
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 1, maandag 14 oktober 2019 
 

1. Nieuw! Eén en hetzelfde bankrekeningnummer voor overblijven, 
ouderbijdrage en schoolreisje 
Met ingang van vandaag heeft de school een nieuw bankrekeningnummer geopend voor alle 
schoolse zaken, zoals het overblijven, de ouderbijdrage en het schoolreisje. Dit 
bankrekeningnummer is geopend bij de Triodos Bank, één van de meest duurzame banken 
ter wereld. Het rekeningnummer is: NL05 TRIO 0379 7348 69 t.nv. Innoord inzake De Vier 
Windstreken. 
Dit betekent dat de huidige Rabo-rekening (ouderbijdrage & schoolreis) en ING-rekening 
(overblijfkaarten) zullen worden opgeheven. Bij deze dan ook het verzoek om vanaf nu het 
nieuwe rekeningnummer van de Triodos Bank te gebruiken. 

 
2. Op weg naar zo min mogelijk contante betalingen in school 

Naast de overstap naar één bankrekeningnummer gaan we de komende tijd ook toewerken 
naar zo min mogelijk contante betalingen in school, zoals bijvoorbeeld de € 1,70 voor een 
keertje overblijven. Dit onder andere uit veiligheidsoverwegingen. Zeer binnenkort 
verwachten wij u te laten weten hoe het nieuwe en veilige betalingssysteem eruit komt te 
zien.  

 
3. Stadspasregeling ouderbijdrage (incl. 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, omdat de Ouderraad binnenkort aan de           
slag gaat met de Sint en Kerst festiviteiten, want zonder          

ouderbijdrage zijn ze 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 
 

4. Project Kinderboekenweek 
Zoals ieder jaar maken we van de Kinderboekenweek een groot schoolproject. Zo ook dit 
jaar. Het thema is dit jaar: Reis mee! Op woensdag 2 oktober was de gezamenlijke opening 
op het schoolplein gevolgd door een gezellig voorleesontbijt in alle groepen. Vanaf die 
woensdag stond en staat de hele school nog tot en met vrijdag 18 oktober in het teken van 

 



 
lezen en schrijven. De groepen 7 en 8 zijn bijvoorbeeld naar de theatervoorstelling 'De brief 
voor de koning' geweest, gebaseerd op het beroemde boek van Tonke Dragt.  Ook dit jaar 
zijn er weer in alle groepen bekende kinderboekenschrijvers en illustratoren op bezoek 

geweest zoals; Alex de Wolf, Anne Schneider, 
Barbara Scholten en Arienne Bolt. De 
boekenmarkt was wederom een groot succes 
met tafels vol mooie boeken, schminken, 
mooie henna versieringen en niet te vergeten 
de heerlijke hapjes die door ouders gemaakt 
zijn (waarvoor nogmaals hartelijk dank!). Deze 
week sluiten we de Kinderboekenweek in stijl 
af met de bekendmaking van de winnaars van 
de voorleeswedstrijd. Zij mogen hun 
voorleeskunsten tonen tijdens een bezoek aan 
andere groepen. En net zoals bij de 'echte' 
schrijvers en illustratoren maken ook wij onze 

winnaars van de zilveren en gouden griffel voor het mooiste verhaal of een zilveren of 
gouden penseel voor de mooiste tekening bekend. 

 
5. Even voorstellen - Mireille de Visser 

Veel ouders zien mij vaak rondlopen op deze school, maar wie ben ik nu eigenlijk?  

Mijn naam is dus Mireille de Visser en ben 45 jaar. Ik woon samen met mijn vriend en twee 

zonen van 12 en 14 jaar in Oostzaan. We hebben sinds kort een jong poesje in huis wat extra 

gezellig is. Haar naam is Simba. Ik heb verschillende hobby’s zoals wielrennen en hardlopen. 

Ik hou van uit eten gaan, winkelen (het liefst woonwinkels afstruinen) en kijk graag naar 

programma’s die met interieur te maken hebben. Twintig jaar geleden heb ik van mijn hobby 

mijn beroep gemaakt en begon op onze school als gymnastiekleerkracht.  

Na een aantal jaren leek het beroep van groepsleerkracht mij ook erg leuk en heb toen een 

deeltijd studie gedaan aan de PABO in Utrecht. Inmiddels sta ik vele jaren met veel plezier 

voor de groep. Op maandag sta ik in groep 5/6. In het afgelopen jaar ben ik begonnen aan de 

studie voor schoolleider aan de Thomas More in Amsterdam. De reden dat ik weer ben gaan 

studeren, heeft te maken met mijn ambities om ooit een school te mogen leiden en om 

samen met een team een doel te bereiken. 

Inmiddels heb ik mijn eerste jaar succesvol afgerond en heb mijn diploma gehaald voor de 

functie adjunct-directeur. Om aan mijn tweede jaar te mogen beginnen moet ik op school 

directie ondersteunende taken verrichten. Ik doe dit op dinsdag en woensdag. Onlangs ben ik 

gestart met het oprichten van een nieuwe leerlingenraad. In deze raad zitten de 

klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uiteraard volgt later hier meer 

informatie over, maar ik heb er veel zin in.  

Ik geef graag het stokje door aan de groepsleerkracht van groep 4, meester Jos. 
 

