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Beste ouders en verzorgers,
In de vorige WonderWeetjes schreef ik u over stilzitten en kinderen met een kantoorbaan.
Stil zitten komt op de Wonderwind niet veel voor. We zijn een school waar rustig, maar
actief gewerkt en geleerd wordt. Daardoor vlogen de weken voorbij. Volgende week begint
de herfstvakantie. Ik hoop met dezelfde zomerse temperaturen als de afgelopen week, zodat
we er lekker op uit kunnen trekken.
Met de kinderen kijken we terug op een geslaagde start van het schooljaar. We begonnen
zingend in een mooi geschilderde en opgeruimde school. Mooi maar wat kaal vonden de
kinderen, dat wel. Nu, een zestal weken later, komt het werk van de kinderen goed uit op de
wanden en prikborden.
De opstelling van de tafels is in een aantal lokalen veranderd. Bij juf Iris staat een rekenhoek,
een schrijf- lees- en spellinghoek en een sciencehoek. De leeshoek in groep 8 wordt dagelijks
veel gebruikt, want in die stoelen kun je zo lekker lezen! In dit lokaal zijn wat nieuwe stoelen
vervangen door andere, omdat sommige kinderen beter zitten op een gewone houten stoel.
De kleuters werken zelfstandig in hun hoeken en bouwen hun spel uit, soms wel
een uur achter elkaar. De juffen begeleiden hen waar nodig, maar heel veel
doen de kinderen al zelf. Ook opruimen kunnen ze heel goed, wist u dat? Ja
heus, en allemaal zelf. (Nu u dit weet, wilt u dat thuis ook inzetten misschien.)
Wie had dat kunnen denken in zo'n korte tijd? Juf Suzan schaterde van de week
vol trots bij het zien van wat 'haar kleuters' allemaal al kunnen. Het was zo'n dag waarop
alles vanzelf leek te gaan. Gezellige kringactiviteiten en fijn spelen en werken. De klok telde
de minuten af en, toen de werktijd verstreken was, zetten de kinderen uit zichzelf het
opruimlied in en gingen ze aan de slag. In een mum van tijd was het verfbord schoon, de
kwasten uitgespoeld, stonden de spelletjes keurig in de kast, waren alle hoeken opgeruimd
en was er tijd voor evaluatie. Kinderen vertelden vrij uit over hun werk, wat hadden ze
gedaan en hoe was het gegaan. Ze leren zichzelf en anderen goed kennen zo. Om stil van te
worden, geweldig!
Donderdag tijdens de afsluiting van het thema Binding kunt u het werk van de kinderen
komen bekijken en zult u verwonderd zijn over hun verhalen.
De vlag gaat uit voor onze jarigen
20 - 10 Zoey en Chloë uit groep 7
21 - 10 juf Martine
26- 10 Faisha uit groep 4
27- 10 Jayesh uit groep 7
Agenda
15 -10 MR 19.30 uur
16 -10
17 -10
18 -10 Afsluiting thema 14.00 uur
Steun de actie van Shaaya en
koop een Sophietje
19 -10

Herfstvakantie

Wintertijd!

