschien ligt daar ook wel Pom ti Dom viert Sinterklaas. Dat 
is een heel mooi boek op rijm, de kinderen zullen ervan genieten. 
 
Ook kunnen kinderen tot en met 5 december een vouwschoen ophalen in de boekhandel of 
bibliotheek. Wanneer deze gekleurd en in elkaar gezet is kan deze weer ingeleverd worden. Nadat de 
Sint met5 zijn pieten is langs geweest, kunnen de kinderen komen kijken wat er in hun schoentje zit. 
En dat is het schoenboekje “Muziek voor oma” geschreven door Tosca Menten, goed voor 15 minuten 
voorleesplezier! 

 
Een leuk zelfleesboek voor beginnende lezers is daar is de boot  van Rian Visser 
(onze oude schoolschrijver!). 
 
De groepen 7 en 8 krijgen Engelse 
lessen en daar leren ze veel.Door het 
lezen van Engelse kinderboeken leren 
ze nog beter Engels! Big air is een 

stripboek over Bob die opschept dat hij heel goed is in 
snowboarden. Is dat wel zo?  
My alien and me is een prentenboek over een 
spannende ontmoeting in de ruimte.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 

 



 

 

 

6. De Schoolschrijver 
We zijn trots en blij via deze Nieuwsbrief onze nieuwe Schoolschrijver aan 
te kunnen kondigen. Dit schooljaar is dat Manon Sikkel. We zullen u op de 
hoogte houden wanneer zij start, wat zij gaat doen en wanneer de 
ouderbijeenkomst zal plaatsvinden.  
‘Wie houdt er van lezen?’ Dat vraag ik altijd als ik in een klas kom, 
ergens in Nederland. Als alle kinderen hun vinger opsteken, kijk ik 
naar de leerkracht. In een klas waa r de juf of meester van lezen 
houdt, doen de kinderen dat ook. Het leuke van Schoolschrijver 
zijn is om samen met de leerkracht de kinderen aan te sporen om 
nog veel meer te lezen. Al moet ik daarvoor op mijn handen gaan 
staan en achterstevoren het Wilhelm us fluiten. Ik krijg iedereen 
aan het lezen. 

7. PBS 
Misschien heeft u gemerkt dat er in de klas van uw kind muntjes worden uitgedeeld of misschien heeft 
uw eigen kind deze al ontvangen. Deze muntjes worden uitgedeeld in het kader van PBS. 
PBS staat voor Positive Behaviour Support. Dit is een doelmatige schoolbrede aanpak die zich richt op 
het versterken van gewenst gedrag en op voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van 
een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Deze manier 
van werken heeft in verschillende landen al goed resultaat behaald. Elke week staat er schoolbreed 
een regel centraal die u terug kunt lezen op het informatiebord bij de ingang. Als deze regel goed 
uitgevoerd wordt, kan uw kind een muntje verdienen. Bij veertig muntjes krijgt de gehele groep een 
beloning. Na de kerstvakantie volgt nog een informatiebijeenkomst voor ouders om dieper op dit 
onderwerp in te gaan met elkaar. 

 
8. Staking 

Naar alle waarschijnlijkheid zal er in december nogmaals gestaakt worden door onderwijspersoneel in 
het hele land. Op dit moment is als datum dinsdag 12 december geprikt, maar is het nog afwachten 
hoe deze actie er dan uit gaat zien. We houden u hiervan op de hoogte. Zoals al eerder gemeld in deze 
Nieuwsbrief staan deze dag ’s avonds ook de rapportgesprekken gepland. Mocht de staking gevolgen 
hebben voor de rapportgesprekken dan hoort u hier tijdig van! 
 

9. Agenda komende periode 
vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november groepen 7 + 8 Week van de Mediawijsheid 
dinsdag 28 november VVE + groepen 1 t/m 4 Pietenmiddag 
woensdag 29 november VVE + groepen 1 t/m 4 schoen zetten  
  ouders groepen 3 Overstap bijeenkomst 4 
maandag 4 december deel van de groepen 7 binnenles schooltuinen 
dinsdag 5 december ochtend alle leerlingen Sinterklaasfeest 
dinsdag 5 december middag alle leerlingen  vrij (studiemiddag personeel) 
woensdag 6 december alle leerlingen vrij (studiedag personeel)                     
maandag 11 december groepen 3 t/m 8 1e rapport mee naar huis 
dinsdag 12 december ouders koffie drinken met de directie  
  ouders groep 3 t/m 8 rapportavond 
  alle leerlingen mogelijke staking, dan vrij 
woensdag 13 december ouders groep 3 t/m 8 rapportmiddag 
  groep 8b bezoek Hortus Botanicus 
dinsdag 19 december groep 8a bezoek Hortus Botanicus 
woensdag 20 december ouders groepen 3 Overstap bijeenkomst 5 
donderdag 21 december alle leerlingen Kerstdiner 
vrijdag 22 december alle leerlingen middag vrij, start kerstvakantie 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond woensdag 20 december 

 


