
 
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF nr. 7, woensdag 28 maart 2018 
 
 
1. PBS – Positive Behaviour Support 
Iedere keer proberen we een stukje over PBS op te nemen in onze Nieuwsbrief. Dit keer een stukje 
geschreven door meester Boudewijn! 
Het is ontzettend leuk om te zien dat de PBS lessen ertoe 
bijdragen dat kinderen bewuster worden van hun eigen 
gedrag. Zo had ik kortgeleden een les gegeven over veiligheid 
en verantwoordelijkheid op de trap. Toevallig moest ik erna 
met de groep naar gym, dus had ik een aantal 
beloningsmuntjes in mijn zak gestoken. Meteen was er een 
aantal kinderen die de regels goed hadden toegepast. Deze 
kinderen kregen natuurlijk een beloningsmunt. Je ziet bij het 
geven van zo'n munt toch een twinkeling in de ogen van de kinderen. Na gym, toen we weer terug 
naar de klas liepen, maakte ik zelf een foutje. Ik nam op de trap de kortste weg, ik liep toen aan de 
linkerkant. Meteen kreeg ik opmerking van een kind, dat het veiliger is om aan de rechterkant van de 
trap te lopen. Zo zie je maar, zelfs de meesters en juffen leren nog iedere dag iets bij! ;-) 
 

2. Sta Sterk! 
Opkomen voor jezelf en een ander: 24 kinderen uit de drie groepen 7 weten hoe dat moet!  
In 10 lessen werkten de kinderen van de drie groepen 7 aan vaardigheden zoals je eigen mening geven, 
zeggen waar je last van hebt en nee zeggen. Ze werkten aan hun zelfvertrouwen, aan een positief 
zelfbeeld en assertiviteit.  
De Sta Sterk-training is erop gericht om kinderen te leren goed op te komen voor zichzelf en voor een 
ander. Daar hebben zij zelf iets aan en het draagt bij aan een prettige sfeer in de klas.  
Kinderen die zelfvertrouwen hebben en op een goede manier hun grens kunnen aangeven, hebben 
minder last van lastig gedrag van anderen. En andere kinderen leren rekening te houden met de 
grenzen van de ander. Alle juffen deden mee aan de training, zodat zij precies weten wat de kinderen 
leren en ze daarbij kunnen helpen.  
 
Wat de kinderen zelf van de training vinden? Een paar reacties:  
“Ik heb geleerd op te komen voor mijzelf”. 
“Ik word nu niet zo snel meer boos, maar los dingen op een rustige manier op”. 
“Vroeger was ik verlegen, nu durf ik veel meer te vertellen”. 
“Ik vond de training leuk!”  
 
Na 10 weken lang samen werken, was het op 22 maart tijd voor een feestje. Met een quiz, een spel en 
met toneelstukjes hebben de kinderen laten zien wat we geleerd hebben. En natuurlijk hoort daar een 
diploma bij! Onze school is nu 24 gediplomeerde Sta Sterk kanjers rijker.  
 
 

 



 

 

3. Staking 
Woensdag 14 maart was ook De Vier Windstreken gesloten 
en waren de kinderen vrij. Dit vanwege de grote 
onderwijsstaking in het basisonderwijs. Dit keer staakten 
leerkrachten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland. Er was een grote manifestatie in Amsterdam 
waarbij maar liefst 15.000 mensen van de Stopera naar het 
Museumplein zijn gelopen. Dit keer deden niet alleen 
meesters en juffen mee, maar liepen ook ouders met hun 
kinderen mee. Dit was niet alleen prachtig om te zien maar 
ook zeer noodzakelijk, want… 

 
In Nederland loopt het lerarentekort de spuigaten uit, maar in Amsterdam is het tekort het grootst. 
Klassen worden bij ziekte van de leerkracht zoveel mogelijk verdeeld over de andere groepen. Als het 
echt niet anders kan, worden de leerlingen naar huis gestuurd. Dat wil niemand, maar het onderwijs 
weet ondertussen niet meer hoe het tekort aan leerkrachten opgevangen moet worden. In Amsterdam 
verwachten we in 2023 een tekort van bijna 500 leerkrachten. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 
Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen leerkracht te vinden is. 
Het gaat om onze kinderen. Die moeten toch goed onderwijs kunnen krijgen! 
 
We willen u in deze Nieuwsbrief nogmaals bedanken voor uw begrip en ondersteuning… het gaat 
tenslotte niet alleen om werkdruk en salarisverhoging, maar vooral om een goede toekomst van uw 
en onze kinderen! Via deze link kunt u een artikel lezen dat op 14 maart in het Parool verscheen: 
https://www.parool.nl/opinie/-duizenden-kinderen-hebben-straks-geen-juf-of-meester~a4580494/ 
 

4. MR 
Donderdag 29 maart vergadert de MR weer. Een deel van deze vergadering is 
openbaar. Dit openbare of externe gedeelte van de vergadering duurt van 16.30 
tot 17.30 uur en de MR-leden heten u daarbij van harte welkom. Komt u ook? 
 

5. Overblijf 
Het gebeurt nog regelmatig dat de overblijfkosten te laat of op de verkeerde 
rekening worden betaald. Het zou fijn zijn als u de kosten vooraf betaald op: 
rekeningnummer NL 80 INGB 0008 3854 91  

t.n.v. L.V. Hup-Hervij  

(o.v.v. overblijf + voor- en achternaam kind + groep) 

Mocht overmaken niet lukken dan kunt u contant bij de administratie betalen. Juf Manuela werkt 

alleen ’s ochtends. 

