NIEUWSBRIEF nr. 4, vrijdag 7 december 2018

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne
Juf Luciënne heeft dit keer allerhande goede tips over hoe je beter kunt worden in
begrijpend lezen.
“Veel ouders willen graag dat hun kind goed is in begrijpend lezen en vragen daar huiswerk
voor. Huiswerk meegeven is niet zo zinnig, maar u kunt wel heel veel doen! Begrijpend lezen
is een ingewikkeld proces waarbij heel veel factoren een rol spelen. Ik zal hieronder voor een
aantal factoren aangeven wat u kunt doen om uw kind te helpen”.
Factor

Wat kunt u doen?

Woordenschat en kennisuitbreiding

●

Technisch lezen - vooral in de groepen 3, 4 en
5 belangrijk voor het begrijpend lezen

●
●

Motivatie

●

Kennis van tekststructuur - Hoe zit een tekst
in elkaar? Wat zijn verschillen tussen teksten?
Hoe zie je dat?

●

Veel voorlezen (in de taal die u het
beste kent!);
● Praten over boeken met uw kind;
● Informatieve
televisieprogramma’s kijken met
uw kind (bijv. documentaires,
jeugdjournaal, klokhuis);
● Veel praten met uw kind (in de
taal die u het beste spreekt!).
Veel voorlezen;
Samen hardop lezen met uw kind
(om de beurt bijvoorbeeld);
● Zelf lezen (voorbeeld doet volgen).
Samen naar de bibliotheek gaan
en het kind zelf boeken laten
kiezen;
● Zelf enthousiast zijn over gelezen
teksten/ boeken en erover praten;
● Vragen naar school: ‘Wat ben je
aan het lezen op school?’ Positief
reageren en bijvoorbeeld vragen
of het leuk is.
Samen iets koken aan de hand van
een recept;
● De krant bekijken/ lezen;

●
●
●
●

●

Een proefje lezen en dan
uitvoeren;
Informatieve boeken/ teksten
lezen/ bespreken;
Op internet samen teksten lezen/
bekijken;
Tijdschriften bekijken: Zie je
verschil tussen een stripje, een
ingezonden brief, een verhaal, een
informatieve tekst?
De post samen bekijken/ lezen

“Kinderen kunnen deze moeilijke vaardigheid niet alleen op school leren. Daar hebben ze echt
hun ouders bij nodig! Als we met elkaar samenwerken kunnen we nog meer bereiken, dus ik
hoop dat u meteen aan de slag gaat met uw kind”.

2. Protocol “verzuim / te laat komen”
We merken dat dit schooljaar het verzuim in het
algemeen te hoog is en dat een aantal kinderen
regelmatig te laat komt. Daarom hebben we in overleg
met de Leerplichtambtenaar van de Gemeente
Amsterdam ons eigen protocol iets moeten herzien. De
belangrijkste veranderingen kort op een rij:
● Het verzuimprotocol zal noodzakelijkerwijs door ons
streng gehanteerd worden;
● Ouders zijn verantwoordelijk voor het afmelden of
ziekmelden van hun kinderen (een mondelinge
mededeling door een kind voldoet niet!);
● Te laat komen is óók ongeoorloofd verzuim;
● De Vier Windstreken hanteert het 3-6-9-systeem.
In het bijgevoegde protocol kunt u precies lezen wat er
veranderd is. Om ons goede onderwijs voort te kunnen
zetten is het van groot belang om het verzuim terug te
dringen. We weten dat u dit ook belangrijk vindt en gaan
er van uit dat u dit samen met ons wil aanpakken.
Ook zullen leerplichtmedewerkers het komende halfjaar weer een aantal keren op De Vier
Windstreken komen voor zogenaamde prikacties. Ze zullen dan ‘s ochtends of ‘s middags bij
de ingang komen kijken of er sprake is van verzuim en/of te laat komen.

3. Stadspasregeling ouderbijdrage (incl. schoolreis)
Ouders en kinderen die gebruik maken van de stadspasregeling van
de Gemeente Amsterdam hebben dit schooljaar de mogelijkheid om
met de stadspas van de kinderen de ouderbijdrage inclusief het
schoolreisje ineens te betalen bij onze administratie. Dit kunt u doen
door de stadspas(sen) van de kinderen mee te nemen naar school en
bij juf Manuela in te scannen. We vragen de betreffende ouders dit de

komende tijd te gaan doen, omdat de Ouderraad na alle festiviteiten rond Sint en Kerst hier
nu toch afhankelijk van gaat worden; zonder ouderbijdrage zijn ze niet in staat om alle leuke
dingen die ze doen te blijven organiseren!
Ook alle andere ouders kunnen de ouderbijdrage inclusief schoolreis betalen. Het handigst is
als u per kind € 50,00 overmaakt naar:
naam:
OBS De Vier Windstreken
rekeningnummer:
NL98 RABO 0329 0484 81
o.v.v.:
“ouderbijdrage” + naam kind + groep

4. PBS – De 11 van jezelf
Na de feestelijk PBS-opening op maandag 29 oktober hebben de
vier
kernwaarden
Verantwoordelijkheid,
Veiligheid,
Betrokkenheid en Saamhorigheid vier weken achter elkaar
centraal gestaan. Leuk en fijn om te merken is dat de kinderen De
11 van Jezelf niet alleen kennen, maar daar ook naar handelen.
En dat heeft weer tot gevolg, dat dit positieve en goede gedrag
met een muntje beloond wordt. Met elkaar wordt dan
toegewerkt naar een groepsbeloning.
Zoals u weet is PBS een schoolbrede aanpak. Daarmee wordt
gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, de
directeur op de gang, maar ook door de conciërge op het
schoolplein, de gymjuf in de gymzaal, de hulpouders in de
bibliotheek en natuurlijk ook de overblijfouders .
Speciaal voor de overblijfouders is er komende dinsdag een
PBS-bijeenkomst o.l.v. juf Maaike en juf Marsha.

