
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 2, dinsdag 12 november 2019 
 

1. Studiedag op woensdag 13 november → alle leerlingen vrij 
Toch nog even voor de zekerheid. Morgen zijn alle leerlingen vrij in verband met een 
studiedag van de leerkrachten. 
Het overzicht met alle studiedagen/vrije dagen en vakanties staat op de website van de 
school onder het kopje “Praktische info”. 
 

2. Nieuw! Eén en hetzelfde bankrekeningnummer voor overblijven, 
ouderbijdrage en schoolreisje 
Zoals ook al gemeld in Nieuwsbrief nr. 1 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. 
Bij deze dan ook het verzoek om alleen het nieuwe rekeningnummer van de Triodos Bank te 
gebruiken.  

 
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. Even voorstellen - Jos van der Laan 
Mijn naam is Jos van der laan en ben 26 jaar. Ik woon sinds kort samen met mijn vriendin in Rijnsburg. 
Ik ben een geboren en getogen Groninger en ben op mijn  18e verhuist naar Amsterdam. De overgang 
van Groningen naar Amsterdam was niet heel groot. Ik werd gelijk door mijn nieuwe teamgenoten 
geholpen en zo kon ik mij goed aarden in de Hoofdstad. 

 



 
Ik ben begonnen op de Vier Windstreken als basketbaltrainer. Zo was ik een aantal jaar elke 
woensdagmiddag in de gymzaal te vinden. Via het basketbal ben ik in contact gekomen met Meester 
Ferdinand. Toen ik een Stageplek zocht heb ik bij hem aangeklopt en zo ben ik ook als leerkracht op 
deze school begonnen. Eerst een LIO-jaar en later als “normale meester” voor de groep. Op dit 
moment sta ik voor groep 4 en vindt dat super leuk! 

Naast het lesgeven, basketbal ik op hoog niveau en ben ik verschillende keren Nederlands kampioen 
geweest. Daarnaast heb ik op Europese jeugd kampioenschappen in Portugal en Roemenië gestaan. 

In mijn vrije tijd kijk ik veel series op Netflix en ga ik graag op vakantie. Ik heb vroeger piano leren 
spelen en hier maar ik nog dagelijks gebruik van. In plaats van klassieke muziek maak ik nu Techno en 
hierbij komt het noten lezen en mijn pianospel erg van pas. Ik sta onder mijn alias ‘Joshlane’, op onder 
andere Spotify en Soundcloud en er komt binnenkort een grote release aan. 

 

Ik geef graag het stokje door aan de groepsleerkracht van groep , juf Mariëlle. 

5. Oproep hulpouder bibliotheek 
Voor onze schoolbibliotheek zijn wij op zoek naar een vader of moeder die ons enthousiaste 
team hulpouders wil komen versterken op de dinsdagochtend. Eén van de andere 
hulpouders zal bij de eerste keer aanwezig zijn om het een en ander uit te leggen.  Heeft u 
tijd en zin om vanaf half 9 gedurende een uurtje kleine groepjes kinderen te helpen met het 
ruilen van hun bibliotheekboek, meldt u zich dan aan bij juf Inez. 
 

6. Prijswinnaars Kinderboekenweek aan de wand in de hal 
 
Alhoewel de 
Kinderboekenweek alweer 
een paar weken achter de 
rug is, kunt u nog steeds de 
winnende tekeningen en 
verhalen komen 
bewonderen. In de grote 
hal, op de muur naast de 
keuken, hebben wij 
namelijk een 'wall of fame' 
gemaakt. Alle kinderen 
hebben in de klas enorm 
hun best gedaan om er iets 
moois van te maken en het 
was voor de juffen en 
meesters geen gemakkelijke 
klus om uit al die verhalen 
en tekeningen de winnaars 
te kiezen. U bent van harte 
welkom om tijdens het 
brengen of halen van uw 
kind een kijkje te komen 
nemen. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

7. Voorleeswedstrijd 
Sjonge jonge, wat was het spannend dit jaar! Wie mocht zichzelf de nieuwe 
Voorleeskampioen gaan noemen? In de groepen 7 hadden ze daar wel oren naar, dus moest 
er eerst in beide groepen een winnaar gekozen worden. De kinderen deden hard hun best, 
want ze moesten aan veel criteria voldoen: vlot en duidelijk voorlezen, emoties laten horen, 
af en toe naar je publiek kijken tijdens het voorlezen enz. In groep 7A kwam Milad als 
winnaar uit de strijd en in groep 7B was dat Bray. Zij mochten met z'n tweeën in de groepen 
5 en 6 voorlezen. Daar werd in iedere groep door de kinderen bepaalt wie de winnaar was. 
In één groep werd het een gelijkspel, in twee andere groepen wonnen zowel Bray als Milad 
een keer, dus bleef het tot het laatste bezoek spannend.  Uiteindelijk was het Bray die 
zichzelf de nieuwe Voorleeskampioen mocht noemen. Juf Marijke vertelde: "Beide jongens 
waren heel sportief naar elkaar toe. Het ging immers om iets leuks. Plezier hebben in lezen 
voor alle betrokken leerlingen, dat vind ik belangrijk." Dat laatste kwam heel duidelijk naar 
voren in een compliment dat Bray van een klasgenoot kreeg: "Je blijft aan zijn lippen 
hangen." 
Milad en Bray, gefeliciteerd met jullie prachtige prestatie!  

 
8. Spelletjesmiddagen groep 1-2 

Het thema in de onderbouw wordt regelmatig afgesloten met een spelletjesmiddag in de 
klas. De kinderen spelen dan in kleine groepjes een uur lang verschillende 
gezelschapsspelletjes zoals; memory, ganzenbord, mens erger je niet. Het spelen van 
gezelschapsspelletjes is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Wat leren kinderen eigenlijk bij het spelen van een spelletje?  

