
 
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 10, vrijdag 29 juni 2018 
 
1. PBS – Positive Behaviour Support 
Het schooljaar 2017-2018 zit er bijna op en het PBS-team kan best            

tevreden terugkijken op de PBS-ontwikkelingen op en in school. Na de           

zomervakantie wordt met een centrale en feestelijke start op het          

schoolplein de definitieve algemene regels gepresenteerd, de winnaar        

van de mascotte tekenwedstrijd bekend gemaakt en de mascotte         

onthuld. Spannend, spannend, spannend! 

De exacte datum is nu nog niet bekend en volgt later.  
 

2. Schoolfotograaf 
Onlangs heeft u een kaartje met inloggegevens gekregen om foto’s te bestellen bij onze              
schoolfotograaf Paulien van Gijn. Bij een aantal kinderen is hier iets fout gegaan. Daarom krijgen alle                
kinderen maandag nog een keer een kaartje met inloggegevens. Mocht u al besteld hebben en is                
alles goed gegaan dan hoeft u met dit nieuwe kaartje niet nogmaals iets te doen. 
 

3. Traktatiebeleid  
Jarig zijn is een feestje en daar hoort natuurlijk een leuke traktatie bij! Helaas zijn veel traktaties                 
ongezond. Vaak bevatten ze veel suiker en vet èn zijn de porties te groot. Daarom hebben we op De                   
Vier Windstreken afgesproken om gezonde traktaties te stimuleren. De juffen en meesters mogen             
ook getrakteerd te worden (natuurlijk wel op dezelfde traktatie als de kinderen). Natuurlijk mag er               
ook op iets anders lekkers getrakteerd worden. Ook een leuk speeltje wordt altijd gewaardeerd.              
Denk daarbij aan: een ballon, een pen, een opschrijfboekje, een velletje stickers, een bellenblaas of               
een puntenslijper. Daarbij blijft wel de afspraak, dat er maximaal één traktatie uitgedeeld mag              
worden. 

Om dit beleid te kunnen blijven volgen zijn de leerkrachten helaas genoodzaakt om weer iets mee                
naar huis terug te geven als er meer dan één traktatie is. Dit is vervelend voor de jarige job, maar ook                     
voor de leerkrachten. We hopen dat u als ouders en verzorgers hier toch weer op kunt letten. 

In samenwerking met de GGD Amsterdam is een traktatiemap ontwikkeld met vele            
traktatievoorbeelden. Deze traktaties zijn niet alleen lekker, maar bevatten ook weinig calorieën            
(maximaal 92 calorieën). Deze traktatiemap is in iedere klas en de Ouderkamer aanwezig. Ouders              
kunnen deze map samen met hun kind inzien en/of lenen. Ook op internet zijn veel sites te vinden                  
met mooie ideeën. Een leuke site om inspiratie op te doen: http://www.gezondtrakteren.nl/ 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/


 

                                         
 

4. Ouderraad  
De Ouderraad is druk in de weer met de voorbereidingen          
voor het Zomerfeest op woensdag 18 juli. Aangezien de         
betaling van de ouderbijdrage dit jaar is tegengevallen        
kunnen wij helaas niet echt uitpakken zoals wij zouden         
willen voor onze kinderen. De bingo was overigens mede         
dankzij de ouderbijdrage een geslaagde dag voor alle        
groepen. We konden hiervoor leuke cadeautjes inkopen. Deze leuke activiteiten kunnen wij echter             
alleen blijven voortzetten als de ouderbijdrage betaald wordt. 
Heeft u deze ouderbijdrage nog niet betaald? U kunt de bijdrage overmaken op onze rekening van de                 
Ouderraad: 
bedrag: € 20,00 
t.n.v.: Oudergeledingenraad obs de Vier Windstreken 
IBAN: NL 50 INGB 0007 5763 72 
o.v.v.: naam + groep van uw kind (niet vergeten aub!) 
 
Mocht overmaken niet lukken dan kunt u contant bij de administratie betalen. Juf Manuela werkt               
iedere ochtend. 
 
 

5. Overblijf 
Het gebeurt zeer regelmatig dat geld voor de overblijf op          
een verkeerd rekeningnummer wordt betaald. Dit kost veel        
tijd en moeite aan extra administratie. We hopen dat u          
hier rekening mee kunt houden en bedanken u bij         
voorbaat voor uw moeite. De overblijf van uw kind dient          
vooraf betaald te worden:  
rekeningnummer NL 80 INGB 0008 3854 91  
t.n.v. L.V. Hup-Hervij  
(o.v.v. overblijf + voor- en achternaam kind + groep) 
Vermeld bij de betaling voor- en achternaam en groep van uw kind(eren). 
Uw kind kan bij een betalingsachterstand worden geweigerd op de overblijf. Om dit te voorkomen               
kunt u altijd even contact met Manuela opnemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. U                

kunt bij haar ook terecht met andere vragen en opmerkingen over de overblijf. 
 
