NIEUWSBRIEF nr. 6, maandag 4 februari 2019
1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne
Vanaf vrijdag 8 februari kunt u voor 2 euro het boek Kruistocht in
Spijkerbroek kopen bij de juf of meester van uw kind! Wees er snel bij,
want op is op.
Vindt uw kind het lastig om te lezen? U kunt dan ook eens naar een
luisterboek laten luisteren. Als u lid bent van de bibliotheek (en dat is
gratis!) dan kunt u de app daarvoor gratis downloaden. Kijk maar eens
op:https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html.
Ook voor kinderen die wel goed lezen, is het leuk af en toe naar een boek
te kunnen luisteren.
Afgelopen zaterdag heeft Osman Sahin uit groep 8B meegedaan aan
de voorleeswedstrijd. Hij las heel goed voor, maar heeft helaas net
niet gewonnen. Toch zijn wij erg trots op hem, goed gedaan Osman!
Tot slot: heeft u nog een leuke boekentip? Of weet u ergens een leuke
aanbieding? Stuur dan gerust een mailtje naar juf Lucienne
(l.rijks@innoord.nl) of vertel het op school aan haar. Wie weet staat
uw tip de volgende keer wel in de nieuwsbrief!

2. Nieuws van de MR
Maandag 28 januari is de laatste MR-vergadering geweest. De eerstvolgende vergadering zal
plaatsvinden op donderdag 21 maart. 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
komt te zijner tijd 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.

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
Iedere maand schrijft een meester of juf een stukje over
PBS - De 11 van jezelf. Dit keer is de beurt aan juf Vera,
onze Intern Begeleider.
“We zijn met z’n allen goed bezig met PBS op school.
Dat heb ik de afgelopen periode goed kunnen merken
omdat ik in verschillende groepen heb ingevallen.
Iedere klas heeft een hotelbelletje gekregen. Met deze
bel geeft de leerkracht aan wanneer er stilte van de
kinderen wordt gevraagd. Als je in verschillende
groepen werkt, krijg je een goed beeld of dat al leeft.
In iedere klas waar ik ben geweest reageren de kinderen
meteen op de bel. Dat is zo leuk om te zien. En zo handig
als je invaller bent! In alle klassen is dat nu hetzelfde. Ik
heb in alle klassen de overzichten voor de
groepsbeloning gezien. De kinderen zijn er heel erg mee
bezig om een beloning te verdienen en ik zie in alle
klassen overvolle overzichten.
Verder zie ik natuurlijk vaak de groepen naar buiten gaan en weer binnen komen. Ik kan
regelmatig munten uitdelen voor goed gedrag op de gang. Al met al zie ik heel wat positief
gedrag door de toepassing van PBS.”

5. Diverse activiteiten in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseren Stichting Wijsneus en andere jeugdpartners diverse
activiteiten in Amsterdam Noord en kunnen de kinderen weer volop plezier beleven.

Vakantie in de Speeltuinen van Noord
In de voorjaarsvakantie is op de speeltuinen
van SPIN weer van alles te doen! Er kan
worden gesport en gebouwd en naar hartenlust
gespeeld! Op woensdag 20 februari is er een
winterevent dat SPIN en DOCK samen organiseren op
speeltuin de Sterspelers. Er zijn diverse sporten te doen
en iets lekkers om te koken. Alle activiteiten starten om
14:00 uur. Voor meer informatie en het programma hou
je de website van SPIN in de gaten: www.stichtingspin.nl
Sportplezier georganiseerd door Sciandri & Gemeente Amsterdam Noord
- Sportmix:
wanneer?
Maandag 18 februari & dinsdag 19 februari, 13:30-16:00 uur
waar?
Sporthal de Weeren
voor wie?
Leeftijd: 4-12 jaar
- Sport- en Funtoer:
Woensdag 20 februari & donderdag 21 februari,12:00-16:00 uur
Sporthal Elzenhagen
Leeftijd: 6-12 jaar
Deelname is gratis!
Programma voorjaarsvakantie bij Wijsneus
- Dance Bootcamp
wanneer?
dinsdag 19 februari, 9:30 - 12:30 uur
waar?
Tolhuistuin
Dit wordt een super ochtend als je van dansen houdt! Wil je graag verschillende stijlen leren?
Bij deze dansworkshop van Solid Ground Movement krijg je een combinatie van stand-up en
Breakdance!!
Deze workshop wordt gegeven door de geweldige danser Henry O'tawiah. Hij leert je nieuwe
moves. Lukt het niet meteen, geen probleem, we herhalen en oefenen totdat je het doorhebt.
- Kinder Kook Resto
wanneer?
dinsdag 19 februari, 9:30 - 13:00 uur
waar?
Huis van de Wijk, Waterlandplein
Kom jij in de voorjaarsvakantie als echte kok heerlijke gerechten
leren klaarmaken? We maken zelf alles vers klaar. We zullen
laten proeven dat vers en gezond ook ontzettend lekker is. Als
echte obers serveren wij al het lekkers aan onze gasten. Onze
gasten zijn onze ouders, broer of zus of iemand anders die jij
hebt uitgenodigd om te komen lunchen.

