
 
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 11, woensdag 18 juli 2018 
 
Het schooljaar 2017 - 2018 zit er bijna weer op. Het was een goed jaar, en we gaan er van uit dat het                       
volgende schooljaar nóg beter wordt! De kinderen, leerkrachten en ouders hebben hard gewerkt en              
dit heeft tot mooie resultaten geleid. Dit heeft ook de inspectie vastgesteld die in juni bij ons op                  
bezoek was. Zodra wij het onderzoeksverslag hebben ontvangen zullen we dit natuurlijk met u delen. 
Ook hebben we bezoek gehad uit Canada; de Minister van Onderwijs van British Colombia en zijn                
delegatie waren ook zeer onder de indruk van De Vier Windstreken. 
Voor nu wensen we iedereen een fijne zomervakantie met prachtig weer en zien u allen op maandag                 
3 september weer uitgerust terug! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ferdinand van Veen & Peter Snijders 
directie OBS de Vier Windstreken 
 

1. PBS – Positive Behaviour Support 
Het schooljaar 2017-2018 zit er bijna op en het PBS-team kan best            

tevreden terugkijken op de PBS-ontwikkelingen op en in school. Na de           

zomervakantie wordt met een centrale en feestelijke start op het          

schoolplein de definitieve algemene regels gepresenteerd, de winnaar        

van de mascotte tekenwedstrijd bekend gemaakt en de mascotte         

onthuld. Spannend, spannend, spannend! 

De exacte datum is nu nog niet bekend en volgt later.  
 
 

2. Ouderraad  
Vandaag heeft de Ouderraad, ondanks de      
tegenvallende inkomsten dit schooljaar, een     
geweldig Zomerfeest georganiseerd. Leuke    
activiteiten - zoals dit Zomerfeest - kunnen wij        
alleen blijven voortzetten als de ouderbijdrage      
betaald wordt. 
 

     

 



 
Op onze facebookpagina zullen we ook een aantal leuke foto’s van het Zomerfeest plaatsen:  
https://www.facebook.com/obsdevierwindstreken/ 
 
Komend schooljaar zal er iets veranderen wat betreft de betaling van de ouderbijdrage; er wordt               
door de gemeente de mogelijkheid geboden om ouders en kinderen die gebruik maken van de               
Stadspas de ouderbijdrage én het schoolreisje ineens te laten betalen met de Stadspas. Hoe dit gaat                
werken laten we u zo snel mogelijk na de vakantie weten. 
 
 

3. Overblijf 
Ook volgend schooljaar kunnen de kinderen weer       
overblijven. De overblijf van uw kind dient vooraf betaald         
te worden:  
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). 
Mocht u gebruik willen maken van vaste dagen dan kunt u dit bij Manuela (administratie) vooraf                
aangeven. U kunt bij haar ook terecht met andere vragen en opmerkingen over de overblijf. 
 

 
4. Zomer in Noord 
De vakantie komt eraan! Er zijn weer volop activiteiten voor de thuisblijvende kinderen             
georganiseerd. Timmeren, schminken, freerunning, koken en nog veel… de hele zomervakantie lang            
sport en spel. En alles is gratis! 
 
Sterrenmakers.nl organiseert net als de afgelopen jaren in samenwerking met partners als Stichting             
Wijsneus, Dock, Funtrax, Kids Aktief en het Noorderparkbad net zoals de afgelopen jaren ook dit keer                
weer  Zomer in Noord: https://www.facebook.com/stichtingwijsneus/posts/887677838082385 

 
Meer informatie kunt u vinden op: https://sterrenmakers.nl/ 
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5. 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. Op dit moment is BSO De Boei tot de zomervakantie nog gehuisvest in basisschool De                 
Botteloef. In de zomervakantie zal 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. 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           
06-39113263 of per mail o.schipper@tinteltuin.nl 
 
 

6. Nieuws van onze taal- en leescoördinator juf Lucienne 
Voorkom de zomerdip!  
De kinderen zijn dit jaar weer lekker vooruit gegaan met lezen en het zou fijn zijn als we volgend jaar                    
weer verder kunnen gaan op dat niveau. Als uw kind minimaal 15 minuten per dag leest in de                  
zomervakantie, dan komt dat helemaal goed. Hieronder een aantal tips om al lezend een fijne               
zomervakantie te hebben: 

- Lees zelf ook veel! Goed voorbeeld doet volgen en het is nog leuk ook. DIt kan een krant, een                   
tijdschrift of een boek zijn. 

- Lees uw kind(eren) (het liefst dagelijks) voor. Kies hiervoor de taal die u het beste spreekt en                 
waar u zich prettig bij voelt. 

- Speel taalspelletjes met uw kind(eren). Dit kan ook in uw eigen taal! Kijk voor tips op:                
http://www.meertalig.nl/taaltip-van-de-week/ 

- Bekijk het zomergidsje met allemaal leuke boekentips op: 
https://issuu.com/schoolsupport/docs/de_boekenverslinder_hr 
 

Goed nieuws! De meeste kinderen vinden het lezen van junior informatieboekjes erg leuk en dat kan                
tot 1 september gratis! Ga gauw naar https://www.dconline.nl/. 
Als uw kind op “start” klikt, kan hij/zij zelf een leuk onderwerp kiezen en daar een boekje over lezen.                   
Er zijn boekjes te vinden voor alle leeftijden, dus kijk gauw. Aan de jongere kinderen kunt u een                  
boekje voorlezen en er samen over praten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot een herinnering. Heeft u al gedacht aan: 
- Het aanschaffen van de zomerleesboekjes (groep 3/4)? Dit kan bij de juf of meester van uw                

kind. Er zijn er nog wat over, dus als ouders van kinderen van groep 2 of van groep 5                   
interesse hebben, geef het door aan de juf of meester van uw kind! 

- Het aanvragen van een vakantietas bij de OBA? 
https://www.oba.nl/nieuws/oba-junior-vakantietas.html. 

- Het downloaden van de vakantiebieb-app www.vakantiebieb.nl? 
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7. Agenda komende periode  
do 19 juli laatste schooldag2017 - 2018 alle leerlingen 
ma 3 september eerste schooldag 2018 - 2019 alle leerlingen  

 
 
 

De eerste Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar verschijnt in de eerste schoolweek. 
 

 

 


