
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 5, maandag 14 januari 2019 
 
 

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne 
Ik heb weer leuk nieuws voor u! Januari is altijd een goede (voorlees)maand. De Nationale               
Voorleesdagen starten op woensdag 23 januari en gaan door tot zaterdag 2 februari. In alle               
bibliotheken zijn er dan leuke activiteiten voor peuters en kleuters. Ga bijvoorbeeld op             
zaterdag 2 februari naar de bibliotheek Banne voor de voorleesvoorstelling Kat en Muis             
zoeken een huis. Hier kunt u gratis heen met een pasje van de bibliotheek. Zijn uw kinderen                 
nog geen lid? Als u ze lid maakt (gratis!) tijdens de voorleesdagen, krijgen ze een lief                
vingerpoppetje van Harry de Kater. 
 

Ook kunnen kinderen vanaf 21 januari een mooie kleurplaat         
ophalen. Daarmee kunnen ze leuke prijzen winnen! 
 
Op school zitten we ook niet stil: Onze nieuwe         
schoolschrijver Ruben Prins begint op     
donderdag 24 januari! Verderop in deze      
Nieuwsbrief kunt u een stukje over hem lezen. 
 

Nog iets verder weg, maar wel vast leuk om te weten: vanaf 8 februari              
ligt er weer een goedkoop boek in alle boekhandels. Ook dit jaar zorg ik              
ervoor dat we weer wat exemplaren op school hebben liggen. U kunt het             
boek dan kopen bij uw leerkracht voor €2,00. Het gaat om het            
spannende boek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman.  
 

 
2. Dag van de Voorschool 

Op woensdag 23 januari aanstaande organiseert de gemeente Amsterdam de Dag van de             
Voorschool. 
 
De Voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool, zodat zij een goede start hebben. De               
Voorschool is een kinderopvangvoorziening waar kinderen tussen 2 en 4 jaar spelend leren.             
Er is veel aandacht en tijd voor taal(spelletjes), voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en             
bewegen. Het programma en de werkwijze van de Voorschool sluiten aan bij het programma              
en de werkwijze in groep 1 en 2. Hierdoor is voor het kind de overgang naar de basisschool                  
makkelijker. 
 
De Voorschool van De Vier Windstreken doet ook mee aan de Dag van de Voorschool en wat                 
kunt u daar op 23 januari verwachten? 
 
U kunt binnen komen lopen tussen 09.30 en 12.00 uur. In de Voorschool wordt u               
geïnformeerd over het voorschoolse programma, de kosten van deelname aan de           

 



 
Voorschool en de vergoedingen. Natuurlijk kunt u samen met uw kind een rondleiding             
krijgen. Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom! Ook is het mogelijk om uw kind direct in                  
te schrijven. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 1 jaar oud is. 

3. Nieuws van de MR 
De eerstvolgende MR-vergadering van dinsdag 15 januari is verplaatst naar maandag 28            
januari. Het extern gedeelte - van 17.00 tot 18.00 uur - is openbaar en vindt in de centrale                  
hal van de school plaats. De agenda voor deze vergadering is er nog niet, maar komt op onze                  
website te staan onder het kopje Ouders – Vergaderingen MR. 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad komt donderdag 14 maart van 18.00 –          
20.30 uur op het bestuurskantoor bijeen. 

4. 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 
 
 
 

5. PBS – De 11 van jezelf 
Een belangrijk onderdeel van PBS is het verzamelen van data met betrekking tot het gedrag               
van de kinderen. Op basis van die verzamelde data kunnen – indien nodig natuurlijk – de                
benodigde interventies  gedaan worden. 
In december zijn we gestart om in de hele school de kleine en grote gedragsincidenten in                
kaart te brengen. We willen namelijk precies weten: 

● wat voor gedragsincident het is (is het bijvoorbeeld schelden, vechten, iemand           
uitsluiten of iets anders); 

● waar het gedragsincident plaatsvindt (gebeurt het in het klaslokaal, op de gang, in de              
gymzaal, tijdens de pauze of op een andere plek); 

● en of het een klein of groot gedragsincident is (reageert iemand brutaal of wordt er               
gelijk gevochten). 