6. Doelab en Leerlab 
Sinds dit schooljaar zijn wij op onze school gestart met het Doelab en het Leerlab. In deze 

Nieuwsbrief vertellen we graag wat er in het Doelab allemaal gebeurt. 

 



 
Het Doelab is een klas voor leerlingen die er heel veel aan hebben om op een praktische 

manier iets te leren.  

Op dit moment zijn er drie groepen van 6 leerlingen 

die op maandag of vrijdag anderhalf uur naar het 

Doelab kunnen gaan. Onder leiding van meester 

Pieter Jan wordt er veel geleerd, plezier gemaakt en 

tussendoor ook nog gewerkt aan de juiste houding 

om zoveel mogelijk te kunnen groeien. De 

groeimindset heet dat. Het Doelab geeft betekenis, brengt plezier in het leren en vergroot 

het zelfvertrouwen van de leerlingen. Middels het lezen en koken volgens een recept leren de 
kinderen beter begrijpend lezen. Het tuinieren helpt om het rekenen te ontwikkelen en door het 
naaien en knutselen worden de kinderen met de fijne motoriek geholpen. Het Doelab, een echte 

aanwinst voor de school! 

De volgende keer het Leerlab. 

 
7. PBS - De vijf van overblijf 

Zoals u weet zijn de leerlingen weer druk bezig met het verzamelen van muntjes voor PBS aan 
de hand van de 'Elf van jezelf'. Wist u dat uw kind ook bij de overblijf kan sparen voor 
muntjes en een groepsbeloning? 
Onlangs is de overblijf samengekomen om de regels van PBS te bespreken. Elf regels 
gedurende één uur overblijf per dag is een beetje veel, daarom hebben zij samen de vijf 
belangrijkste regels uit de elf van jezelf gekozen. 
De volgende regels noemen wij 'De vijf van overblijf': 
 
1. Ik ben aardig voor een ander 
2. Als iemand tegen mij praat, kijk en luister ik 
3. Ik houd op als jij zegt: 'Stop!' 
4. Ik houd mijn handen, voeten en spullen bij me 
5. Ik loop rustig en praat zacht binnen de school. 
 
De leerlingen kennen deze regels al heel goed en kunnen muntjes verdienen met de "vijf van 
overblijf". Per overblijfgroep kun je voor 50 muntjes een groepsbeloning verdienen en in de 
hogere groepen 100.  Wij denken dat dit de kinderen zeker gaat lukken! 
Bent u nieuwsgierig naar de beloningen tijdens overblijf? Houd het beloningenbord bij de 
ingang goed in de gaten! Zodra er een beloning is verdiend komt hier, net zoals bij de 
klassenbeloning, een foto te hangen. 

 
8. Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Vorig jaar is afscheid genomen van drie MR-leden: Kevser, Najat en Kadir. Hierbij willen wij 
hen bedanken voor hun inzet. Gelukkig hebben twee nieuwe ouders zich aangemeld. In de 
volgende nieuwsbrief worden alle leden van de MR aan u voorgesteld. 
De eerste MR-vergadering is al geweest (was op 24-09-2019). De jaarplanning is opgesteld 
en deze kunt u inzien op de website van de school. De MR-vergaderingen 2019-2020 vinden 
plaats op de volgende data: 
25-11-2019 13-01-2020 19-03-2020 
28-05-2020 25-06-2020  
U bent van harte welkom om als toehoorder aan te schuiven bij het externe gedeelte van de 
MR vergadering van 16.30-17.30 uur in de ouderkamer. Hiervoor dient u zich wel even aan 
te melden: MRVWS@outlook.com.  

 



 
 

9. Herfstvakantie 
Volgende week is het herfstvakantie. De kinderen zijn van maandag 21 tot en met vrijdag 25 
oktober vrij. Het overzicht van alle vakanties en vrije dagen kunt u vinden op de website van 
school en hieronder: 
vakanties: eerste dag: laatste dag: 

Herfstvak. 21-10-2019 25-10-2019 

Kerstvak. 23-12-2019 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020 

Goede vrijdag 10-04-2020  

Tweede paasdag 13-04-2020  

Meivakantie 27-04-2020 01-05-2020 

Meivakantie verlengd 04-05-2020 08-05-2020 

Hemelvaart en dag na hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 

Tweede pinksterdag 01-06-2020  

Zomervakantie 06-07-2020 14-08-2020 

   
Studiedagen - kinderen vrij   
Woensdag 13-11-2019  

Donderdag 16-01-2020  

Donderdag  27-02-2020  

Vrijdag 10-04-2020  

Dinsdag 02-06-2020  

Maandag 15-06-2020  

Vrijdag 03-07-2020  

 
10. Kalender op de website 

Tot vorig schooljaar werd iedere Nieuwsbrief afgesloten met Agenda komende periode. Dit 
is niet meer nodig dankzij het plaatsen van de Kalender op de website. De kalender kunt u 
op twee verschillende manieren openen door òf op het kopje Kalender (bovenaan tussen 
Onze school en Praktische info) te klikken òf door op de rode button Kalender (onderaan 
links) te klikken. Zo blijft u op de hoogte en de agenda wordt zeer regelmatig bijgewerkt. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van  4 november  2019 
 

 


