
 
 

 

NIEUWSBRIEF nr. 2, woensdag 10 oktober 2018 
 

1. Kinderboekenweek 2018: “KOM ERBIJ!” 
Op 3 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Deze week duurt tot 14 oktober en 
staat volledig in het teken van vriendschap. Wat een leuk thema voor alle leeftijden! 
Zoekt u nog een leuk boek voor uw kind?  
Volgens 25.000 stemmende kinderen in Nederland zijn “De waanzinnige boomhut van 78 
verdiepingen” van Andy Griffiths en Terry Denton, vertaald door Edward van de Vendel én 
“Het leven van een loser 11 – Drie keer niks” van Jeff Kinney, vertaald door Hanneke Majoor, 
de winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 
2018. Griffiths en Denton wonnen in de leeftijdscategorie 
6 – 9 jaar en Kinney in 10 – 12 jaar. 
 
De Gouden Griffel is dit jaar gewonnen door Annet Schaap 
voor haar schrijfdebuut “Lampje”. Dit werd op dinsdag 2 
oktober bekendgemaakt tijdens het Kinderboekenbal. 
Annet was en is tot nu toe vooral bekend vanwege haar 
fantastische tekeningen in boeken van o.a. Francine 
Oomen (“Hoe overleef ik…”), Jacques Vriens (“Meester 
Jaap”) en onze eigen Manon Sikkel (“Elvis Watt”). Nu heeft 
ze voor het eerst ook een boek geschreven en meteen 
daarmee de belangrijkste prijs gewonnen! 

 
Het prentenboek “Fabeldieren” van illustrator 
Ludwig Volweda en schrijfster Floortje 
Zwigtman heeft het Gouden Penseel gewonnen 
voor het best geïllustreerde kinderboek. 
 

Ook zijn de Zilveren Griffels en Penselen uitgereikt. Meer informatie hierover vindt u op: 
https://www.kinderboekenweek.nl/griffels-penselen/penselen/ 
 
Natuurlijk besteden we op school ook weer veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Overal 
in school zijn al leuke en mooie dingen opgehangen, er is al gedanst en gezongen bij de 
opening waarna het voorleesontbijt plaatsvond, er zijn diverse schrijversbezoeken én 
woensdag 17 oktober vindt onze jaarlijkse boekenmarkt weer plaats. U komt toch ook? 
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2. PBS – Positive Behavior Support 
Vorig schooljaar is de school gestart met PBS, een schoolbrede 
aanpak voor het bevorderen van positief gedrag. Bij goed gedrag 
kunnen de kinderen muntjes verdienen, die leiden tot een 
groepsbeloning. Alle klassen hebben verschillende beloningen 
verdiend, zoals;  film kijken, taart bakken, speelgoed meenemen, 
in pyjama naar school komen, thee drinken, enz. Deze aanpak 
blijkt succesvol en daarom gaat de school er dit jaar ook weer 
mee verder. Dat is een reden voor een feestje! Op de maandag 
na de herfstvakantie zal er om 8.45 uur een feestelijke PBS-opening op het plein zijn. Dan 
worden de algemene regels gepresenteerd, de winnaar van de mascotte tekenwedstrijd 
bekend gemaakt en de mascotte onthuld. U komt dan toch ook een kijkje nemen? 
  

 
3. Traktaties op school 

Als kinderen jarig zijn dan willen ze dat ook vieren en iets trakteren. 
De afspraak is wel dat er maximaal één traktatie uitgedeeld mag 
worden. Omdat wij op De Vier Windstreken een gezond beleid 
willen voeren, vragen wij u een keus te maken uit de gezonde 
traktaties die bijvoorbeeld in de traktatiemap (ontwikkeld door de 
GGD) staan. Deze map is bij iedere klas en in de ouderkamer te 
vinden.  
Andere leuke ideeën vindt u op:  http://www.gezondtrakteren.nl/. 
Nog meer leuke ideeën kunt u halen uit de nieuwe traktatiewaaier. 

Deze waaier is vandaag in alle groepen uitgedeeld. Aan de leerkrachten kan natuurlijk dezelfde 
traktatie gegeven worden. 
 