- Masterclass Theatermaken
wanneer?
woensdag 20 februari, 9:30 - 12:30 uur
waar?
Gedempt Hamerkanaal 205
DAT!school docente Molly neemt tijdens de voorjaarsvakantie de kinderen mee in hun
fantasie en leert ze theater maken. We starten met een leuke warming up, krijgen
speloefeningen en theatertechnieken en gaan aan de slag met zelfgemaakte scenes. Aan het
einde van deze leerzame, toffe Masterclass geven we een showtje.
Wil jij mee doen aan deze te gekke workshops?
Geef je op via dit formulier: https://goo.gl/forms/VYk8AeT0MyJmSnCA2
Kosten per workshop:
€10,- (deelname voor kinderen met een stadspas is gratis)
Alle informatie staat op sterrenmakers.nl

6. Noordjes

Activiteiten

Naast de hierboven genoemde activiteiten is ook Noordje actief. 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. Meer informatie hierover vindt u
op hun website: http://www.noordje.nl/.

7. Schoolvoetbaltoernooi
Juf Mieke begeleidt zoals ieder jaar de kinderen bij diverse schoolsporttoernooien.
Momenteel wordt het Schoolzaalvoetbaltoernooi Amsterdam Noord gespeeld. Zij heeft
onderstaand stukje speciaal voor deze Nieuwsbrief geschreven:
“De Vier Windstreken neemt het in sporthal De Weeren tijdens het schoolzaalvoetbaltoernooi
op tegen andere scholen uit Amsterdam Noord met een meisjes- en een jongensteam.
Op woensdag 16 januari speelden de meisjes
3 wedstrijden. De eerste wedstrijd was tegen
Boven ‘t Y, toen moesten wij spelen tegen
Zeven Zeeën en de laatste wedstrijd was
tegen Elzenhagen. Iedere gewonnen
wedstrijd leverde ons 3 punten op. Wij
hebben die woensdag alle wedstrijden
gewonnen, dus 9 punten verdiend.
De jongens waren ook erg gedreven. Ze
zeiden wat de meisjes kunnen, dat kunnen wij
ook! Zo gingen wij op woensdag 23 januari
met onze jongens naar sporthal De Weeren. Het ging hartstikke goed. Ook zij wonnen alle
wedstrijden. Na 4 partijtjes hadden ze 12 punten verdiend.
De tweede speeldag voor de meisjes was woensdag 30 januari.
Ook deze woensdag speelden wij goed. Wij namen de volle winst mee naar school. Weer 9
punten. De meisjes spelen daarom de finaleronde op woensdag 13 februari.

Onze jongens spelen op woensdag 6 februari hun tweede ronde. Het zou mooi zijn als wij met
beide teams in de finale staan. We zijn erg blij met de ondersteuning van enkele ouders en
leerkrachten die niet alleen helpen bij het vervoer, maar ook de teams aanmoedigen en
ondersteunen. Ook u bent natuurlijk van harte welkom!”

8. Voorjaarsvakantie + studiedag
De voorjaarsvakantie is dit jaar van zaterdag 16 t/m zondag 24 februari. Aansluitend aan deze
vakantie heeft het team op maandag 25 februari een studiedag en zijn de kinderen ook nog
vrij. Dinsdag 26 februari wordt iedereen weer om 8.30 uur op school en in de klas verwacht.
We wensen u alvast een fijne week!

9. Agenda komende periode
dinsdag 5 februari
woensdag 6 februari
maandag 11 februari
dinsdag 12 februari
woensdag 13 februari
8A
finaleshopelijk beide teams
donderdag 14 februari
za. 16 t/m zo. 24 februari
maandag 25 februari
woensdag 27 februari

donderdag 28 februari
maandag 4 maart
dinsdag 5 maart

Schooltuinen binnenles 2
Schoolzaalvoetbaltoernooi
Overstapbijeenkomst 7 (11.30 uur)
voorlichting HALT
Schooltuinen binnenles 2
voorlichting HALT
Educatief Programma Jongeren

groep 6A
jongensteam
ouders groepen 3
groep 7A + 7B + 8A
groep 6B
groep 8B + 8D
groep
Schoolvoetbaltoernooi

voorlichting spoorwegen
Voorjaarsvakantie
studiedag 4
verkeersexamen theorie
Educatief Programma Jongeren
rapportgesprekken (middag)
Educatief Programma Jongeren
rapportgesprekken (avond)
boerderij-speurtocht
Schooltuinen binnenles 3

groepen 7
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
groepen 7
groep 8B
groepen 3 t/m 7
groep 8D
groepen 3 t/m 7
groep 1/2B + 1/2C
groep 6A

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond maandag 4 maart 2019

