NIEUWSBRIEF nr. 3, woensdag 18 december 2019
1. Vanavond de jaarlijkse gezellige en sfeervolle kerstmaaltijd
Zoals u weet is de gezellige en sfeervolle kerstmaaltijd vanavond (woensdagavond 18
december) van 17.30 – 19.00 uur. Vanaf 17.15 uur is de school open. Ouders/verzorgers
hebben een kwartier de gelegenheid om hun kind(eren) te brengen, even in de klas te kijken,
een paar sfeerfoto’s te maken en natuurlijk het eten te brengen.

2. De MR stelt zich voor
Aruna Rosiek (Ouder van Shivaya 5A)
Mijn naam is Aruna Rosiek (42 jaar). Ik ben van hindoestaanse afkomst
en ik ben alleenstaande moeder van Shivaya (nu groep 5). Daarnaast
werk ik 4 dagen per week als chemisch-analist. Graag wil ik mijn
steentje op school bijdragen.
Na ongeveer 1.5 jaar OuderMR lid te zijn, ga ik de uitdaging als
voorzitter van de MR aan. Dit vind ik erg spannend, het zal een
persoonlijke overwinning zijn.
Leuk weetje: ik heb ook op De Vier Windstreken gezeten!
Maaike Maijenburg (leerkracht/bouwcoördinator groep 1/2)
Elke dag kom ik van Oost naar Noord op de fiets naar de Vier
Windstreken. Dit doe ik al meer dan 15 jaar! De laatste jaren sta ik met
veel plezier in groep 1-2. Naast het lesgeven vind ik het ook leuk om
samen met alle andere betrokkenen op een kritische en vooral positieve
wijze mee te denken en te praten over schoolzaken. Een goede
samenwerking tussen ouders en school vind ik belangrijk. De MR kan
daarbij een rol spelen door kritisch te kijken naar allerlei schoolzaken.
Bovendien vind ik het belangrijk dat ik als leerkracht in de MR de
belangen van mijn collega’s, indien nodig, kan behartigen. Vorig jaar
was ik de voorzitter, nu heb ik het stokje overgedragen aan Aruna en ben ik de secretaris van
de MR.
Een leuk weetje: 20 jaar geleden heb ik stage gelopen bij juf Eunice en juf Astrid!
Jill Sawade (onderwijsassistent groep 1/2)
Ik werk ruim 17 jaar in Amsterdam Noord, waarvan zeker 13 jaar op de
Vier Windstreken. Ik ben de onderwijsassistent van de kleuters. Ik ben in
elke kleuterklas wel te vinden. Helaas is de ouderkamer niet meer
dagelijks voor de ouders te bezoeken, ik bracht daar ook regelmatig een
bezoek, of gaf een ouderbijeenkomst. Ik hoop dat er in de toekomst
weer een mogelijkheid komt dit te herstellen. Een goed contact met
ouders is belangrijk. Dit is ook een van de redenen waarom ik in de MR

