
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 5, dinsdag 21 april 2020 
 

1. Nieuwsbrief nummer 5. 
Vlak voor het sluiten van de scholen werden de stukjes voor Nieuwsbrief nr. 5 door collega’s 
aangeleverd. Vervolgens was daar de plotselinge sluiting van alle scholen in heel Nederland 
en moesten we halsoverkop thuisonderwijs vorm gaan geven met als gevolg dat de 
Nieuwsbrief een paar weken is blijven liggen. Vandaag zijn alle stukjes alsnog verzameld en 
presenteren wij u hierbij Nieuwsbrief nr. 5. Veel leesplezier! 
 

2. Hoera! Een zoon! 
Afgelopen donderdag is meester Matthijs (groep 4A) vader geworden van een zoon. Zijn 
naam is Sverre Daniël. Vader Matthijs, moeder Eva en Sverre Daniël maken het goed! 
 

3. Tutorlezen. 
Eén van de oefenvormen die op onze school ingezet wordt om het leesplezier te bevorderen 
is het tutorlezen. In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie lezen 
bijvoorbeeld de kinderen uit de groepen 7 voor aan hun leesmaatje(-s) uit de groepen 1/2. 
Maar ook in de andere groepen wordt er met veel plezier voorgelezen en samen geoefend. 
Want uiteindelijk is dat één van de belangrijkste dingen die wij onze kinderen willen 
meegeven: plezier hebben in het lezen. Of het nu een verhaaltje voor het slapen gaan is, 
samen boeken uitkiezen bij de bibliotheek of tijdens een regenachtige dag lekker knus op de 
bank met een boek......u als ouder speelt daarin ook een belangrijke rol. En zegt u nou zelf, 
als je naar deze foto's kijkt krijg je toch meteen zin om een boek te pakken? 
 

  

 

 
4. Even voorstellen - Karin Kaaij Nauta. 

Toen juf Jessy, in de vorige rubriek “Even voorstellen”, schreef dat het een verrassing was aan 
wie ze het stokje door zou geven, was het voor mij ook een verrassing dat ik dat mocht zijn. 
Maar daar gaat ie dan…. 

 



 
Mijn naam is Karin Kaaij Nauta. Ik ben geboren en getogen op een boerderij in Kollum 
(Friesland). Mijn hobby’s zijn: Klussen, tuinieren, knutselen, eten koken voor familie en 
vrienden, op vakantie gaan naar mijn broer in Zweden en daar op de boerderij voor de kalfjes 
zorgen. Ik sport ook graag, door onder andere naar school te fietsen (10 km heen en 10 km 
terug). 

Nadat ik 10 jaar juf ben geweest, van kinderen in groep 1, 2 en 3 (in Amsterdam-West), 
besluit ik te stoppen met werken. Ik ga als fulltime moeder voor mijn 2 dochters zorgen. In 
die tijd heb ik het druk met alles wat een moeder op school kan doen. De ouderraad, 
uitstapjes, knutselen in de klas, luizenmoeder & overblijfmoeder. Ook ben ik coördinator van 
de overblijf en doe ik de financiële administratie. Ik heb zelfs een halfjaarlijkse 
tweedehandskledingbeurs opgericht, waarvan de opbrengst nog steeds naar de school in 
Ilpendam gaat.  

Ik denk er nog niet echt aan om weer te gaan werken, totdat juf Elise mij vertelt dat er op De 
Vier Windstreken een duo collega in groep 1/2B gezocht wordt. Ik mag juf Mariëtte 
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ben super zenuwachtig, heb 7 jaar niet meer 
voor de groep gestaan. Maar gelukkig is De Vier Windstreken een fijne school met lieve 
kinderen, aardige ouders en leuke meesters en juffen. Na een half jaar heb ik weer afscheid 
genomen. In het jaar dat volgde, ben ik een half jaar onderwijsassistente in een klas met 40 
(!!) kleuters. Deze baan is net afgelopen, als ik gebeld word met de vraag of ik weer op De 
Vier Windstreken wil komen werken. Drie dagen groep 1F, samen met juf Eunice. Ik neem de 
uitdaging aan. Ik zeg uitdaging, omdat groep 1F draaien wel weer iets anders is dan een 
groep 1/2. Wij mogen de kinderen welkom heten aan het begin van de basisschool. We leren 
de kinderen vaardigheden die ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen in groep 1/2. 
Het is zo fijn om dit in een klein groepje te mogen doen en de kinderen echt aandacht te 
kunnen geven. Het is leuk om te zien hoe snel de kinderen groeien. Na een aantal weken 
stromen de meeste kinderen door naar groep 1/2 en komen er weer nieuwe kinderen in onze 
groep. 

