
 
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF nr. 8, donderdag 26 april 2018 
 
 
1. PBS – Positive Behaviour Support 
 
Dat PBS leeft bij de kleuters werd de afgelopen weken wel weer duidelijk. Met extra aandacht voor de 
regels in de gang en de wc werden er weer veel muntjes verdiend door de kinderen. 'Waar moet ik 
dan aan denken?' vraagt u zich misschien af. Nou, bijvoorbeeld aan het volgende: Zie je een jas op de 
grond liggen? Dan raap je die op en hang je hem netjes aan de kapstok, ook al is deze niet van jou. Eén 
van de regels die ervoor zorgt dat we zuiniger omgaan met 
elkaars spullen. Verder konden er ook muntjes verdiend 
worden met netjes je handen wassen na het wc bezoek, de 
ketting weer netjes ophangen en kinderen die op de wc zitten 
niet storen.  
In groep 1/2 B van juf Elise en juf Mariëtte werd het behalen 
van de 40 muntjes gevierd met het bakken van koekjes. Met 
hulp van juf Jill werden er heerlijke koekjes gebakken en dat 
was goed te ruiken in de kleutergang! 
Ook in groep 1/2 C van juf Inez werd er gesmuld. In deze groep hadden de kinderen gekozen voor de 
volgende groepsbeloning: "Een filmpje kijken mét popcorn, want dat hoort erbij juf."  
Welke groep zal de volgende zijn? 
 

         
 
Maar er was nog een PBS succesje. Afgelopen maandag werd de tweede informatiebijeenkomst over 
PBS gehouden. Ook deze keer waren wij als school blij om te zien hoe enthousiast de aanwezige ouders 
reageerden op PBS. Heeft u beide bijeenkomsten gemist, maar zou u er graag een keertje bij willen 
zijn? Volgend schooljaar zal er een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd worden.  
 
 
 

 



 

 

2. Schoolfotograaf 
 
Na de meivakantie zal de schoolfotograaf Paulien van Gijn weer op De Vier Windstreken komen. We 
hebben hiervoor het volgende rooster bedacht: 
dinsdag 15 mei: ochtend VVE / Peutercombi - portretten + groepsfoto’s 
   - peuters ook met broertjes   
     en zusjes op de basisschool 
 middag groepen 8  - portretten + groepsfoto’s  
   - maandfoto’s 
 
woensdag 16 mei: ochtend groepen 3 – 4 – 5 – 6  - portretten + groepsfoto’s 
 
donderdag 17 mei: ochtend groepen 1 – 2 - portretten + groepsfoto’s 
 ochtend / middag groepen 7 - portretten + groepsfoto’s 
 middag  - vervolg ochtend 
   - broertjes en zusjes foto’s 
  

3. MR 
 
De volgende MR vergadering vindt plaats op donderdag 31 mei. Een deel 
van deze vergadering is openbaar. Een positieve  ontwikkeling is dat een 
aantal  geïnteresseerde ouders op de uitnodiging in de vorige nieuwsbrief is 
ingegaan om het externe gedeelte van de vergadering bij te wonen. Dit 
openbare of externe gedeelte van de vergadering duurt van 16.30 tot 17.30 
uur en de MR-leden heten u ook dit keer daarbij van harte welkom. Komt u 
ook? 
   

4. Juf Manuela stelt zich voor… 
 
Mijn naam is Manuela de Haan en ik ben sinds afgelopen februari als 
administratieve kracht op OBS De Vier Windstreken begonnen omdat 
Elaine lekker van haar pensioen ging genieten.  
U kunt mij elke ochtend van 8 uur tot 12 uur in mijn kantoortje bij de 
voordeur vinden. Natuurlijk mag u ook altijd even bellen met 020 - 
6313592. 
Zoals een aantal van u waarschijnlijk wel weet neem ik de coördinatie 
van de overblijf van Jill over. In de afgelopen maand hebben we de 
coördinatie samen op ons genomen, maar langzamerhand ga ik het 
alleen doen. Dit heeft al wat gevolgen gehad voor de organisatie van de 

overblijf. Zo zijn de kruisjeslijsten veranderd. U, of uw kind, kruist nu per dag aan wanneer uw kind wil 
overblijven. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om aan te geven dat uw kind op vaste dagen 
overblijft. Wanneer u dit bij mij aangeeft zal ik ervoor zorgen dat dit geregistreerd wordt. 
Verder wil ik u nog even herinneren aan de regel dat de overblijf van uw kind vooraf betaald dient te 
worden. Dit kan, als u dat wilt, ook per bank:  
rekeningnummer NL 80 INGB 0008 3854 91  

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

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

Vermeld bij de betaling voor- en achternaam en groep van uw kind(eren). 
Uw kind kan bij een betalingsachterstand worden geweigerd op de overblijf. Om dit te voorkomen 
kunt u altijd even contact met mij opnemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.  
 