 

6. MR 
Zoals u weet vergadert de MR meerdere keren per jaar. U bent welkom als              
toeschouwer bij het externe deel van deze vergaderingen. Notulen van deze           
vergaderingen vindt u ook altijd op de website van school via deze link:             
https://www.obsvierwindstreken.nl/de-medezeggenschapsraad/vergaderingen-mr/ 
 

 

7. Halen en brengen van kinderen 

 

https://www.obsvierwindstreken.nl/de-medezeggenschapsraad/vergaderingen-mr/


 
Een aantal kinderen wordt met de auto gebracht en gehaald. Het komt daarbij regelmatig voor dat er                 
niet geparkeerd wordt in een parkeervak en kinderen op de weg uit de auto worden gelaten. Dit leidt                  
af en toe tot gevaarlijke toestanden. We verzoeken u daarom bij halen en wegbrengen te parkeren in                 
de daarvoor bedoelde vakken, zodat uw eigen kinderen én andere kinderen en volwassenen hierbij              
geen gevaar lopen. 

 
 
8. Kinderraad De Banne 
Een aantal leerlingen van De Vier Windstreken maakt deel uit van De Kinderraad De Banne. Zij                
hebben dit volgende stukje geschreven: 
“Hallo, 

Wij zijn kinderen van de kinderraad de Banne. Wij heten Amira, Devran en Omer en wij organiseren                 
activiteiten voor de Banne. Wij zijn al een tijdje bezig in de Banne. Wij hebben een schoonmaakactie                 
georganiseerd en de Buitenspeeldag. Hier zijn leuke filmpjes van gemaakt! Ook hebben we afgelopen              
woensdag samen met Dock een Sportieve Buurt BBQ georganiseerd. Bekijk hier het filmpje van de               
Schoonmaakactie:  

https://www.youtube.com/watch?v=_S9-HNOP6wY&feature=youtu.be 

Elke woensdag komen wij samen op Speeltuin De Zeeslag om te vergaderen. We kunnen altijd nieuwe                
leden verwachten ook leuke ideeën zijn van harte welkom. 

Groetjes, van De Kinderraad” 

 

 
 
9. BSO De Boei na de zomervakantie in school 
Na de zomervakantie heeft onze school een Buiten Schoolse Opvang (BSO) in huis. Daar zijn we heel                 
blij mee. Op dit moment is BSO De Boei tot de zomervakantie nog gehuisvest in basisschool De                 
Botteloef. In de zomervakantie zal verhuisd worden om daarna hier verder te gaan. Voor de kinderen                
die nu reeds van BSO De Boei gebruik maken zal alleen de locatie veranderen. De leidsters verhuizen                 
mee. Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over deze                  
kinderdagopvang? Neem contact op met locatiemanager Olga Schipper. Dat kan telefonisch           
0639113263 of per mail o.schipper@tinteltuin.nl 
 
 

10. Nieuws van onze taal- en leescoördinator 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S9-HNOP6wY&feature=youtu.be
mailto:o.schipper@tinteltuin.nl


 
Nog even en dan begint de zomervakantie! Dan is er weer veel tijd om lekker ontspannen een boek                  
te lezen. Net als vorig jaar kan de app van de vakantie bibliotheek weer gedownload worden. U kunt                  
er dan gratis boeken opzetten, voor uw kind maar ook voor u. Kijk vooral op www.vakantiebieb.nl.                
De VakantieBieb is open van 1 juli tot en met 31 augustus. Hieronder ziet u een paar boeken die dan                    
gratis gelezen kunnen worden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook kunnen de kinderen een persoonlijke vakantietas laten vullen! Ga naar de bibliotheek en vraag               
ernaar. De bibliotheekmedewerkers vullen dan een tas met boeken die passen bij uw kind. Kijk ook                
op: https://www.oba.nl/nieuws/oba-junior-vakantietas.html.  
 
Nog een paar boekentips...  

 
Voor kinderen van 7 tot ongeveer 10 jaar        
zijn boeken van Janneke Schotveld erg leuk.       
Zo is er net een nieuw boek uit, namelijk         
Botje en Co , maar ook de andere boeken        
over Botje - een erg leuk      
robotje - zijn de moeite     
waard. 
 
  

Tot slot een bloedstollende tip voor oudere kinderen. Als uw kind van spanning             
houdt, zou hij of zij eens moeten beginnen aan Superhelden.nl . Als je eenmaal bent              
begonnen, wil je alleen maar verder lezen. Het spel dat in het boek gespeeld wordt,               
kunnen kinderen zelf doen op www.superhelden.nl. Voor nu weer heel veel           
leesplezier! 
 

11. Agenda komende periode  
ma 2 juli start schooltandarts op school aangemelde kinderen 
di 3 juli muziekvoorstelling groepen 3 

Stadslab: Wereldgrachten groep 7B + helft 7D 
wo 4 juli diplomering Overstap ouders groepen 3 

10-minutengesprekken ouders groepen 1 
vr 6 juli Artis groepen 4 
di 10 juli Stadslab: Wereldgrachten groep 7A + helft 7D 
vr 13 juli Amsterdam Museum groepen 3 
ma 16 juli afscheidsvoorstelling groepen 8 op uitnodiging 
di 17 juli koffiedrinken in de Ouderkamer met directie ouders 

Zing Zo concert in Muziekgebouw groepen 1 en 2 
bowlen groepen 8 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.oba.nl/nieuws/oba-junior-vakantietas.html
http://www.superhelden.nl/


 
wo 18 juli Zomerfeest groepen 1 t/m 7 

        rapport mee naar huis groepen 1 t/m 7 
do 19 juli laatste schooldag groepen 1 t/m 7 

 
De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op woensdag 18 juli. 

 