Ik geef graag het stokje door aan ……….. (dat is nu nog een verrassing, maar dat lezen jullie 
in de volgende Nieuwsbrief).  

5. Verslag van onze voorleeskampioen Bray.  
Zaterdag 8 februari was er een voorleeswedstrijd in de 
bibliotheek aan het Waterlandplein in Noord. Tien kinderen 
deden hieraan mee. Ouders waren aanwezig, broers en 
juffen. Meneer Mathijs presenteerde het. Het begon 
ongeveer om 11.00 uur en het was ongeveer om 13.00 uur 
afgelopen. Wanneer je werd uitgekozen door meneer 

Mathijs moest je de titel van 
het boek en de schrijver 
voorlezen. Wanneer je klaar 
was kreeg je een compliment 
van een jury. Ik heb 
voorgelezen uit het boek 'De jongen die met piranha's zwom'. 
De schrijver is David Almond.  
Het boek gaat over de kleine jongen Stan die bij zijn tante en 
oom woont. Hij mag nooit naar buiten, hij lag altijd in een 
kast. Op een dag maakt zijn tante regels zodat hij eindelijk 
naar buiten kan. Hij rende naar de kermis en zag een man in 

een bak met piranha's zwemmen. Hij wilde het ook doen, maar Stan's oom en tante waren 

 



 
op zoek naar hem. Dat stukje ging ik voorlezen. Ik heb niet gewonnen, maar ik ben blij dat ik 
mocht meedoen en voor anderen mocht voorlezen.                        Bray Abreu Garcia, groep 7B 
 

6. PBS nieuws uit de groepen 8 - geschreven door een aantal kinderen.  
Op school werken wij met PBS en daarom kregen wij een groepsbeloning.  

Wij gingen een middag lang een escaperoom doen. De groep werd in elf groepjes verdeeld en 

kregen allemaal een nummer.  

De nummers 1 van beide klassen werden samen een 

groepje. In de gang, klassen en lege lokalen lagen allemaal 

opdrachten die wij moesten oplossen. De opdrachten 

bestonden uit puzzels, rekenopgaven, taalopgaven etc. 

Samen met je groepje probeerden we de oplossingen te 

vinden. Er mocht maar 1 groepje bij een opdracht zijn. De 

juffen zaten op de gang en als we de oplossing hadden 

gingen we daar naartoe en kregen dan een stukje van de 

oplossing als het goed was. Was het fout dan moesten we 

opnieuw puzzelen. Aan het einde van de middag werden de 

winnaars bekend gemaakt. De winnaars mochten als 

eerste iets lekkers uitkiezen. Als je met je groepje niet alle 

opdrachten had opgelost en daardoor ook de oplossing niet had gevonden, kreeg je toch wel 

iets lekkers als troost. Het was een leuke, spannende middag. 

 
7. Mindfulness 

De mindfulness lessen voor de groepen 3 en 4 zitten er inmiddels alweer op. We hebben het 
o.a. over piekeren gehad. U weet wel, die gedachten die maar in je hoofd blijven zitten, daar 
kan een mens heel moe van worden. De kinderen hebben geoefend hoe ze hiermee om 
kunnen gaan. Zo kun je proberen om aan leuke dingen te denken of je voor te stellen dat je 
al je piekergedachten in de pluisjes van een blaasbloem kunt stoppen en ze in één keer weg 
te blazen. Eventjes een momentje rust in je hoofd.  
Zelfs onze bestuurster Mirjam Leinders, meester Ferdinand en juf Vera hebben een hele les 
meegedaan. Ze keken vol bewondering toe hoe de kinderen bij juf Daniella moeiteloos 
meededen tijdens de ademhalingsoefeningen, het droomverhaaltje en het massage 
spelletje. Bij een massage spelletje tekenen de kinderen met hun hand of vingers 

bijvoorbeeld een zonnetje, een wolk of een cijfer op 
elkaars rug (over de kleren heen). Ook leuk om thuis 
te doen! Zo kun je ook letters, figuren zoals een 
driehoek of andere tekeningetjes verzinnen.  
 
