
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 9, maandag 13 mei 2019 
 
 

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne 
 

Lezen in de ouderkamer, u komt toch ook? 

U weet ondertussen hoe belangrijk het is dat kinderen boeken lezen, maar hoe zorg je daar                

nou voor? Kom op donderdag 6 juni naar de ouderkamer om daar tips voor te krijgen! Ik zal                  

onder andere laten zien hoe je voor kunt lezen, welke boeken geschikt zijn, hoe je je eigen                 

taal er goed bij kunt gebruiken en op welke manieren je je kind enthousiast kunt maken.                

Natuurlijk kunt u er ook allerlei vragen stellen over de leesopvoeding van uw kind.  

 

Uitslag Leesmonitor 

Wij proberen er op school voor te zorgen dat kinderen met plezier gaan lezen, maar hoe                

weten we nou of dat lukt? We hebben een vragenlijst afgenomen bij kinderen van de               

groepen 5 t/m 8 en wat blijkt? 

- Veel meer kinderen vinden het leuk een boek te lezen! 
 

Wat nog wel jammer is, is dat veel kinderen uit de groepen 5 t/m 8 aangeven dat hun vader                   

of moeder weinig of nooit voorleest. Misschien omdat uw kind al zelf kan lezen? Ook praten                

veel ouders weinig of nooit over boeken met hun kinderen. Hopelijk gaat u dat steeds meer                

doen zodat onze kinderen enthousiaste en nog betere lezers worden! 

 

Favoriete boek van uw kind 

Ik vroeg de vorige keer wat het favoriete boek van uw kind was. Shivaya              

uit groep 4A heeft daarop gereageerd. Zij koos voor ‘Mijn moeder is een             

heks!’ Ik ben benieuwd of andere kinderen dat ook zo’n leuk boek            

vinden!  

Kaan Sahin uit groep 1F heeft ook een lievelingsboek,         

namelijk “Borre en buurman uil”. “Dit is mijn        

lievelingsboek omdat ik ook een echte knuffel van        

Borre heb en omdat ik de kat van Borre heel lief vind.            

Net als de kat van mijn oma, Tony.” Hiernaast ziet u           

een mooie foto van Kaan. 

En hoe zit het met uw kind? Stuur de titel van het mooiste boek van uw                

kind naar l.rijks@innoord.nl - wie weet komt hij of zij dan ook in de              

nieuwsbrief!  

 

 

mailto:l.rijks@innoord.nl


 
 
 

2. Sportnieuws 
Een nieuw onderwerp dat we ook regelmatig willen laten terugkeren in onze nieuwsbrief is              

sportnieuws. In de bijlage vindt u de nieuwsbrief sportactiviteiten voor basisscholen in            

Amsterdam Noord die meerdere keren per jaar door de Gemeente Amsterdam verspreid            

wordt. Leuk in deze nieuwsbrief - op bladzijde 3 - is dat er ook aandacht voor De Vier                  

Windstreken is tijdens het handbaltoernooi met zelfs enkele leuke foto’s erbij!  

 

3. 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 13 juni van 18.00 –           

20.30 uur op het bestuurskantoor van Innoord bijeen. 

 

4. Ouderbijdrage en schoolreisjes 
Zoals we ook al in onze vorige nieuwsbrief hebben vermeld zijn de schoolreisjes voor alle               

groepen 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.                

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 (= € 50,00) uiterlijk 31 mei 2019 over te maken op                 

onderstaande rekening. Heeft u inmiddels al betaald dan geldt dit bericht niet voor u. 

 

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 in één        

keer te betalen bij onze administratie. Dit kunt u doen door de            

Stadspas(sen) van uw kind(eren) mee te nemen naar school         

en bij juf Manuela in te laten scannen. Wilt u van deze            

regeling gebruik maken dan verzoeken we u dit voor 13 juni           

(het eerste schoolreisje) 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 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 (zie agenda hieronder). Wij hopen          

natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders zich hiervoor opgeven!  

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.  

