
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 10, maandag 17 juni 2019 
 
 

1. Nieuws van onze leescoördinator juf Lucienne 
 

Gratis boeken! 

Ook dit jaar kunt u weer de app van de vakantiebieb downloaden. Uw kind kan gratis allerlei 

boeken lezen op de tablet. Download hem nu: 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 

 

 

 

Bijeenkomst ouderkamer 

Op donderdag 6 juni heb ik een leuk gesprek gehad met een aantal ouders in de                

ouderkamer. We hebben vooral gesproken over manieren waarop je ervoor zorgt dat je kind              

met plezier voorgelezen wordt of zelf gaat lezen. Dat is namelijk niet altijd even makkelijk               

maar wél heel belangrijk. Alle ouders waren het erover eens: de leesopvoeding is niet alleen               

een taak van de school, maar ook van thuis. Hieronder een paar websites die daarbij kunnen                

helpen: 

 

● Heb je net een baby dan kun je gratis boekjes krijgen bij de 

bibliotheek! Ga snel naar boekstart 

https://www.boekstart.nl/waardebon-voor-gratis-koffertje  

● Zoek je leuke boekentips? Kijk dan eens op 

www.jeugdbibliotheek.nl . Hier kun je ook informatie vinden 

over allerlei leuke onderwerpen! 

● Zoek je leuke apps om te oefenen met lezen? Kijk dan eens op 

www.bibliotheek.nl/apps . Zo is er een gratis app met verhaaltjes voor 

kleuters!  

● Heeft je kind moeite met lezen? Het is belangrijk dat hij of zij er 

wel plezier in krijgt Tips daarvoor vind je op 

www.makkelijklezenplein.nl 

 

 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.boekstart.nl/waardebon-voor-gratis-koffertje
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.bibliotheek.nl/apps
http://www.makkelijklezenplein.nl/


 
 

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

groepen gepland. De groepen 7 en 8 zijn inmiddels al naar Walibi geweest. 

 

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). Heeft u dit bedrag (= € 50,00) nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u dit                

per ommegaande op onderstaande rekening te doen: 

naam: OBS De Vier Windstreken 

rekeningnummer: NL98 RABO 0329 0484 81 

o.v.v.: “ouderbijdrage” + naam kind + groep 

 

LET U OP DAT U DIT BOVENSTAAND REKENINGNUMMER GEBRUIKT EN NIET ANDERE (BIJV.             

OVERBLIJF) OF VEROUDERDE NUMMERS VAN DE ING! 

 
Stadspasregeling → het schoolreisje en de ouderbijdrage wordt door de gemeente           

Amsterdam betaald! 

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. 

 

 

3. Kinderraad de Banne 
Een paar kinderen die namens De Vier Windstreken in de Kinderraad van De Banne zitten               

hebben dit keer een stukje geschreven over hun activiteiten. 

 

“Wat doen de kinderen van groep 6 en 7 in de Banne Kinderraad en wat organiseren ze in de                   

BKC (Banne Kinder Club)? Daar krijgt u in deze nieuwsbrief antwoord op. 

Er zijn een paar kinderen van groep 6 en 7 die in de Banne Kinderraad zitten. Dat is een groep                    

kinderen die de Banne proberen te verbeteren. De Banne Kinderraad is al het hele jaar bezig                

met de Banne te verbeteren. Zo heeft de Banne Kinderraad de BKC bedacht oftewel Banne               

Kinder Club. Ze wilden het oprichten omdat de kinderen maar wat rondhangen in de buurt en                

ze hebben meestal niks te doen en daarom is er een plek voor kinderen van 7 t/m 13 jaar.                   

 



 
Daar is een beautytafel voor de meiden en er zijn ook leuke bordspellen. Je kunt ook FIFA 19                  

spelen op de PS4 (Playstation 4) of       

gewoon lekker kletsen en vrienden     

maken. De tijdelijke plek voor de BKC       

is De Bolder tegenover de huisarts op       

het Parlevinkerplein. Er zijn twee     

opties waar we de originele plek      

kunnen maken en dat is bij het       

grasveld naast OBS de Vier     

Windstreken of bij de bomen naast      

het voetbalveldje bij OBS de     

Botteloef.  