zit, om een goede afstemming met de ouders en de leerkrachten te waarborgen.
Leuk weetje: Ik heb zelf twee kinderen in groep 6 en 7 op een school in
Purmerend. Op hun school zit ik ook in de MR als ouder(voorzitter) i.p.v. leerkracht.
Matthijs de Winde (leerkracht groep 4)
Dit jaar ben ik het enige mannelijk lid van de MR, een bevoorrechte
positie! In 2017 ben ik toegetreden tot de PMR omdat het mij leuk en
leerzaam leek om op een ander niveau na te denken over het
onderwijs. Ik heb mij sinds die tijd, onder andere door de Basistraining
MR, kunnen ontwikkelen en heb geleerd hoe wij als MR van waarde
kunnen zijn voor het team, de school en het onderwijs.
Een leuk weetje: zelf heb ik 4 zussen en alleen maar nichtjes. Mij
staande houden tussen vrouwen moet dus geen probleem zijn!
Shazia Wagid (Ouder van Zanurah 1D, Zaara 7A en Ziyanoor VVE)
Ik ben 37 jaar en een moeder van 4, waarvan er 3 op de Vier Windstreken
zitten. In mijn vrije tijd ben werkzaam als onderwijzer op een islamitische
weekendschool, waar ik Quraan- en Islaamlessen verzorg aan meisjes en
vrouwen.
Het lijkt mij leuk om ook te kijken hoe wij, als ouders zijnde, in
samenwerking met de school een betere omgeving kunnen creëren voor
onze kinderen, zodat zij zich ook beter kunnen ontwikkelen op school.
Vandaar dat ik mij ook heb aangemeld voor de MR. Het is mijn eerste
keer en ik vind het heel spannend.
Een leuk weetje: Ik laat mensen altijd verbaasd staan met mijn plat Amsterdamse accent!
Mahassine (Ouder van Mohamed Achraf 8A en Amir 4B)
Ik ben Mahassine Zentari. Ik ben moeder van 3 kinderen waarvan 2
zoons op De Vier Windstreken zitten en een dochter op de
middelbare school. Ik zat onlangs 1 jaar in de OR wat ik met plezier
heb gedaan. Ik ben al ruim 5 jaar hulpouder in de bibliotheek op
school. Momenteel doe ik ook, met een selectie kinderen uit groep
4, een nieuwe methode: BOUW-tutorlezen & flitsen. Ik ben graag
als ouder betrokken op school maar de MR had ik nog niet gedaan
en wekte mijn interesse toen ik gevraagd werd of het wat voor mij
was. En het antwoord was JA! Door mijn grote sociale contacten op
school heb ik een lage drempel om te achterhalen wat er bij de
ouders speelt. Ik vind het spannend en zie het als een uitdaging om
mijn kennis in te zetten in de MR.

3. Even voorstellen - Mariëlle Beniers
Ik ben Marielle Beniers en woon in Diemen met mijn man en 2 zonen van 10 en 7 jaar oud.
Bijna 50 jaar geleden ben ik in Noord-Brabant geboren en heb daar tot mijn 12e gewoond.
Voordat ik op De Vier Windstreken begon als juf heb ik jarenlang als Marketeer gewerkt bij
o.a. De Telegraaf, Hema Foto en De Persgroep. Maar omdat ik wat anders wilde en graag
met kinderen werk, ben ik in 2018 gestart als zijinstromer bij Innoord. Ik hou erg veel van
sporten: ik loop hard, ga iedere week bootcampen en sinds kort voetbal ik met 12 dames in
een voetbalteam bij SV Diemen. Ik hou van lekker eten en gelukkig kan mijn man goed koken,
want daar ben ik erg slecht in.
Ik geef graag het stokje door aan de juf Jessy, LiO van groep 1/2D.

4. Nieuws van de Leerlingenraad
Op maandag 9 december is de Leerlingenraad voor een tweede keer bij elkaar
geweest. Helaas kon Emir van groep 8 er niet bij zijn, maar Kayra uit groep 6 was er
deze keer wel bij. De klassenvertegenwoordigers hebben naar aanleiding van de
eerste bijeenkomst een ideeënbus gemaakt. Het was de bedoeling dat iedere
klassenvertegenwoordiger zijn ideeënbus naar de tweede bijeenkomst meenam. Dit
is nog niet gelukt, maar we gaan ervan uit dat het de volgende keer voor elkaar komt.
De Leerlingenraad is druk bezig met het ontwerpen van een eigen logo. Hierover de
volgende keer meer.
Op maandag 6 januari komt Merel Kokhuis - Social Media Manager van ons bestuur Innoord
- leerlingen uit de Leerlingenraad interviewen. Meerdere scholen zijn ons al voor geweest.
Ben je nieuwsgierig naar deze filmpjes, kijk dan eens op instagram@innoord. Onze school en
de leerlingen die met toestemming van hun ouder(s) op social media mogen, doen graag aan
het interview mee. Er valt namelijk veel te vertellen over van alles en nog wat.
Tenslotte is een actiepunt van de eerste Leerlingenraad al met succes vervuld.
Binnen school zijn we bezig met het scheiden van afval. Daarvoor staan in veel groepen
nu drie mooie afvalbakken voor papier, plastic en restafval.
De Leerlingenraad wenst iedereen alvast een fijne kerstvakantie toe!