 

6. Schoolreisjes 
Het is bijna april en het eind van dit schooljaar komt alweer in zicht. Dat betekent dat alle kinderen 
ook nog op schoolreis zullen gaan. De data en bestemmingen zijn al bekend: 
Groepen 1 + 2  maandag 25 juni  Sprookjeswonderland (Enkhuizen) 

Groepen 3 + 4  dinsdag 5 juni   Julianatoren (Apeldoorn) 

Groepen 5 + 6  donderdag 28 juni  Drievliet (Den Haag) 

Groepen 7 + 8  dinsdag 19 juni   Walibi (Biddinghuizen) 

De kosten hiervoor zijn al gedeeltelijk voorgeschoten door school. De kosten zijn dit jaar voor ieder 

kind  € 27,50. U kunt vanaf nu het schoolreisje van uw kind betalen op: 

rekeningnummer NL 72 INGB 0005 0569 83  

t.n.v. obs De Vier Windstreken  

(o.v.v. schoolreis + voor- en achternaam kind + groep) 
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7. Ouderbijdrage al betaald? 
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Zo nee, dan graag de bijdrage 
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 contant bij de administratie betalen. Juf Manuela werkt  
alleen ’s ochtends. 
 

8. Nieuws van onze leescoördinator 
www.curriculum.nu 
Zoals u weet heeft juf Lucienne er sinds maart een nieuwe functie bij: zij zit in het ontwikkelteam 
Nederlands voor Curriculum.nu.  De eerste schrijfsessie zit erop en het resultaat kunt u bekijken op 
https://curriculum.nu/nederlands/ . Het gaat over de toekomst van het onderwijs, dus ook over de 
toekomst van uw kind! Het is mogelijk mee te denken door feedback te geven op de producten. Op 
die manier kunt u ook invloed uitoefenen. Als u graag wat meer tekst en uitleg wilt dan kunt u dit 
aangeven bij de directie. Lucienne is dan zeker bereid een presentatie/ uitleg te geven.  
 
Maar nu eerst weer nieuws van juf Lucienne, want ze is en blijft natuurlijk ook onze leescoördinator! 

 
Het heeft al op onze Facebookpagina gestaan, maar ik wil het ook nog kwijt in 
de nieuwsbrief: wat zijn we trots op Salma uit groep 7! Zij deed mee met de 
Nationale Voorleeswedstrijd en deed dat erg goed. Om te oefenen heeft ze ook 
voorgelezen aan alle kinderen uit de groepen 7 en 8. Het boek Mees Kees op 
kamp wilden veel kinderen lezen en dat is een groot compliment voor de 
voorlezer.  
 
Let op: Vanaf 6 april ligt het mooie prentenboek Raad 
eens hoeveel ik van je hou! Voor 2 euro in de 
boekhandels. Ik heb ook weer een aantal boeken 

aangeschaft dus als u het boek wilt kopen (voor elke leeftijd nog leuk!) kan 
dat ook bij mij. Op is op.  
 
De Nederlandse kinderjury is ook weer van start gegaan en alle kinderen 
vanaf 6 jaar kunnen meestemmen. Is uw kind dus heel enthousiast over een 
bepaald boek, laat hem of haar dan stemmen op https://www.kinderjury.nl/boeken. 
 
Tot slot nog een vraag: leest u nog veel voor aan uw kind? Het blijft heel belangrijk én leuk, hoe oud 
uw zoon of dochter ook is. Zelf lees ik altijd voor vlak voordat mijn kinderen naar bed gaan – het is dan 
een gezellig moment en de kinderen vallen daarna heerlijk in slaap. 
 
 

9. Schoolhandbaltoernooi 
Onze school doet met  één team mee aan het schoolhandbaltoernooi. Dit toernooi wordt in sporthal 
De Weeren gespeeld. De eerste speeldag was woensdag 21 maart. Er stonden 4 wedstrijden op het 
programma. De eerste wedstrijd waren de jongens erg zenuwachtig en eindigde de wedstrijd met een 
nederlaag. De tweede wedstrijd werd zonder zenuwen gewonnen. En ook de derde en vierde wedstrijd 
eindigden in winst. Na de eerste speeldag staat het team van De Vier Windstreken met 9 punten op 
een knappe de tweede plaats in de poule.  
Als jullie het team aan het werk willen zien, kom dan woensdagmiddag 4 april naar sporthal De Weeren 
om onze jongens aan te moedigen! 
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10. Agenda komende periode  
do. 29 maart  Paasontbijt voor alle leerlingen ochtend 
   MR-vergadering  16.30 – 17.30 uur 
vr. 30 maart  Goede Vrijdag kinderen vrij 
ma. 2 april   Tweede Paasdag kinderen vrij 
di. 3 april   rapport 2 mee naar huis gr. 3 t/m 8 eind van de dag 
wo. 4 april   10-minutengesprekken 3 t/m 8 13.00 – 15.30 uur 
do. 5 april   10-minutengesprekken 3 t/m 8 18.00 – 20.30 uur 
ma. 9 april   “Eet je bord leeg” in De Meervaart, groepen ½ 10.30 – 12.30 uur 
di. 10 april   koffiedrinken met directie in Ouderkamer 08.30 – 09.00 uur 
wo. 11 april  Overstap-bijeenkomst 9 voor ouders gr. 3 11.30 – 12.30 uur 
di. 17 april   Boerderijbezoek De Stadshoeve, groep 6A 10.00 – 14.00 uur 
vr. 20 april   Koningsspelen hele dag  
di. 24 april   Boerderijbezoek De Stadshoeve, groep 6B 10.00 – 14.00 uur 
do. 26 april  verhalenverteller oma Katalin, groepen 8 13.00 – 13.50 uur 
vr. 27 april t/m zo. 13 mei Koningsdag & meivakantie kinderen vrij 

 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond woensdag 25 april. 
 

 