Tot slot zou ik u willen vragen contact met mij op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over de 
overblijf. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind een fijne tijd heeft tijdens de overblijf. 
 

 

 



 

 

 

5. Een krant voor Noord door kinderen uit Noord 
 
Noordjes Schrijflab gaat een krant maken voor Noord met kinderen uit Noord.   
Niet zomaar een krant, nee: een echte krant. We zijn heel serieus. Omdat we 
willen horen wat de kinderen in Noord te vertellen hebben.  
In deze krant kun je lezen wat de kinderen en jongeren in Noord beleven en wat 
hen bezig houdt, wat hun mening is over maatschappelijke kwesties en 
ontwikkelingen in hun stadsdeel, de stad en het land. Kinderen leren de komende 
weken van onze begeleiders en door gastbezoeken van journalisten en 

redacteuren hoe het bij een krant werkt en hoe je een goed artikel schrijft. 
Bij een brainstorm in het Schrijflab over onderwerpen, waren we diep onder de indruk van wat de 
kinderen allemaal al weten. En ook de wenslijst van te interviewen mensen is lang.  
Noordje zoekt nog kinderen die na schooltijd mee willen schrijven. Op maandag en dinsdag is er nog 
genoeg plek in ons Schrijflab tussen 14.30 en 17.00 uur. Kinderen zijn dan welkom om extra 
taalopdrachten en oefeningen te maken op bijvoorbeeld het gebied van begrijpend lezen. En na de 
pauze (16.00 uur) gaan ze aan de slag met leuke opdrachten rondom de krant. 
 
Wil je meer informatie, neem gerust contact op: meedoen@noordje.nl of 020-6328236. 
Meer informatie staat ook op de website: http://www.noordje.nl/aanbod/noordjes-schrijflab/ 
 

6. Onze nieuwe ouder- en kindadviseur Hanan Boudount stelt zich voor 
 
Mijn naam is Hanan Boudount. Vanaf heden neem ik de werkzaamheden van 
mijn collega Tilly Duijts over als ouder- en kindadviseur op De Vier 
Windstreken. Op dinsdagmiddag (van 13:00 tot 17:00 uur) en 
donderdagochtend (van 09:00 tot 13:00 uur) ben ik bereikbaar voor ouders 
en kinderen die tips, advies of hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. U 
kunt bij mij terecht met vragen over opvoeden & opgroeien, maar ook 
bijvoorbeeld voor informatie over het tegengaan van pesten of voor jezelf 
leren opkomen. In zulke gevallen is het ook mogelijk voor ouders en/of kind 
om een training of cursus te volgen. Daarnaast kan ik u ook tips geven  om uw 
kind beter te laten eten of slapen, of om een leuke naschoolse activiteit voor 
uw kind te vinden.  

 
Samen met u kijk ik naar wat er aan de hand is en wat er nodig is. Het kan zijn dat u al geholpen bent 
met wat tips en advies. Mocht het toch wat ingewikkelder liggen dan kan ik samen met u een plan 
opstellen, en indien nodig verwijzen wij naar specialistische hulp. Het ouder- en kindteam is 
onafhankelijk van de school en gaat zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, 
werken wij samen met de school. Belangrijk voor ons is dat uw kind goed geholpen wordt! 

 
Heeft u vragen loop dan vooral binnen. Ik ben te vinden in de spreekkamer naast de gymzaal. U kunt 
ook altijd mailen naar h.boudount@oktamsterdam.nl of bellen op 06-40873207 om een afspraak in te 
plannen. 
 
Voor meer informatie over het ouder- en kindteam, neem een kijkje op www.oktamsterdam.nl 
 

7. Schoolhandbaltoernooi 
 
Het schoolhandbaltoernooi is inmiddels achter de rug. Vorige week hebben onze jongens in de 
finaleronde gespeeld en zijn hierin derde geworden. Weer een geweldige sportieve prestatie van juf 
Mieke en haar handbalsterren… GEFELICITEERD!!! 
 

 

 

http://www.noordje.nl/aanbod/noordjes-schrijflab/
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8. Nieuws van de Ouderraad 
 
Donderdag 26 april, de dag voor de vakantie, organiseert de 
Ouderraad voor alle kinderen BINGO in de grote hal. Hierbij kunnen 
de kinderen kleine maar leuke prijsjes winnen. Dit kunnen we 
organiseren dankzij de door u betaalde ouderbijdrage. 
 

Heeft u deze ouderbijdrage nog niet 
betaald? U kunt de bijdrage 
overmaken op onze rekening van de 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. 
 