 
Deze en volgende week gaan we verder met het dagelijks verzamelen van kleine en grote               
gedragsincidenten om daarna de verzamelde data te analyseren. Op basis van die analyse zal              
dan gekeken worden wat nodig is om gedragsincidenten te voorkomen. 

 



 
Het team zal zich ook verder ontwikkelen tijdens de studiedag op woensdag 16 januari.              
Tijdens deze studiedag zijn alle leerlingen vrij. 
 
 

6. Studiedag op 16 januari → alle kinderen vrij 
Zoals in bovenstaand stukje al geschreven staat er voor woensdag 16 januari voor de              
leerkrachten een studiedag op het programma. Dit betekent, dat alle kinderen die dag vrij              
zijn. 
 

 
7. De Schoolschrijver! 

Zoals we al in onze vorige Nieuwsbrief hebben vermeld         
zijn we trots dat niemand minder dan Ruben Prins onze          
nieuwe Schoolschrijver gaat worden!  
Ruben Prins werd op 26 mei 1978 geboren in Hilversum.          
Als kind heeft hij nooit schrijver willen worden. Pas         
tijdens zijn studie Bedrijfseconomie begon hij met het        
schrijven van verhalen. Eerst waren dat verhalen voor        
volwassenen, maar al snel werden het jeugdverhalen       
(omdat die gewoon leuker zijn!). In 2005 werd zijn eerste          
boek “Onder het donkere water” gepubliceerd bij       
uitgever Leopold. Ruben schrijft verhalen voor veel       
leeftijden: voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen,         
tot jongvolwassenen. Van peuters tot en met pubers. Op         
dit moment heeft hij 25 titels op zijn naam staan. Ruben           
zal op donderdag 24 januari verwelkomd worden op De         
Vier Windstreken, en dat doen we dan natuurlijk zoals         

ieder jaar op onze eigen bijzondere manier op het schoolplein. U bent daarbij ook van harte                
welkom. Schrijf de datum in de agenda. Daarna kunt u ook mee naar binnen, want Ruben                
Prins wil zich heel graag aan u voorstellen en alvast wat vertellen over de lessen die hij zal                  
gaan geven. 
 

         
 
 

8. Even voorstellen... juf Gisela 
Na de kerstvakantie is juf Gisela Kalloe bij ons op De Vier Windstreken gestart. Zij is in eerste                  
instantie voor 2 dagen (maandag en dinsdag) in groep 3A aan de slag gegaan. Vanaf 1                
februari komen daar nog 2½ dag bij. Juf Gisela is een zeer ervaren leerkracht en zijn erg blij                  
met haar inzet voor de kinderen en willen haar van harte welkom heten op De Vier                
Windstreken. 
 
 

 



 
9. Cito - toetsperiode LVS (leerlingvolgsysteem) 

In de komende vier weken (tussen maandag 14 januari en vrijdag 8 februari) worden de 
midden toetsen van Cito in de groepen 3 tot en met 8 afgenomen. Er is gekozen voor een 
ruime toetsperiode en dit houdt in dat de toetsen verspreid worden afgenomen. 
 
 

10.Agenda komende periode 
 
maandag 14 januari start periode schooltandarts  
dinsdag 15 januari koffiedrinken met de directie ouders 

(8.30 - 9.00 uur)  
dinsdag 15 januari Overstapbijeenkomst ouders groepen 3 
woensdag 16 januari studiedag leerkrachten alle leerlingen vrij  
woensdag 23 januari Dag van de Voorschool alle geïnteresseerden 
donderdag 24 januari start en welkom De Schoolschrijver leerlingen en ouders 
maandag 28 januari MR-vergadering (17.00 - 18.00 uur) alle geïnteresseerden 
 
 
 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond vrijdag 4 februari 2019 
 
 

 
 

 