 

Voor de cursus Taal- en Ouderbetrokkenheid (op maandagochtend en vrijdagochtend) kunt           

u zich nog aanmelden. Dit kunt u doen bij de administratie (Manuela) en de              

Ouder-/kindadviseur (Hanan). Voor eventuele vragen over deze cursus 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.  

Op Goede Vrijdag hadden de leerkrachten een studiedag. Deze         

studiedag stond in het teken van PBS. Door deze dag hopen wij nog             

betere PBS-professionals te worden. Er is bijvoorbeeld met elkaar         

gesproken over wat ieders kwaliteiten zijn en hoe je deze kunt           

inzetten in de omgang met kinderen en met collega’s. Ook is er            

gesproken over wat wij als volwassenen van elkaar verwachten…         

wij hebben tenslotte een voorbeeldfunctie voor de kinderen!  

Deze leerzame dag hebben wij afgesloten met een leuk spelletje:          

stoelendans. Want net zoals de kinderen, vinden de leerkrachten         

het ook leuk om even lekker te lachen en plezier te maken! 

 

Wat vinden de kinderen  van PBS? 

 

Wanneer heb jij wel eens een muntje gekregen en hoe voelde jij je 

toen? 

Ramatou (1D): ‘Ik heb iemand geholpen met een jas dichtmaken, 

toen kreeg ik een muntje. Ik was blij!’ 

Jeannelia (1D): ‘Ja, toen ik heel goed samen ging spelen en toen ik 

rustig ging zitten. Het voelt goed als ik een muntje krijg!’ 

Riyan (4A): ‘Ik help soms kinderen en dan krijg ik een muntje. Dat voelt goed!’ 

 



 
Hayley (4A): ‘Ik heb een muntje gekregen bij overblijf omdat ik iets opgepakt heb wat een 

ander liet vallen. Ik was blij toen ik dat muntje kreeg.’ 

Parwanah (8A): ‘Ik kreeg een muntje toen ik iemand hielp. Ik was blij!’ 

Ayoub (8A): ‘Ik ging iemand die gevallen was troosten en helpen. Ik was blij toen ik een 

muntje kreeg.’ 

 

Wat is de leukste groepsbeloning die jouw klas verdiend heeft? 

Jumayrah (2C): ‘Koekjes bakken was het leukste!’ 

Fenna (2D): ‘Dat we cupcakes gingen bakken!’ 

Riyan en Hayley(4A): ‘Naar Zeeslag gaan en ijsjes eten.’ 

Ayoub en Parwanah(8A): ‘Film kijken met iets lekkers erbij.’ 

 

Welke regel van de “Elf van jezelf’ vind jij het belangrijkste? En waarom? 

Jouayria (1D): ‘Als iemand tegen mij praat, kijk en luister ik. Het is niet leuk als niemand naar 

je luistert.’ 
Mohamed (2B): ‘Ik ben aardig voor een ander. Want anderen pijn doen is niet leuk. 

Riyan (4A): Ik ben aardig voor een ander. Als je onaardig bent kun je geen muntjes  

verdienen.’ 

Hayley (4A): ‘Ik kan samen spelen samen delen. Ik vind dat belangrijk want iedereen hoort 

lief voor elkaar te zijn.’ 

Ayoub (8A): ‘Ik ga netjes om met de spullen van mezelf, van een ander en van school omdat 

als je er niet netjes mee om gaat kan niemand je meer vertrouwen.’ 

Parwanah (8A): ‘Ik houd mijn handen en voeten en spullen bij me, omdat je anderen geen 

pijn mag doen.’ 

 

7. Mindfulness 

De komende periode brengt juf Inez iedere donderdagmiddag een bezoek aan de groepen 4 

en 5 om ook daar de kinderen kennis te laten maken met de Aandachtstraining, zoals 

mindfulness ook wel genoemd wordt. Hierover schrijft ze dit leuke stukje voor onze 

nieuwsbrief: 

“Iedere les maak ik gebruik van korte oefeningen, spelletjes en verhaaltjes om de kinderen te               

leren de aandacht meer op zichzelf te richten wat bijvoorbeeld ten goede komt aan de               

concentratie en ontspanning. De kinderen waren heel enthousiast na de eerste les! 