Geduld: 

Zij leren om op hun beurt te wachten. En 
aangezien het leven voor een groot deel 
bestaat uit wachten is dit een hele goede 
vaardigheid die kinderen nog vaak nodig 
zullen hebben. 

  

  

Tellen: 

Bij veel spellen moeten kinderen met een 
dobbelsteen gooien en moet er geteld 
worden. Kinderen komen zo al vroeg in 
aanraking met de getalbeelden op een 
dobbelsteen. Dit gaan ze later in groep 3 
nog vaak tegenkomen, dus wanneer ze er 
al mee bekend zijn geeft het de kinderen al 
een mooi opstapje. 

Door het verzetten van de pion oefenen ze 
ook het synchroon tellen. Tellen en dan 
tegelijkertijd ook nog een vakje tegelijk 
‘lopen’  is een goede oefening voor de 
rekenontwikkeling. 

 



 

Omgaan met emoties:  

Tijdens het spelen van een gezelschapsspel 
leert een kind omgaan met emoties en 
tegenslagen, iets waar wij als volwassenen 
nog regelmatig moeite mee kunnen 
hebben. Deze vaardigheid kan dus niet 
vroeg genoeg geoefend worden! Tijdens 
het spelen leren kinderen op een veilige 
manier omgaan met tegenslagen. Zij leren 
omgaan met teleurstelling, boosheid of 
verdriet. 

Kritisch denken:  

Door het spelen van een spel leren 
kinderen om een strategie uit te denken of 
vooruit te denken. 

  

  

Omgaan met elkaar:  

Samen zijn en plezier maken. Een spel 
spelen draagt bij aan een positieve relatie 
met een ander. 

Mondelinge taalvaardigheid:  

De kinderen trainen hun mondelinge 
taalvaardigheid omdat ze met elkaar in 
gesprek zijn. 

Bij het spelen van de spelletjes is begeleiding nodig. Komt u ook een keertje helpen? U kunt 
zich inschrijven op de lijst bij de deur van de klas van uw kind. 

 
9. Leerlab 

Sinds dit schooljaar gaan er een aantal kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Leerlab. De 

kinderen zijn begonnen met het thema Moendoes. Tijdens dit thema maken de kinderen 

kennis met de essentie onderzoeken. Ze zijn begonnen met het onderzoeken van Moendoes, 

een nog niet ontdekte planeet. Sommige kunnen zelfs al een aantal woorden zeggen in het 

Moendiaans. Tot de kerstvakantie gaan de kinderen zelf een onderzoek opstellen. Wat heb 

je precies nodig om een goede onderzoeker te zijn? Welke stappen volg je als je een 

onderzoek gaat doen? Hoe stel je een goede vraag? En hoe kom je tot een 'eerlijk' 

antwoord? Op 16 december gaan ze een presentatie geven aan hun ouders waarin ze laten 

zien wat ze geleerd hebben.  

Leerlab juf Ellen 

 
10.PBS --> groepsbeloningenbord begint zich te vullen 

Het gaat goed met het verdienen van groepsbeloningen. Op het grote groepsbeloningenbord 
bij de ingang kunt u per groep zien welke beloningen in de verschillende groepen zijn 
verdiend. 

 
11.Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Goed nieuws zelfs! Er hebben zich twee ouders aangemeld en dit betekent dat de 
Medezeggenschapsraad weer compleet is. In de volgende Nieuwsbrief zullen alle leden zich 
aan voor u voorstellen. 
De eerstvolgende MR- vergadering is op maandag 25 november. Bij het externe gedeelte van 
de MR vergadering (van 16.30 - 17.30 uur) bent u van harte welkom om als toehoorder aan 
te schuiven. Hiervoor dient u zich wel even aan te melden: MRVWS@outlook.com.  
 

 



 
12.De Leerlingenraad 

Op 5-11-2019 is de Leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar geweest. Tijdens deze 
eerste vergadering hebben we kennis gemaakt onder het genot van een warme beker 
chocomelk. Ook hebben we samen een notulist gekozen. Het was erg jammer dat Kayra ziek 
was en niet aanwezig kon zijn. We hebben een heleboel goede ideeën opgeschreven die we 
hebben besproken. Enkele ideetjes zijn hieronder geschreven: 
* Zo willen we in de groepen 5 t/m 8 een ideeënbus, waar leerlingen hun ideetjes in kunnen 
doen. De ideeën zullen we bij de volgende bijeenkomsten bespreken. 
* De klassenvertegenwoordigers gaan een eigen Leerlingenraad-logo ontwerpen. Dit logo 
komt op een posterformaat.  
* Het schoolplein willen we zo netjes als mogelijk  houden, hoe we dit gaan doen weten we 
nog niet zo goed.  
 
De volgende keer dat we bij elkaar komen zal op dinsdag 10 december na schooltijd zijn, 
zodat we geen lessen hoeven te missen. We vonden het erg leuk en hopen veel voor onze 
leerlingen te betekenen.  

Groetjes van 
Emir, 
Abderahmane, 
Hayley, 
Mohamad, 
Maimouna,  
Dina,  
Shaerna,  
Meriem en 
Kayra.  
(Op de foto die 
op 05-11-2019 is 
genomen 
ontbreekt Kayra 
helaas).  

 

 

13.Sint Nicolaas 
Aankomend weekend komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Nederland. Op donderdag 
5 december komt hij natuurlijk ook weer naar De Vier Windstreken.  
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de eerste week van december  2019 
 

 