 

4. Nieuws van de MR en GMR 

De eerstvolgende vergadering van de Medezeggenschapsraad is dinsdag 16 oktober. Het 
extern gedeelte is openbaar, is van 20.00 – 21.00 uur en vindt in de centrale hal van de school 
plaats. De agenda staat op de website onder het kopje Ouders – Vergaderingen MR. 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komt donderdag 18 oktober a.s. van 
18.00 – 20.30 uur op het bestuurskantoor  van Innoord bijeen. 
 
 

5. Studiereis directeuren 
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november gaan directeuren van de Innoord basisscholen 
op studiereis. Dit betekent dat Peter en Ferdinand die week niet in school zijn. De drie 
bouwcoördinatoren (Marianne van Leeuwen - onderbouw, Jos Hulst - middenbouw en Ria 
Brugman - bovenbouw) en de intern begeleider (Vera Tucci) zijn die week voor ouders en 
kinderen het aanspreekpunt bij bijvoorbeeld vragen.  
 
 

6. Noordjes Activiteiten Nieuws 
Noordje organiseert kunst -en taalprojecten op school en in de wijk voor kinderen en jongeren 
van 6-18 jaar in Amsterdam Noord. Het gebouw van Noordje heet Kazerne Z en in dit gebouw 
vind je Noordjes Schrijflab, waar verhalen worden geschreven en schoolwerk wordt gemaakt. 
En de Z-store, een interactieve entree waar de fantasie wordt geprikkeld.  
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Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling 
Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met taalondersteuning en 
creativiteit. Er zijn meerdere begeleiders aanwezig die jou daarbij helpen. Momenteel werken 
we alweer hard aan een tweede editie van onze eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven? 
Wanneer? 
Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur. 
 
Praatjes & Plaatjes 
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte 
schrijvers of illustratoren schrijf je verhalen en maak je tekeningen.  
Wanneer?   
Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur: 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12. 
  
Noordje naar het Museum 
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op 
onderzoek langs beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken. 
Alle bezoekjes worden afgesloten met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend 
kunstenaars en schrijvers. Ook maken we een gezellige museumblog met daarop tutorials van 
jullie zelfgemaakte kunstwerken en leuke weetjes over de musea. 
Wanneer?   
Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur; 
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum / 
3 november 2018: Museum het Schip 
1 december 2018: Tropenmuseum / 15 december 2018: Huis Marseille  
 
Noordjes Kunstacademie 
Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt, 
de mooiste kleuren mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op 
voor Noordjes Kunstacademie! Net zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van 
1,5 uur allerlei ambachtelijke teken- en printtechnieken en experimenteer je met 
verschillende materialen. Je krijgt een kijkje in de  kunstgeschiedenis en leert trucjes die de 
grote meesters ook gebruiken. Tijdens de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in 
de omgeving of kijken we bij andere kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een 
expositie waarin jouw studies en kunstwerken echt worden tentoongesteld! De lessen en 
opdrachten zijn goed te volgen voor beginners en bevatten 
tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde kinderen. 
Wanneer? 
Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur; 
Oktober 2018: 5, 12, 19 
November 2018: 2, 9, 16, 23, 30 
December 2018: 7, 14 
Januari 2019:  4, 11, 18, 25 
Februari 2019: 1 (eindpresentatie) 
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf 
 
Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact met 
ons op via meedoen@noordje.nl of 020-6328236. U kunt ook meer informatie vinden op de 
website van Noordje: http://www.noordje.nl/aanbod/ 
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7. Agenda komende periode 

donderdag 11 oktober groep 8D Hortusbezoek 1 
donderdag 11 oktober informatieavond gr. 8  ouders & kinderen 
maandag 15 oktober groepen 5 & 6 schrijversbezoek Wilma Geldof 
dinsdag 16 oktober MR-vergadering leerkrachten & ouders 
woensdag 17 oktober boekenmarkt ouders & kinderen 
ma. 22 t/m vr. 26 okt. herfstvakantie kinderen & ouders 
dinsdag 30 oktober groep 8A Hortusbezoek 2 
woensdag 31 oktober groep 8B Hortusbezoek 2 
donderdag 1 november groep 8D Hortusbezoek 2 
donderdag 1 november groepen 1 & 2 infomatieavond 
 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond vrijdag 2 november 
 
 

 
(herfst in Het Vliegenbos, Amsterdam-Noord) 

 
 
 


