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Beste ouders en verzorgers,
Samen zijn we sterk. In onze veelkleurige
school met een internationaal karakter is
in verbinding zijn en blijven een kracht.
Daarom ook is dit het eerste thema dit
jaar.
U voelt zich verbonden met de
Wonderwind, dat was te merken aan de
opkomst op de informatieavond. Fijn dat u
met zoveel bent gekomen.
Leerkrachten vonden het fijn u te
ontmoeten, de kinderen verbinden ons.
We vertelden u al dat er dit jaar drie ouderavonden gepland zijn. De eerst volgende is op
maandag 1 oktober. Die avond is gewijd aan rekenonderwijs.
We zijn alweer twee weken op school aan het werk, verbindingen krijgen vorm. In de
onderbouw hangen prachtige familiefoto's met stralende gezinnen. Trotse kleuters wijzen
ons aan wie er op die mooie foto's staan. Ze hebben er duidelijk plezier in als ze daarover
vertellen. Kinderen die wat ouder zijn praten over stambomen en voelen zich verbonden
met de wijk. Zij voeren gesprekken over veilige plaatsen waar je leuke dingen kunt
ondernemen en plaatsen waar je alert moet zijn, zoals de oversteekplaats aan de
Fascinatioboulevard. Nog weer groter zijn de kinderen die elkaar informeren over hun eigen
kunnen. Zij spelen het talentenspel waardoor het inzicht in hun eigen vermogens en
belemmeringen groeit. Wat hebben ze nodig om te leren en samen te werken, of om iets te
ondernemen? Met wie willen ze zich verbinden en met wie gaat dat niet vanzelf? Hoe komt
dat? Welke regels en afspraken gelden in je groep en waarom is dat fijn, of lastig.
We verbinden ons natuurlijk niet alleen met mensen en plaatsen. Op school ben je om te
leren, verbind je kennis. Dat is een hele uitdaging, zeker na zo'n lekker lange warme
vakantie. Maar het lukt ons best. Er wordt net als altijd goed gewerkt op de Wonderwind.
Heerlijk vinden we dat.

De vlag gaat uit voor onze jarigen
11- 9 Kaya uit groep 7
17- 9 Jonathan uit groep 6
23- 9 Diya uit groep 2
24- 9 Virsha uit groep 1
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28- 9 Neva uit groep 8
Agenda
17 - 9
18 - 9 MR 19.30 u
19 - 9 Inloop half uur
13 - 9
20 - 9
14 - 9 Samen in het groen groep 8 21 - 9

24 - 9
25 - 9
26 - 9 Wonderweetjes
27 - 9 Concertbezoek 3/5 en 5/6
28 - 9

Eten met aandacht
In de vorige WonderWeetjes vertelde ik u over onze eetmomenten. De afgelopen weken
lunchten we ook met een aantal groepen op school.
Wat aten kinderen? Een compilatie:

Uw aandacht alstublieft. Onze kinderen worden te dik, zeggen landelijke onderzoeken.
Scholen moeten meer aandacht hebben voor bewegen. Hoeveel beweging is nodig met dit
menu?
En er waren natuurlijk ook andere voorbeelden.

Isalatheater
Met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gingen we naar het Isalatheater om de voorstelling
'Alleen op de Wereld' te bekijken. Met zo'n grote groep waren we nog niet eerder op stap
geweest. Reden voor een kritische evaluatie. We hebben verbeterpunten besproken met
betrekking tot de verkeersveiligheid en gedrag tijdens de voorstelling. Het was fijn dat er
ouders meefietsten. De volgende keer hebben we er graag nog een paar bij.
En weer Isalatheater
Op 27 september gaan de kinderen van 3/4 en 5/6 naar een concert in het Isalatheater. Het
concert wordt georganiseerd door onze nationale orkesten om kinderen te laten
kennismaken met muziekinstrumenten. Dit bezoek past bij de aandacht die we dit eerste
halfjaar hebben voor muziek.
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We reizen deze keer met het OV. Wilt u uw kind alstublieft een OV-chipkaart meegeven.
Daarnaast zijn we op zoek naar een 8-tal begeleiders. We vinden het fijn om begeleiding van
1 op 4 voor 3e en 4e jaars te hebben en 1 op 6 voor 5e en 6e jaars kinderen. U kunt zich
opgeven bij juf Iris: I.Slijp@Blickoponderwijs.nl

BSN
De eerste buitenschoolse activiteit ging van start. De inschrijving was
overweldigend. We hebben de organisatie gevraagd extra plaatsen te
creëren, maar dat is helaas niet gelukt.
We hebben 12 kinderen ingeloot. Veel plezier met de proefjes kids!
Wist u dat:
 Dominique haar lange haar al voor de tweede keer
heeft gedoneerd aan Stichting Haar, ten bate van kinderen
met kanker. Met haar vlecht worden haarstukjes en pruiken
gemaakt voor kinderen die kaal worden tijdens hun
behandeling tegen kanker. Ze is van plan om haar mooie
blonde haar weer te laten groeien. Als als haar nieuwe
vlecht weer 30 cm lang is, geeft ze die weer weg.
Fantastisch Dominique, wat een geweldig initiatief.
Dankjewel!
 U samen met uw kind het werk
van de afgelopen weken kunt doornemen tijdens het inloop half
uur op 19 september.


U een inschrijfformulier kunt ophalen voor Vangnet zwemles, als
uw kind 9 jaar is en nog geen diploma heeft.



Informatie over 'Alle kinderen doen mee!' te vinden is op de
website van de gemeente: www.capelleaandenijssel.nl/geldtips



De Wonderwind twee keer goede pers kreeg deze week?
Tijdens de staking werden we geïnterviewd door Radio Rijnmond
en weekblad IJssel en Lekstreek nam ons artikel op over de
samenwerking binnen het MFC, ten bate van alle kinderen in de
wijk. Het stuk gaat over het BSN-aanbod, de activiteiten in de
kinderboekenweek en de activiteiten die voortkomen uit de
samenwerking met het WOP, zoals Samen in het Groen.
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En wist u dat:
De kinderen van groep 8 vandaag de wonderlijkste ontdekkingen deden in de wijk,
tijdens de eerste 'Samen in het Groen'. Ze pakten het groots aan!



We in de week van de alfabetisering zijn gestart met
voorlezen. Twee van onze kinderen vanaf nu elke week om
de beurt voor aan peuters van de Toverburcht. Samen
genieten ze van boeken en zo krijgt lezen ook echt een doel.
Win-Win!



Tot slot: Weet u dat op dit moment een groepje nieuwe kinderen went in onze
kleutergroep. Een mooie start van het nieuwe jaar.
Verbinding: Kom erbij!