Tijdens de laatste les mochten de kinderen een wens 
bedenken en deze op een ster schrijven. Meester 
Matthijs heeft daar in zijn klas een mooie foto van 
gemaakt. 
 

 
8. Nieuwskrant uit de groepen 8. 

Vlak voor het sluiten van de scholen hebben de kinderen uit de groepen 8 een nieuwskrant 
met ander nieuws uit groep 8 gemaakt. Deze Nieuwskrant willen wij u natuurlijk niet 
onthouden. 

 



 
 

WO-site groep 8 

 

 
Dit schooljaar krijgen wij op 
een andere manier les als het 
gaat om de zaakvakken, 
aardrijkskunde, natuur en 
techniek en geschiedenis. 
De juffen maken een 
google-site met allemaal 
filmpjes, begrijpend 
leesteksten met opdrachten, 
Grej of the days en 
luisteropdrachten. 
Op deze manier leren we 
heel veel 0ver de 
verschillende onderwerpen. 
Thuis kunnen we de filmpjes, 
teksten, etc. ook nog eens 
bekijken en gebruiken voor 
het leren van de toetsen. 
We leren over biotopen, 
voedselketens en 
voedselpiramides, klimaten, 
fossiele brandstoffen en de 
nieuwe energiebronnen. 
Over Zuid-Amerika en 
Afrika hebben we veel 
geleerd. Ook gingen we voor 
meer informatie naar de 
Hortus. Bij geschiedenis 
leerde we over de goede 
dingen in de Gouden Eeuw, 
maar ook over de slechte 
dingen van de Gouden Eeuw, 
zoals de slavernij. Wij kregen 
ook een voorstelling over de  
slavernij. 

Grej of the day 
 

 

Wat is Grej of the day:  
Grej of the day is een 
lesmethode waar je over een 
onderwerp iets  leert, het 
gaat over de wereld, mensen, 
dieren of planten. Aan het 
einde van de dag krijg je een 
raadsel aangeboden en die ga 
je met een ouder, broer, zus, 
opa of oma proberen op te 
lossen. De volgende dag geeft 
de juf of meester een 
presentatie over het raadsel 
die je de vorige dag had 
gekregen. Aan het einde van 
de grej krijg je een filmpje of 
leuke weetjes of een quiz. De 
informatie die je tijdens een 
presentatie hebt gekregen 
moet je noteren in een 
logboek.  
De kennis die je hebt 
gekregen kun je weer 
gebruiken voor een andere 
GREJ. Als je de kennis 
eenmaal binnen hebt, dan 
kan je het gebruiken voor 
andere momenten, 
bijvoorbeeld voor een toets 
of je kan het aan je familie 
vertellen. Grej of the day 
betekent WEETJE VAN DE 
DAG. 

 

Voortgezet 
onderwijs 

 
De afgelopen weken stonden 
in het teken van het uitkiezen 
van een school voor 
voortgezet onderwijs. Eerst 
gingen we met onze ouders 
kijken op verschillende 
scholen die pasten bij het 
advies dat we van de juffen 
hadden gekregen.  

 
 
In de klas gingen we 
regelmatig met elkaar in 
gesprek over de bezoeken, 
zodat we elkaar nog meer 
informatie konden geven. 
Vanaf 2 maart tot 12 maart 
konden we ons gaan 
aanmelden op een school. 
Iedereen is nu op een school 
aangemeld en nu moeten we 
afwachten of we zijn 
aangenomen op de school. 
Dit horen we op 2 april, dus 
nog even spannend wat het 
wordt. 
 

