NIEUWSBRIEF nr. 4, vrijdag 7 februari 2020
1. Post voor de brievenbus van de Schoolschrijver
Dag alle kinderen van De Vier Windstreken,
Hier is Saskia. Ik ben al een paar weken de nieuwe Schoolschrijver van jullie mooie school. Dit
is voor jullie al het achtste jaar als Schoolschrijverschool en toevallig ook mijn achtste jaar als
Schoolschrijver.
Ik schrijf kinderboeken, boeken voor oudere kinderen vanaf 12 jaar en gedichten voor alle
leeftijden. Elke donderdag geef ik les aan de groepen 5/6 C, 6A en 6B. Verder kom ik ook in
alle andere klassen op bezoek.
Op mijn eerste dag heb ik een eed gezworen op het Wetboek van
Schoolschrijvers:
“JA, ik beloof dat ik het lees- en schrijfvirus zal aansteken. En JA, ik
beloof dat ik oog zal hebben voor
jullie schrijftalent.” Daar waren jullie
allemaal bij. Het was een plechtig moment. Ik kijk uit naar
nieuwe Schoolschrijversavonturen met jullie. Boeken lezen,
verhalen en gedichten voorlezen, vertellen en verzinnen, en
natuurlijk schrijven. En ik wil met jullie in je
fantasiewereld duiken. In de aula staat een mooie
Schoolschrijverbrievenbus. Gelukkig maar, want ik ben dol op
post! En er kan veel in. Dus…
Heb je een mooi, spannend of grappig verhaal geschreven? Of
een gedicht? Wil je schrijfhulp of tips? Wil je me iets vertellen
over een boek dat je aan het lezen bent? Heb je vragen voor mij,
bijvoorbeeld over schrijven of schrijver zijn? Schrijf mij! Doe je
post in de brievenbus. Let op: zet wel je naam en je groep erbij.
Alle brieven krijgen antwoord. Bovendien kies ik elke week de
mooiste, grappigste of meest bijzondere brief. Die briefschrijver
krijgt een boek van mij, met mijn handtekening.
Tot ziens in de brievenbus!
Veel Schoolschrijversgroeten van Saskia

2. Jarig? Dan één traktatie
Zo langzamerhand merken we dat steeds meer jarige kinderen met meer dan één traktatie
naar school komen. Dat is niet volgens de schoolafspraak. Die afspraak luidt: Eén traktatie en
liefst zo gezond als mogelijk.

Komen de jarige kinderen toch met meerdere traktaties naar school, dan mogen ze er één
uitdelen - natuurlijk ook aan de juffen en meesters - en de rest wordt mee terug naar huis
gegeven.
Mocht u op zoek zijn naar leuke ideeën? Bij iedere groep ligt een speciale traktatiemap.

3. Even voorstellen - Jessy Sier
Hoi! Ik ben Jessy Sier, 21 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Volendam. Recent ben ik
verhuisd naar Oosthuizen en daar woon ik samen met mijn vriend. Ik ben nu voor het tweede
jaar op De Vier Windstreken. Vorig jaar was ik stagiaire en dit jaar ben ik LiO. Dat betekent
Leerkracht in Opleiding. Ik ben twee dagen in de week - op donderdag en vrijdag - de vaste
juf in groep 1/2D en draai de klas samen met juf Maaike.
Ik heb voor het jonge kind gekozen, omdat ik ontzettend kan genieten van het enthousiasme
en fantasie van jonge kinderen. In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke dingen waaronder
winkelen. Verder wandel en lees ik graag. Nu nog Leerkracht in Opleiding, volgend schooljaar
mijn eigen klas. En daar heb ik ontzettend veel zin in!
Ik geef graag het stokje door aan ……….. (dat is nu nog een verrassing, maar dat lezen jullie
in de volgende Nieuwsbrief).

4. Deelname voorronde Nationale Voorleeswedstrijd
Onze voorleeskampioen Bray doet zaterdag 8 februari mee aan de voorronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Bray zal het dan opnemen tegen de voorleeskampioenen van
andere scholen uit Amsterdam.
Dat Bray lezen leuk vindt, is goed te horen aan de enthousiaste manier waarop hij voorleest.
Wij wensen Bray veel succes en vooral heel veel (lees)plezier toe!

5. PBS nieuws
Vorige week woensdag liepen de kinderen van groep 1/2C met vrolijk versierde wangen naar
huis. De wangen van de jongens waren versierd met een Spiderman web en de wangen van
de meisjes met een versiering uit Frozen. De kinderen hadden dit gekozen als
groepsbeloning voor PBS. De foto kunt u bewonderen in de PBS beloningenwand bij de
hoofdingang. Inmiddels zijn ze alweer begonnen met het sparen van nieuwe muntjes, want
over de volgende groepsbeloning hoefden de kinderen niet lang na te denken. Wordt
vervolgd....

6. Geen finaleplaatsen scholenzaalvoetbaltoernooi
Het scholenzaalvoetbaltoernooi werd in sporthal de Weeren gespeeld en onze school deed
met een jongens- en een meisjesteam mee. De jongens speelden in poule 1 en de meisjes in
poule 3. In alle poules werd een hele competitie gespeeld. Alle wedstrijden duurden 10
minuten. Het jongensteam speelde op 15 en 29 januari en het meisjesteam op 22 januari en
5 februari. Na 2 speeldagen werden de opgeteld. Helaas hadden we niet genoeg punten
behaald om aan de finalewedstrijden op 12 februari mee te doen. Wel kunnen we
terugkijken op leuke speeldagen, waar schitterende doelpunten zijn gescoord.
Juf Mieke

7. Herhaalde oproep: Ouderraadsleden gezocht!

De oproep in de vorige Nieuwsbrief voor versterking van de Ouderraad leverde twee
aanmeldingen op. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we streven naar nog meer
aanmeldingen. Vandaar de herhaalde oproep.
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 voorjaarsvakantie worden de ouders die zich aangemeld hebben uitgenodigd voor een
informatieve bijeenkomst.

8. 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

9. Eén bankrekeningnummer voor alle betalingen
Sinds dit schooljaar heeft de school voor alle schoolse zaken, zoals het overblijven, de
ouderbijdrage en het schoolreisje e en 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.

10.Voorjaarsvakantie
Vrijdag 14 februari is de laatste schooldag. Aansluitend begint de voorjaarsvakantie. Deze
vakantie duurt een week. De kinderen worden op maandag 24 februari 2020 weer om 08.30
uur op school verwacht.

11.Studiedag 27 februari
Donderdag 27 februari zijn alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 vrij in verband met
een studiedag van de leerkrachten.
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