Op 20 mei 2019 gingen de kinderen       

van de Kinderraad naar OBS de Vier       

Windstreken omdat ze waren uitgenodigd voor een bijeenkomst met een paar mensen van             

de gemeente en er mochten ook andere mensen bij zijn. Ze gingen over de plannen praten                

voor De Banne in de toekomst en één daarvan was de BKC. De mensen mochten kiezen uit de                  

twee locaties en de meerderheid heeft gekozen voor de plek naast OBS de Vier Windstreken.               

Bij OBS de Botteloef zouden anders bomen moeten worden gekapt en dat vonden ze zonde. 

Dit was wat de Banne Kinderraad doet en waarom ze de BKC wilden.” 

 

We zijn trots op onze kinderen die namens De Vier Windstreken in de Kinderraad zitten.               

Bedankt voor dit leuke stukje dat jullie geschreven hebben en veel succes met jullie              

activiteiten! 
 

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

nieuwsbrief aandacht besteed aan    

PBS - De 11 van jezelf. Dit keer een         

stukje geschreven door juf Daniëlla. 

“Donderdag 16 mei was het zover,      

groep 3B had een    

PBS-groepsbeloning verdiend. Zij   

hadden ervoor gekozen om die dag in       

pyjama naar school te komen. De juf kon natuurlijk niet achterblijven. In de middag hebben               

we gezellig in onze pyjama en met onze knuffels de film "Superjuffie" gekeken. Het was een                

geslaagde dag! Op naar de volgende PBS groepsbeloning!” 

 

 

 

 
5.  (Lees)hulpouders gezocht  

 



 
Voor het volgende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen met               

leesbegeleiding voor leerlingen uit de groep en 2 tot 4. We hebben hier een mooi nieuw                

programma voor aangeschaft waarbij het mogelijk is om tutoren/ouders  in te zetten.  

Na de zomervakantie worden er twee workshops georganiseerd voor iedereen die hiermee            

aan het werk gaat. 

Workshop 1 is op donderdag 29 augustus om 09.00 uur in de ouderkamer 

Workshop 2 is op dinsdag 3 september om 09.00 uur in de ouderkamer 

 

 

Ben je geïnteresseerd en vind je het leuk om op school te helpen met leesbegeleiding? 

Meld je dan zo snel mogelijk aan bij onze IB’er (intern begeleider) Vera Tucci (email:               

v.tucci@innoord.nl) 
 

6. Agenda komende periode 
maandag 17 juni muziekuitvoering groepen 4 & 5 

schoolreis Oud Valkeveen groepen 1 & 2 
dinsdag 18 juni schooltuinen groepen 6 

schoolreis Julianatoren groepen 3 & 4 
fietsdag “Onderweg naar het VO” groepen 8 

donderdag 20 juni studiedag alle kinderen vrij 
vrijdag 21 juni studiedag alle kinderen vrij 
ma. 24 t/m vrij. 28 juni voorlopige adviesgesprekken ouders groepen 7 
dinsdag 25 juni schoolreis Drievliet groepen 5 & 6 
vrijdag 28 juni kanoles groepen 8 
dinsdag 2 juli schooltuinen groepen 6 

muziekvoorstelling groepen 3 
rapportgesprekken ouders groepen 1 

woensdag 3 juli Overstapbijeenkomst met ouders groepen 3 
diplomering in de klas 
rapportgesprekken ouders groepen 1 

donderdag 4 juli generale repetitie optreden groepen 8 
Zomerfeest (13.00 - 15.00 uur) alle groepen 

vrijdag 5 juli optreden groep 8 groepen 1/2 
optreden groep 8 groepen 3, 4, 4/5C & 5A 

maandag 8 juli optreden groep 8 groepen 5B, 6 & 7 
afscheid groepen 8 ouders groepen 8 
op uitnodiging 

 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt maandag 8 juli 2019 
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