29 -10
30 -10 OR 19.30 uur
31 -10 WORKSHOP Rekenen 19.30 uur
1 -11
2 -11

WonderWeetjes 4

2018 2019

Afsluiting van het thema Binding
Donderdag aanstaande om 14.00 uur bent u van harte welkom in de gymzaal. Daar start op
dat moment de afsluiting van het thema Binding met een heuse Catwalk. De kinderen
presenteren daarna wat ze allemaal geleerd hebben in de afgelopen weken. Ze willen dat
heel graag aan u laten zien. Na de presentatie in de gymzaal wordt u meegetroond naar de
klassen. Volgt u de bewegwijzering dan vindt u de juiste weg naar de informatiestandjes van
de kinderen. Om 15.00 uur sluiten we de presentaties af en kunt u uw kind meenemen naar
huis.
Shaaya voert actie voor de Reuma Nederland
De eerste opbrengst was onverwacht goed. Shaaya is heel tevreden. De wethouder kocht
een mooi boek en een heleboel kinderen steunen haar actie en helpen mee. Zo'n actie werkt
verbindend, dat blijkt. De artsen en verpleegkundigen in het Sophia Kinderziekenhuis delen
het enthousiasme en van de Vrienden van het Sophia kreeg Shaaya de echte 'Sophietjes' om
te verkopen. Dit schattige aapje is de mascotte van het Rotterdamse kinderziekenhuis.
Donderdag tijdens de afsluiting van het thema kunt u er een aanschaffen als u wilt en nog
even een boek kopen kan ook. Shaaya heeft van het ziekenhuis een pinapparaat gekregen
waarmee uw bijdrage direct op de bankrekening van haar actie wordt bijgeteld. Innovatief
en veilig!
U bent hartelijk welkom bij de workshop rekenen
Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Geeft u zich even op? Dan zorgen wij dat alle
wachtwoorden klaar liggen voor gebruik.
Het gaat deze avond over:






Wat uw kind leert dit schooljaar
Hoe uw kind dat leert
Nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van
leren rekenen
Materialen die we gebruiken op school
Wat u kunt doen

Komt u ook?
De Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek werd geopend door groep 5/6 in samenwerking met Professor
Draadje Los. Juf Iris was in haar element tijdens haar hilarisch optreden als professor Draadje
Los. Deze verdwaasde professor met een bijzonder accent bezocht de Wonderwind, omdat
hij net als wij zo dol is op voorlezen. Hij wilde wel eens horen hoe onze juffen en meester
dat doen. Tot zijn plezier lazen ze één voor één een stukje voor uit hun lievelingsboek . NA
afloop overhandigde Cilay de jaarlijkse boekenpakketten namens de OR. Ze werden door de
kinderen met gejuich ontvangen.
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Dank u wel daarvoor. Het is fijn dat u als ouders actief meedoet bij het
samenstellen van een mooie schoolbibliotheek met goede en graag
gelezen titels. Uw vrijwillige ouderbijdrage is daarbij van groot belang.

AVG
U mist een aantal heel handige dingen in de school. Kalenders en agenda's, namenlijsten
met noodnummers voor TSO en Brandoefeningen. En, heel fijn, u geeft aan dat u ze mist.
Wij doen dat ook, maar in verband met de privacy wetgeving mogen we in het openbaar
geen lijstjes en agenda's meer ophangen als u daar niet allemaal uitdrukkelijk toestemming
voor hebt gegeven. Ook wij moeten even wennen. Gelukkig vinden we nieuwe manieren om
de gegevens toch bij de hand te hebben.
Weet u dat:








De juffen en meesters weer veilig gestart zijn dit jaar
met het opfrissen van hun kennis van EHBO en
reanimatie. Door jaarlijks met elkaar te oefenen
behouden ze de vaardigheden die nodig zijn als de
nood aan de man komt. En we hopen natuurlijk dat ze
die nooit hoeven gebruiken.
Juf Meltem ons team komt versterken op maandag en vrijdag en dat zij naast haar
werk bij ons Social Work studeert.
We na de herfstvakantie starten met een huiswerkklas voor kinderen van groep 6
t/m 8 en dat kinderen die daarvan gebruik willen maken zich hiervoor op kunnen
geven bij juf Anita.
Deze huiswerkklas een plaats krijgt in ons nieuwe Brein lab en dat juf Meltem daar
op dat moment de scepter zwaait.
Het Brein lab de plaats is voor kinderen die willen leren denken en dat ze dat kunnen
leren met behulp van techniek, muziek en kunst, in de Edu+klas of gewoon tijdens de
les.
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En weet u dat:
 Het nieuwe Rekenhuis ook een keuken met restaurant gaat herbergen.
 We heel blij zijn met onze mooie school en de kansen die we kinderen kunnen
bieden.




Tot slot: Weet u dat juf Iris heel erg blij is met het WOP, omdat die de Wonderwind
subsidie geeft voor het realiseren en onderhouden van de schooltuin in
Verwonderland. En wij met haar.
We het WOP hierbij heel hartelijk bedanken voor hun support.