 
 

 



 
 

Nieuwskrant van de groepen 8 

De Verzetbus 
 
Op 28 januari kwam de 
Verzetsbus op wielen op 
school voor de groepen 7 en 
8. De kinderen gingen naar 
de bus toe, binnen waren er 4 
kamers van 4 kinderen uit de 
20e eeuw, de kinderen waren 
Eva, Nelly, Jan en Henk.  Als 
je de koptelefoon op deed, 
dan hoorde je een vrouw 
zeggen klaar voor vertrek? 
Het verhaal begint met 
´tijdreizen´. We gaan naar het 
jaar 1940. Dan ga je met je 
groepje naar de eerste kamer, 
die  van Eva, Nelly, Jan of 
Henk. Je krijgt dan een video 
te zien  over hun leven in de 
WOII. Daarna krijg je 
opdrachten. Die moest je 
maken in een opdrachten- 
boekje. Het was een leerzame 
en leuke ervaring voor groep 
8A en 8B. 
 

 
 

Frida Kahlo 

 
Op 29 januari 2020 kregen 
wij een workshop voor de 
balletvoorstelling over Frida 
Kahlo. Er kwam een vrouw 
langs op school, ze leerde ons 
ballet van alles over ballet en 
leerde ons zelf een dans. De 
workshop was heel leerzaam 
en wij  weten nu hoe het is 
om ballerina te zijn en hoe 
zwaar het is. Wij hebben een 
leuke ochtend gehad.  
Op 12 februari 2020 mochten 
we naar de voorstelling in de 
Stopera in Amsterdam van 
het Nationaal Ballet.  Het 
was een prachtige 
voorstelling. Het was heel 
creatief en mooi, allemaal 
ballerina´s. We wisten al veel 
over Frida Kahlo vanwege de 
Grej Of The Day. We wisten 
daardoor precies wie ze was 
en wat er gebeurde in de 
 voorstelling, zoals met het 
ongeluk dat haar overkwam. 
Haar levensverhaal werd 
verteld in ongeveer 2 uurtjes. 

 
 
Epjo is Educatief programma 
jongeren. Zij kwamen bij 
groep 8A & 8B in de groep.. 
In elke klas kwamen er 
verschillende politieagenten.. 
Het was heel leerzaam. De 
meeste meisjes waren heel 
blij dat er ook een 
vrouwelijke agent kwam. In 
groep 8A kwamen de 
agenten op woensdag 4 maart 
2020, en in groep 8B op 
vrijdag 13 maart 2020. Er 
kwam ook een ex-crimineel. 
Hij vertelde over zijn leven 
en hoe hij in de gevangenis 
belandde. Het verhaal was 
heel zielig, hij had een 
moeilijk leven gehad. Hij 
mocht van alle kinderen een 
tweede kans krijgen. 
 
Mening van kinderen: 
* De kinderen vonden het 
een leuke, emotionele, 
verdrietige en leerzame les. 
*Het was goed om het 
 verhaal van de ex-crimineel 
te horen. 
* Je leerde wat je moest doen 
 bij groepsdruk en pesten. 

 

9. Nieuws van de leerlingenraad 
In het laatste overleg op school heeft 
de leerlingenraad een prijsvraag 
bedacht. Wanneer het besluit is 
genomen dat we weer naar school 

 



 
kunnen gaan, komt er bij juf Manuela een glazen pot met rietjes te staan. Denk jij te kunnen 
raden hoeveel rietjes er in de pot zitten? Doe dan een briefje met daarop het aantal rietjes 
plus je naam in de blauwe brievenbus die op de kast met gevonden voorwerpen staat. In de 
volgende Nieuwsbrief wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Mochten meerdere kinderen het juiste aantal hebben geraden, dan lost de leerlingenraad 
het als volgt op: Alle winnaars moeten in het bijzijn van alle winnaars en de leerlingenraad 
een dobbelsteen gooien. Degene die het hoogst gooit, mag de prijs in ontvangst nemen. Ook 
kunnen de kinderen van onze school de Leerlingenraad herkennen aan het logo van de 
regenboog op twee wolken.  

10.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 
 

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

12.Meivakantie 
Van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020 hebben alle kinderen meivakantie. In 
deze twee weken wordt er geen thuisonderwijs gegeven.  
 

 
 

 

 