5. PBS nieuws
Mijn naam is Pieter Jan Visser. Sinds begin september werk ik als invalkracht voor het
DoeLab. Als invaller heb ik op veel scholen gewerkt en daarbij is De Vier Windstreken
opgevallen. Er heerst een enorme rust in de klassen, in de gangen en rondom de onderlinge
communicatie. Vooral hoe leerkrachten omgaan met wangedrag en gewenst gedrag is mij
opgevallen.
Al die positiviteit en rust wilde ik ook terug laten komen in het DoeLab. Na wat rondvragen
en de niet te missen posters van de 11 van jezelf, heb ik die overgenomen. De eerste paar
keer was wat onwennig, alleen maar positief gedrag benoemen en dat ook belonen. Vooral
het uitzoeken van een groepsbeloning had ik nog niet eerder gedaan. Uiteindelijk zie ik
vooral de groepen 5 t/m 7 super reageren. Ze nemen positief gedrag over, behouden de rust
die er al in de klassen door iedereen is opgezet en stimuleren elkaar beter. Een paar weken
geleden heb ik de eerste beloning uitgevoerd: het maken van traktaties. Dat was een
behoorlijke uitdaging, aangezien ze ook zelfstandig moesten gaan winkelen. Naar aanleiding
van dit succes heb ik het ook bij een ander DoeLab in het klein opgezet!

6. Ouderraadsleden gezocht!
Door vertrek, studie, stage lopen, persoonlijke omstandigheden en/of minder tijd is de
Ouderraad niet meer in staat om de leuke activiteiten - zoals onlangs het Sinterklaasfeest en
nu de Kerst activiteiten - te organiseren en begeleiden. Dit hebben de leerkrachten deze
maand zelf moeten doen en is zeker niet de bedoeling.
Er is dus dringend behoefte aan nieuwe, enthousiaste Ouderraadsleden. Wanneer u zich
kandidaat wilt stellen, dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar
admin.vierwindstreken@innoord.nl
Na de kerstvakantie worden de ouders die zich aangemeld hebben uitgenodigd voor een
informatieve bijeenkomst.

7. Stadspasregeling ouderbijdrage (inclusief schoolreis)
Ouders en kinderen die gebruik maken van de Stadspasregeling van
de Gemeente Amsterdam, krijgen ook dit schooljaar de mogelijkheid
om met de stadspas van hun kind(eren) 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, want zonder ouderbijdrage is de
Ouderraad niet in staat om alle leuke dingen die ze willen 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:
Innoord inzake De Vier Windstreken
rekeningnummer:
NL05 TRIO 0379 7348 69
o.v.v.:
“ouderbijdrage” + naam kind + groep

8. Eén bankrekeningnummer voor alle betalingen
Sinds dit schooljaar heeft de school voor alle schoolse zaken, zoals het overblijven, de
ouderbijdrage en het schoolreisje een nieuw bankrekeningnummer bij de Triodos Bank, één
van de meest duurzame banken ter wereld, geopend.
Het rekeningnummer is: NL05 TRIO 0379 7348 69 t.nv. Innoord inzake De Vier Windstreken.
Graag dit nummer voor betalingen gebruiken.

9. Naam schoolschrijver bekend!
Saskia van der Wiel is dit jaar onze schoolschrijver. Zij zal een half schooljaar lang vanuit
creativiteit en verbeelding de leerlingen van de groepen 6A, 6B en 5/6C vanuit creativiteit
en verbeelding leerlingen extra enthousiast maken voor het schrijven van verhalen, lezen en
de magie van taal.
Die aanpak leidt tot resultaat: Maar liefst 91 procent (!) van de leerkrachten constateert dat
de leerlingen door De Schoolschrijver vooruitgaan in (verhalen) schrijven en schrijfplezier.
Bent u benieuwd naar Saskia van der Wiel? Kijk voor meer informatie op haar website of
volg haar op Facebook en haar blog.

10.Gevonden voorwerpen
Op de kast bij de ingang liggen allerhande spullen (onder andere gymkleren, handdoeken,
tassen etc.) die in de school gevonden zijn.
Mist u iets? Dan verzoeken wij u om even te kijken of er iets van uw zoon/dochter tussen
ligt. Alles wat niet opgehaald is, zal na de kerstvakantie aan een goed doel gegeven worden.

11.Kerstvakantie
Vrijdag 20 december is de laatste schooldag. Aansluitend is het twee weken kerstvakantie.
De kinderen worden op maandag 6 januari 2020 weer om 08.30 uur op school verwacht.
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Het team van De Vier Windstreken
wenst iedereen alvast
fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2020 toe!