9. 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) 

 

10. BANNE schoonmaak speurtocht 
 
Woensdag 9 mei vindt er in De Banne een Schoonmaak Speurtocht 
plaats. Deze actie wordt georganiseerd door de Kinderraad van De 
Banne, waarin ook kinderen van De Vier Windstreken zitten. Speeltuin 
De Zeeslag is om 13.00 uur het verzamelpunt. Doe je ook mee? 
 

11. Nieuws van onze taal- en leescoördinator 
 
Goed nieuws! Voorlezen en verhalen vertellen in uw eigen 

taal is heel goed voor uw 
kinderen. Soms zeggen ouders 
dat ze niet zo goed Nederlands 
kunnen dan daarom niet 
kunnen voorlezen, maar dat 
kan dus wél. Sterker nog: het 
opbouwen van kennis gaat het 
best in de eigen/ eerste taal. Kinderen mogen die anderstalige boeken ook 
mee naar school nemen er erover vertellen in bijvoorbeeld de boekenkring, 
dat is alleen maar hartstikke leuk en motiverend. Voor de volgende 

 

 

 

 

 



 

 

nieuwsbrief ga ik ook op zoek naar wat leuke titels die verkrijgbaar zijn in bijvoorbeeld het Turks of het 
Arabisch. Heeft u zelf een leuke titel, geeft het dan vooral aan mij door!Lezen doen we niet alleen voor 
de uitbreiding van onze woordenschat of voor het oefenen van de leesvaardigheid. Door te lezen leer 
je ook veel over verschillende mensen en hun meningen, over verschillende culturen en over jezelf. 
 
Een tip voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar is het mooie prentenboek 
‘Mootje.’ Zij groeit op in een Arabisch gezin, dus dat is heel herkenbaar 
voor veel van onze leerlingen. Er staan echt prachtige platen in!   
 
Dit keer ook een tip voor u! Kent u het kookboek van Nadia Zerouali al? 
Er staan 100 recepten in van Marokkaanse moeders. Het is namelijk 
ook heel belangrijk dat kinderen u zien lezen. Kijk maar eens naar dit 
filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=BLrcqVkyR50   
 
Veel lees- en kookplezier! 
 

12. BSO De Boei na de zomervakantie in school 
 
Na de zomervakantie heeft onze school een Buiten Schoolse Opvang (BSO) in huis. Daar zijn we heel 
blij mee. Daarnaast past het ook mooi binnen de Brede School en het voorziet in een steeds grotere 
behoefte van ouders. Met name nieuwe ouders vragen regelmatig naar zo’n opvangvoorziening. 
De Vier Windstreken gaat de samenwerking aan met Tinteltuin en zal BSO De Boei in het voormalige 
NSO-lokaal vestigen.  Op dit moment is BSO De Boei tot de zomervakantie nog gehuisvest in 
basisschool De Botteloef. In de zomervakantie zal ver verhuisd worden om daarna hier verder te gaan. 
Voor de kinderen die nu reeds van BSO De Boei gebruik maken zal alleen de locatie veranderen. De 
leidsters verhuizen mee. 
 
BSO De Boei zal tijdens de school weken geopend zijn voor voorschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur 
en naschool tot 18.30 uur. Tijdens vooraf aangekondigde schoolvrije dagen zal BSO De Boei de gehele 
dag open zijn. Tijdens de door het ministerie van Onderwijs vastgestelde schoolvakanties is BSO De 
Boei gesloten. De kinderen kunnen worden opgevangen op BSO NoordRijk. Daar zijn tijdens de 
schoolvakanties pedagogisch medewerkers van BSO De Boei werkzaam. 
 
Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over deze 
kinderdagopvang? Neem contact op met locatiemanager Olga Schipper.  
Dat kan telefonisch 0639113263 of per mail: o.schipper@tinteltuin.nl 
 

13. Agenda komende periode  
do. 26 april  verhalenverteller oma Katalin (middag) groepen 8 
vr. 27 april t/m zo. 13 mei Koningsdag & meivakantie kinderen vrij 
di. 15 t/m do. 17 mei  Paulien van Gijn op school (de schoolfotograaf) alle kinderen 
di. 15 mei   koffiedrinken met directie in Ouderkamer ouders 
ma. 21 mei  Tweede Pinksterdag kinderen vrij 
vr. 25 mei   bezoek Muiderslot groepen 5 
ma. 28 mei  Verkeerskunsten groepen 6 
di. 29 mei   bezoek muizenhuis OBA (middag) groepen 3 
do. 31 mei   MR-vergadering (16.30 – 17.30 uur) ouders 
  

 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond woensdag 30 mei. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLrcqVkyR50

