
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 8, dinsdag 9 april 2019 
 
 

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne 
Dit keer geen stukje van juf Lucienne, maar in plaats daarvan           

een oproep van haar. Lucienne wil graag van zoveel mogelijk          

kinderen weten wat de titel van hun favoriete boek is. En dan            

het liefst daarbij de reden waarom juist dat boek zo leuk,           

spannend, grappig, griezelig, zielig e.d. is. Daarom vraagt juf         

Lucienne of ook u uw kind(eren) hier naar kunt vragen… dat           

levert meteen leuke gesprekken thuis op! De reacties mag u of           

uw kind via de mail naar Lucienne sturen. Haar emailadres:          

l.rijks@innoord.nl 

Dus… ga een gesprek aan met uw kind en stuur de reactie(s)            

naar juf Lucienne!!!  
 

2. Nieuws van de MR 
De eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 mei. Het extern gedeelte -             

van 17.15 tot 18.00 uur - is openbaar en vindt in de centrale hal van de school plaats. U bent                    

hierbij van harte welkom. De agenda voor deze vergadering komt voor de vergadering op              

onze website te staan onder het kopje Ouders – Vergaderingen MR. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komt donderdag 11 april van 18.00          

– 20.30 uur op het bestuurskantoor van Innoord bijeen. 

 

3. Juf Stacey en juf Chantal 
Juf Stacey en juf Chantal zijn allebei bevallen van een mooie en gezonde dochter. Juf Stacey 
op maandag 25 februari van Kenzi Bobbi en juf Chantal op woensdag 27 maart van Cataleya 
Céline Elif.  
 

4. Ouderbijdrage en schoolreisé 
De schoolreisjes voor alle groepen zijn gepland: 

donderdag 13 juni groepen 7 / 8 Attractiepark Walibi Holland, Biddinghuizen 

maandag 17 juni groepen 1 / 2 Speelpark Oud Valkeveen, Naarden 

dinsdag 18 juni groepen 3 / 4 Kinderpretpark Julianatoren, Apeldoorn  

dinsdag 25 juni groepen 5 / 6 Familiepark Drievliet, Den Haag 

 
De totale ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 50,00. Omdat de algemene prijs van               

schoolreisjes hoger ligt dan vorig jaar zijn we gedwongen om € 30,00 per kind te vragen.                
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Deze kosten zijn inmiddels door school voorgeschoten. Met de overige € 20,00 is de              

Ouderraad in staat allerlei leuke dingen te organiseren, zoals feesten (Sint, Kerst, Pasen,             

Zomerfeest). We verzoeken u dit bedrag uiterlijk 31 mei 2019 over te maken op              

onderstaande rekening.  

 

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. Wilt u van deze regeling gebruik            

maken dan verzoeken we u dit voor de meivakantie (uiterlijk          

donderdag 18 april) te doen.  

 
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. Ouderkamer 
Zoals u gemerkt zult hebben, is onze ouderkamer een poosje niet in gebruik geweest voor               

ouderbijeenkomsten.  

De reden hiervoor is dat er geen oudercontactmedewerker meer werkzaam is bij ons op              

school. Dit is vanwege allerlei bezuinigingen.  

Wij vinden dit erg jammer en horen ook geluiden van ouders dat ze dit missen.  

Daarom hebben wij voor de maanden april, mei, juni en zelfs al voor september (in het                

nieuwe schooljaar) een aantal ouderbijeenkomsten ingepland. Wij hopen natuurlijk dat          

zoveel mogelijk ouders zich hiervoor opgeven! Hieronder vindt u het programma.  

 

Trammelant in tandenland gr. 1 t/m 4 di. 16 - 04 Marijke Foek (GGD) 

8.35-9.35 uur 

Slaapproblemen gr. 1 t/m 6 do. 23 - 05 Hanan (OKA) 

8.35-9.35 uur 

Jongleren in het verkeer gr. 1 en 2 en di. 14 - 05 

voorschool  

Het belang van voorlezen gr. 1 t/m 8 di. 06 - 06 Lucienne (Taalcoörd.)