Hiernaast ziet u een foto van de Tingsha die ik tijdens           

mijn lessen gebruik. Bij de allereerste oefening laat ik         

hem zien en maken ze kennis met het mooie geluid die           

het maakt. Iedere les wordt er dus letterlijk en         

figuurlijk mee ingeluid. De Tingsha komt oorspronkelijk       

uit Azië waar het bijvoorbeeld gebruikt wordt tijdens        

meditaties.  

Ik hoop dat de kinderen de komende weken er heel veel plezier aan zullen beleven en er                 

hopelijk ook nog op latere leeftijd wat aan hebben.” 

 

 



 
8. Toekomst groen en nieuwbouw Banne Noord 

Het projectteam Banne Noord nodigt u uit voor de presentatie- en gespreksmiddag            

“Toekomst groen en nieuwbouw Banne Noord”. Kom op maandag 20 mei kijken in De Vier               

Windstreken en geef uw mening. Meer informatie hierover vindt u op:           

https://www.amsterdam.nl/projecten/banne-noord/nieuws-banne-noord/groen-nieuwbo

uw-bnrd/. Ook vindt u een flyer over deze bijeenkomst in ons flyerkast bij de ingang. 

 

9. De schoolfotograaf komt! 
Paulien van Gijn, onze schoolfotograaf komt volgende week weer. Ze gaat onderstaand            

schema gebruiken om de foto’s te maken. Wellicht kan er door omstandigheden van het              

rooster afgeweken worden. 

Maandag 13 mei Portret en klassenfoto’s van: 

Groep 1 F, 1/2B,1/2C en 1/2 D 

Daarna vanaf 10.30: Foto’s met broers en zussen die op school zitten 

 

Dinsdag 14 mei 

Tussen 8.30 en 10.30: VVE en Peutercombi Klassenfoto en portretten 

en met broertjes en zusjes. 

Vanaf 11.00 uur: Portret en klassenfoto’s van: 

Groep 3A, 3B, 4A, 4/5C, 5A, 5B 

 

Donderdag 16 mei Portret en klassenfoto’s van: 

Groep 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C 

 

 
10.  Agenda komende periode 

di. 14 mei ouderkamer: voorlichting JONGleren in het verkeer ouders gr. 1 / 2 
schooltuinen groepen 6 

wo. 15 mei fietslessen groepen 3 t/m 6 
do. 16 mei bezoek Muiderslot groepen 5 
vr. 17 mei studiedag 5 alle leerlingen vrij 
ma. 20 mei start verkeersproject JONGleren groepen 1 / 2 

Verkeerskunsten groep 6B 
di. 21 mei schooltuinen groepen 6 

MR-vergadering belangstellenden 
wo. 22 mei project Wereldgrachten groep 7B 

fietslessen groepen 3 t/m 6 
do. 23 mei ouderkamer: Voorlichting slaapproblemen ouders gr. 1 t/m 6 

informatieve les “Onderweg naar het VO” groepen 8 
afsluiting Schoolschrijver in de Stadsschouwburg gr 4/5C, 6A en 6B 

vr. 24 mei project Wereldgrachten groep 7A 
bezoek OBA Muizenhuis groep 3A 

ma. 27 mei Verkeerskunsten groep 6A 
di. 28 mei schooltuinen groepen 6 
wo. 29 mei Overstap-bijeenkomst 10 ouders groepen 3 

fietslessen groepen 3 t/m 6 
do. 30 mei Hemelvaart alle leerlingen vrij 

 

https://www.amsterdam.nl/projecten/banne-noord/nieuws-banne-noord/groen-nieuwbouw-bnrd/
https://www.amsterdam.nl/projecten/banne-noord/nieuws-banne-noord/groen-nieuwbouw-bnrd/


 
vr. 31 mei dag na Hemelvaart alle leerlingen vrij 
do. 6 juni ouderkamer: voorlichting “het belang van voorlezen” ouders gr. 1 t/m 8 
vr. 7 juni Banne Olympics (nog onder voorbehoud?) gr. 6 t/m 8 
 
 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 7 juni 2019 
 
 

 