5. Lezen... voorlezen…
… én de Schoolschrijver!

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de groepen 8 een
voorleeswedstrijd gehouden. Iedere groep 8 had een
eigen winnaar: Elif Düsün, Osman Sahin en Salah
Moussabbir. Zij hebben het dus heel goed gedaan!
De kinderen uit de groepen 6 mochten bepalen wie de
allerbeste Voorlezer van de school is, en zij hebben
gekozen voor Osman Sahin! Wij feliciteren Osman van
harte en wensen hem veel succes in februari. Dan mag hij
het opnemen tegen voorleeskampioenen van andere
scholen.
Ook zijn we trots dat we bekend kunnen maken wie onze
nieuwe Schoolschrijver gaat worden… niemand minder
dan Ruben Prins! Ruben heeft veel prachtige boeken
geschreven, waarvan kinderen er vast een paar kennen.
In een volgende nieuwsbrief zullen we Ruben Prins aan u
voorstellen.

6. Basketbal
Als sportactieve school heeft De Vier Windstreken meegedaan aan het basketbaltoernooi in
Sporthal De Weeren (Beemsterstraat 656, 1027 ED Amsterdam), en zowel ons jongens- als
meisjesteam hebben weer heel goed gepresteerd. Zo
goed zelfs dat beide teams aanstaande woensdag 12
december in de finaleronde staan. Het zou natuurlijk
ontzettend mooi zijn als zoveel mogelijk kinderen,
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s komen om de
twee teams aan te moedigen. De wedstrijden
beginnen om 15.00 uur en de prijsuitreiking is tussen
16.35 – 16.45 uur. Komt u ook? Alle basketballers die
meedoen kunnen om 14.25 uur verzamelen in de hal
van onze school en zullen samen met hun geweldige
coach juf Mieke om 14.30 uur naar De Weeren
vertrekken.

7. Inspectie bezoek
Voor de zomervakantie hebben we op De Vier Windstreken bezoek gehad van de Inspectie
van Onderwijs. Dit is altijd een zeer spannend moment. De manier waarop de Inspectie
tegenwoordig scholen bezoekt is wel iets veranderd; er wordt minstens één keer per vier
jaar onderzoek uitgevoerd op bestuursniveau waarbij
dit keer een groot aantal scholen binnen ons bestuur
Innoord op verschillende manieren bezocht is. Op De
Vier
Windstreken
is
een
zogenaamd
verificatieonderzoek uitgevoerd waarbij speciaal
gekeken is naar de onderdelen onderwijsproces
(aanbod en zicht op ontwikkeling) en kwaliteitszorg
en ambitie (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur).
Het definitief rapport naar aanleiding van dit
onderzoek hebben wij onlangs al in mogen zien, en
wat zijn we blij en trots!!! Op alle onderdelen die
beoordeeld zijn scoren we een ruim voldoende tot goed. Hiermee heeft nu ook eindelijk de
Inspectie aangegeven hoe goed er op onze school wordt gewerkt door het team,
leerkrachten en ouders. Binnen Amsterdam Noord zijn wij een voortrekker wat betreft goed
onderwijs, maar zullen we er ook op toezien dat we deze mooie waardering vast kunnen
houden en misschien zelfs nog iets te verbeteren.
Zodra het gehele rapport online komt te staan zullen we de link hiernaartoe met u delen.

8. Opvoedspreekuur Huis van de Wijk
Sinds kort is Hanan Boudount, onze OKA, samen met een collega gestart
met een opvoedspreekuur in het Huis van de wijk. Het opvoedspreekuur
is in principe zonder afspraak te bezoeken. De data die nu al bekend zijn
zijn:
● vrijdag 14 december 2018
11:00 tot 13:00 uur
● vrijdag 11 januari 2019
11:00 tot 13:00 uur
● vrijdag 25 januari 2019
11:00 tot 13:00 uur

9. Kerst
De Sint is pas net uit het land vertrokken en De Vier Windstreken is alweer
helemaal versierd om deze koude wintermaand mooi en sfeervol af te sluiten.
De kerstbomen zijn opgetuigd, overal hangen slingers en lampjes en weldra
zullen de kerstliedjes ook weer op de radio te horen zijn.
Voordat de kerstvakantie gaat beginnen zal woensdag 19 december nog eerst
het traditionele kerstdiner plaatsvinden tussen 17.30 – 19.00 uur. U zult
hierover via DigiDuif nader over geïnformeerd worden.

10.Agenda komende periode
dinsdag 11 december
dinsdag 18 december
woensdag 19 december
vrijdag 21 december
woensdag 9 januari
donderdag 10 januari

PBS-bijeenkomst (11.00 – 11.45 uur)
schaatsen Buikslotermeerplein
muziekmiddag
Overstapbijeenkomst 5 (11.45 – 12.30 uur)
Kerstdiner (17.30 – 19.00 uur)
middag vrij
rapportgesprekken (13.00 – 15.00 uur)
rapportgesprekken (18.00 – 20.00 uur)

overblijfouders
leerlingen groepen 6
leerlingen groepen 3
ouders groepen 3
alle leerlingen
alle leerlingen
ouders groepen 2
ouders groepen 2

De kerstvakantie start dus vrijdag 21 december om 11.45 uur. Alle leerlingen worden
maandag 7 januari 2019 weer op tijd op school verwacht.
Voor nu wensen we alvast alle leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers fijne
feestdagen met een goede jaarwisseling. Voor 2019 wensen we iedereen alle geluk,
gezondheid en liefde toe!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond vrijdag 11 januari 2019