8.35-9.35 uur 

EHBO en Veiligheid in gr. 1 t/m 4 di. ? - 09 

en om het huis 

 

Heeft u interesse en wilt u zich voor één of meerdere van deze bijeenkomsten inschrijven?               

Dat kan bij het lokaal van uw kind. Daar komen intekenlijsten te hangen. Verder komt het                

programmaoverzicht ook bij de ouderkamer te hangen.  

 



 
 

Binnenkort start er ook een cursus Taal- en ouderbetrokkenheid op de maandag en de              

vrijdag. Deze wordt verzorgd door AKROS. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden. 

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Marianne van Leeuwen en Mireille de Visser. 

 

6. PBS – De 11 van jezelf 
Iedere maand wordt in de     

Nieuwsbrief aandacht  

besteed aan PBS - De 11      

van jezelf.  

 
Deze keer staat het nieuwe 
PBS beloningenbord 
centraal. Dit fraaie en 
kleurige bord hangt bij de 
ingang in het tussenruimte 

tegenover de administratie aan de wand.  
Op dit PBS beloningenbord staan de zeventien 
groepen naast elkaar en onder iedere groep is 
voldoende ruimte om de groepsbeloningen met een foto of tekening op ansichtkaartformaat 
weer te geven.  
 

7. Prikacties leerplicht 
Ook de komende periode zullen leerplichtambtenaren van de Gemeente Amsterdam weer           

enkele keren een zogenaamde prikactie uitvoeren op De Vier Windstreken. Zo’n actie vindt             

telkens ‘s ochtends om 8.30 uur      

plaats of ‘s middags om 13.00      

uur. Er wordt gekeken of     

kinderen op tijd zijn, en in het       

geval van verzuim (te laat     

komen, ziekte, verlof) zal    

mogelijk actie ondernomen   

worden. Vanaf 5 jaar is ieder      

kind leerplichtig en is    

ongeoorloofd verzuim niet toegestaan. Te laat komen is ook ongeoorloofd verzuim; onze            

deuren gaan altijd 10 minuten voor aanvang van de lessen open, en de kinderen moeten om                

8.30 uur of 13.00 uur in de klas zijn. 

 

8. Activiteiten Stichting Wijsneus in de meivakantie 
In de meivakantie worden weer diverse activiteiten georganiseerd door Stichting Wijsneus /            

Sterrenmakers. Via de volgende link naar hun nieuwsbrief kunt u uw kind(eren) voor allerlei              

workshops inschrijven:  

https://mailchi.mp/4e9c45a1f3a9/nieuw-stichting-wijsneus-start-met-workshop-in-de-vakan

tie-1794725 
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9. Schoolhandbaltoernooi 
Na het schoolvoetbaltoernooi in januari en februari doen we de          

laatste weken ook mee met het schoolhandbaltoernooi… en        

weer met veel succes! Komende woensdag 10 april worden in          

Sporthal De Weeren de finales gespeeld, en beide teams van De           

Vier Windstreken zullen hieraan meedoen. We hopen dat veel         

veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s onze sportieve helden         

komen aanmoedigen. De finalewedstrijden worden tussen      

………. en ………. gespeeld. Tot woensdagmiddag! 

 
 

10.  Agenda komende periode 
 
wo. 10 april Overstapbijeenkomst 9 ouders groepen 3 

finale handbaltoermooi De Weeren belangstellenden 
do. 11 april GMR-vergadering Innoord belangstellenden 
vr. 12 april Koningsontbijt en Koningsspelen alle leerlingen 
ma. 15 april tandenpoetslessen groepen 3 en 4 
di. 16 april tandenpoetslessen groepen 1 en 2 

Ouderkamer: workshop ouders groepen 1 t/m 4 
“Trammelant in Tandenland” 

vr. 19 april Goede Vrijdag alle leerlingen vrij 
za. 20 april t/m zo. 5 mei meivakantie alle leerlingen vrij 
do. 23 mei Ouderkamer: info “slaapproblemen” ouders 

o.l.v. Hanan (OKA) en collega 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 10 mei 2019 
 
Alvast een prettige ... 

 

 


