
 
 

 

NIEUWSBRIEF nr. 3, vrijdag 2 november 2018 
 

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne 
Zoals u weet is het heel belangrijk uw kind aan het lezen te krijgen en te houden. Maar vergeet 
ook het voorlezen niet!  
 
Wist u dat: 

 Voorlezen aan baby’s positief is voor de taalontwikkeling (maakt niet uit in welke taal) 
 Voorlezen leidt tot een veel grotere woordenschat - en dat is weer heel belangrijk voor 

het begrijpend lezen (maakt ook niet uit in welke taal) 
 Voorlezen ervoor zorgt dat de taalontwikkeling veel sneller gaat 
 Voorlezen nog meer effect heeft als u herhaald voorleest (vaker hetzelfde boek) en er 

allerlei vragen over stelt. 
 
In deze nieuwsbrief dus een paar tips voor boeken die u kunt voorlezen. 
Als uw kind in groep 1 of 2 zit, kunt u allerlei prentenboeken voorlezen, 
maar u kunt ook kiezen voor een verhalenbundel. Een erg grappig boek 
met kleine verhaaltjes is Kikkervisjes in de soep van Willemijn de Weerd. 
U kunt dan elke avond een verhaaltje voorlezen! Het is ook nog leuk voor 
groep 3. 

  
 
Ook kinderen die al kunnen lezen, vinden het hartstikke leuk 
voorgelezen te worden. Denkt u eens aan Botel Bibalo voor kinderen 
van groep 4 en 5. Lees elke avond een hoofdstuk voor en u zult merken 
dat ze het erg leuk en spannend vinden. 

. 
 

Bovenbouwkinderen vinden 
het ook leuk om voorgelezen 

te worden. Zeker als u met ze praat over het boek. 
U kunt kiezen voor een griezelige verhalenbundel 
zoals Monsters & Griezels maar het is ook bijzonder 
elke avond een hoofdstuk te lezen in een boek uit de 
serie De wilde heks. Als kinderen het leuk vinden, 
gaan ze vanzelf ook de andere delen lezen. Veel 
voorleesplezier! 
 

    

 
 
 

 

 

   



 

 

2. PBS – De 11 van jezelf 
Afgelopen maandag is gestart met een feestelijke PBS 
opening op het schoolplein. De winnaar van de mascotte-
tekenwedstrijd is bekend gemaakt: Angel Grewal. Deze 
oud-leerling heeft een prachtige banaan ontworpen. De 
tekening is tot leven gebracht in onze eigen 
schoolmascotte: Bannie Banana! 
Bannie Banana heeft “de 11 van jezelf” onthuld. Dat zijn elf 
regels die wij heel belangrijk vinden op onze school. Deze 
regels hangen bij elke schoolingang, in alle klassen en 
ruimtes. Om de regels aan te leren geven de leerkrachten 
gedragslessen die ondersteund worden door goed/fout 
filmpjes die door de kinderen zelf gemaakt zijn. Wanneer 
de kinderen goed gedrag laten zien, kunnen zij muntjes 
verdienen. Met die muntjes kunnen zij individuele en 
groepsbeloningen verdienen. 
 
Wij zijn een gezonde school, Bannie Banana past daar 
perfect bij. Daarom heeft hij in alle klassen een banaan als 
tussendoortje uitgedeeld. Ook kregen de kinderen nog een 
sleutelhanger met daarop de vier waarden die De Vier 
Windstreken belangrijk vindt:  
Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid en 
Saamhorigheid. 

Meer foto’s en filmpjes van deze feestelijke opening vindt u op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/obsdevierwindstreken/ 

 
3. Traktaties op school 

Als leerlingen jarig zijn dan willen de kinderen 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 
de website  gezondtrakteren.nl. 
Nog meer leuke ideeën kunt u 
halen uit de nieuwe 
traktatiewaaier. Deze waaier is 
vorige maand in alle groepen 
uitgedeeld. Aan de leerkrachten 
kan natuurlijk en bij voorkeur 
dezelfde traktatie gegeven 
worden. 
 

4. Studiereis directeuren 
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november gaan alle directeuren van de Innoord 
basisscholen op studiereis. Dit betekent dat Peter en Ferdinand die week niet in school zijn. 
Onze Intern Begeleider Vera Tucci is die week voor ouders en kinderen het aanspreekpunt bij 
bijvoorbeeld (dringende) vragen.  
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5. Van DigiDuif naar Social Schools 3.0 
Binnenkort komt de nieuwe digiDUIF app er aan! Deze 
gaat “Social Schools 3.0” heten en bevat de volgende 
nieuwe mogelijkheden: 

 Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje 
 Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school 
 Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van je kind op 1 plek 

 
Wat moet u doen? Voorlopig niets! 

 Zodra de school de nieuwe app gaat gebruiken ontvangt u een melding in de oude app 
en/of op de computer met een link naar de nieuwe (web)app.  

 Tot die tijd gebruikt u gewoon nog de digiDUIF app.  
 Inloggen in de nieuwe app kan met uw bestaande account! 

 
De nieuwe app 
De nieuwe app van Social Schools 3.0 ziet er anders uit dan Digiduif. In dit filmpje kunt u alvast 
zien hoe de app werkt: https://www.youtube.com/watch?v=dQeAxD7qRGM 
 

 
6. Agenda komende periode 

maandag 5 november groep 8D + 8B bibliotheekbezoek 
dinsdag 6 november groep 8A bibliotheekbezoek 
  groepen 3 muziekmiddag 
  groepen 1/2 Concertgebouw 
woensdag 7 november ouders groepen 3 Overstapbijeenkomst 3 
donderdag 8 november alle kinderen Nationaal Schoolontbijt 
vrijdag 9 november groepen 8 les Slavernijverleden 
maandag 12 november alle kinderen start Sinterklaasjournaal 
dinsdag 13 november groep 7B binnenles schooltuinen 
maandag 19 november ouderraad Sintversiering school  
dinsdag 20 november alle leerlingen vrij studiedag 2 voor leerkrachten 
donderdag 22 november groepen 7 en 8 IDFA 
maandag 26 november groep 7A binnenles schooltuinen 
dinsdag 27 november VVE + groepen 1/2 Pietenmiddag 
woensdag 28 november groepen 7 bibliotheekbezoek 
  groepen 1 t/m 4 schoen meenemen  
  ouders groepen 3 Overstapbijeenkomst 4 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond maandag 3 december 
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