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Tips van ouders
Via de OR kwam een vraag binnen over de inhoud van de WonderWeetjes. Er is behoefte om
een inschatting te maken over de belangrijkheid van de nieuwsitems. Communicatie vinden
we belangrijk en we doen dan ook graag iets met deze en andere
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feedback. Daarom starten we deze keer met een inhoudsopgave en komen de nieuwe
WonderWeetjes voortaan weer gewoon uit op woensdag.
Als school hebben we ons ten doel gesteld een lerende gemeenschap te zijn en de beste
kwaliteit te leveren voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Dat kunnen we bereiken
door naast het geven van goed onderwijs ook goed te luisteren naar kinderen en hun
ouders. Samen zijn we school.
Hebt u tips? Stel dan niet uit en vertel het alstublieft. Wij doen er graag iets mee.
Tops horen we ook regelmatig. En daar zijn we blij mee. Deel de tops alstublieft met uw
omgeving, zodat heel Fascinatio weet dat de Wonderwind staat voor hoogstaand onderwijs
waarin ouders en kinderen meedenken. Dank u wel.
Feest vier je samen
't Is weer even wennen aan donkere dagen, kou, wind en regen. In de natuur is het tijd van
herfst, moment van opruimen. Tijd van naar binnen gaan, letterlijk en figuurlijk. Even tijd
nemen voor rust en bezinning. Sommige mensen krijgen in deze tijd last van sombere buien.
Ze komen minder
buiten en krijgen
weinig bezoek.
Fysieke gevolgen
blijven niet uit.
Spieren worden
stram, het leven is
minder zonnig.
Eenzaamheid ligt op
de loer.
Voor ons is het ook tijd van Diwali, Sint en Kerst: tijd van licht, snoeperijen en van gezellig
samen voor de haard. Tijd om na te denken over de betekenis van deze feesten voor onszelf
en anderen. Hoe kunnen we deze tijd nog fijner maken voor ons allemaal?
Afgelopen week hoorden we een van de kinderen roepen: "Hij bestaat niet, hè?!" Elk jaar
hoor je dat weer. Kinderen vinden een manier om om te gaan met de spanning van het
verkleedfeest dat Sinterklaas is. De decembermaand is ondanks alle gezelligheid ook een
spannende maand voor onze kleintjes.
Op school vinden we het belangrijk om respect leidraad te laten zijn in deze periode. Ieder
kind mag zich welkom voelen bij ons, ieder wordt gezien. We hebben allemaal een mening,
over wat belangrijk is in ons leven en over wat je gelooft of niet. Die verschillen zijn goed,
dat houdt het gesprek levendig en interessant. De centrale vraag is: Hoe maken we het
leuker met en voor elkaar. Het gaat niet om waarheidsvinding, bestaat iets wel of niet. Het
gaat om de betekenis van feesten in onze gemeenschap. Het gevoel dat het bij ons oproept,
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de verbondenheid als we samen vieren in vriendschap en vrede. Op hoeveel plaatsen kan
dat?
Helpt u mee, als het gesprek daar thuis over gaat?
Racisme en het slavernijverleden zijn onderwerpen waar in de media veel aandacht aan
besteed wordt, juist in deze tijd. En dat is goed. De pijn van deze zaken wordt door diverse
mensen nog elke dag ervaren. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we dit een plaats
geven en zorgen dat verdere polarisatie stopt. Laten we het daarover hebben met kinderen,
als ze daarover willen praten, zodat we op de Wonderwind een voorbeeld kunnen geven van
samen feesten in de maatschappij van nu.
Het team wenst u en onze kinderen een goede feestperiode.
Ouder-kind gesprekken
U hebt genoten en verbaasde zich over wat
kinderen vertellen over hun leerproces,
hoorden we uit de enthousiaste reacties.
Kinderen vonden het een beetje spannend
en meestal heel leuk. Ze stonden echt in het
centrum van de belangstelling, zoals dat
hoort. Het gaat immers over hen.
Ouders met kinderen in verschillende leeftijden zullen gemerkt hebben dat er een opbouw
zat in de vorm van de presentaties. Kinderen in de onderbouw presenteerden aan de hand
van 6 vragen die in spelvorm met behulp van een dobbelsteen werden gesteld. Kinderen van
groep 4 vertelden aan de hand van een mindmap of woordspin en in 5/6 werden PowerPoint
presentaties gemaakt. De kinderen in de bovenbouw kregen de keus. Sommigen maakten
een Word-bestand, anderen een PowerPointpresentatie en weer anderen gingen creatief
aan de slag. Maar wel aan de hand van dezelfde vragen. Ieder maakte de presentatie die op
dit moment het best bij hen past en beantwoordde de vragen in de volgorde die zelf
belangrijk gevonden werd. In groep 8 spraken de kinderen met hun ouders en juffen over
werkhouding, toetsresultaten en hun wensen voor het voortgezet onderwijs.
Wij vonden het proces van voorbereiding en de gesprekken bijzonder en waardevol. Het
geeft zoveel extra, als kinderen nadenken over hun leren. Ze kunnen zo goed vertellen wat
ze leren en hoe ze dat doen. Het bespreken in de pedagogische driehoek, zoals dat in de
theorie genoemd wordt, was ook voor ons een nieuwe ervaring. Heel direct en concreet
werd er met elkaar gesproken en heel open ook, van alle kanten: kinderen, ouders en
teamleden. Zo komt echt leren tot stand. Vooral daarom zijn wij er heel blij mee.
Sommige van u hebben, met name dinsdagavond, gemerkt dat de planning wat extra
aandacht vraagt als we kinderen inhoudelijk ruimte willen geven. Dank u voor het geduld.
Daar gaan we nog eens goed naar kijken.
Deze eerste ronde ouder-kind gesprekken vraagt zeker om een vervolg in februari.
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Meekijken en meedoen via v2.moo.nl
Onderwijs maak je samen, dat is een veel gehoorde slogan van de overheid. Op de
Wonderwind laten we zien wat dat voor ons betekent. Afgelopen week voerden we de
eerste ouder-kind gesprekken en ook via internet kunt u meekijken en meedoen. Sinds kort
werken de kinderen in MOO. In deze internet omgeving staan hun schoolprogramma's klaar
en kunnen ze presentaties maken. Daarnaast kunnen teamleden opdrachten op maat
klaarzetten voor kinderen.
Na de eerste 'ontdek-fase' begint het werk met de MOO te lopen. Kinderen vanaf groep 3
hebben een inlogcode meegekregen en een aantal ouders en kinderen hebben geholpen bij
het uittesten van de leeromgeving thuis. Dat was heel fijn. Dank jullie wel.
U kunt de leeromgeving bereiken via: https://v2.moo.nl Het kan voorkomen dat u een leeg
scherm krijgt wanneer u inlogt op Pluspunt rekenen. De leeromgeving werkt het best vanuit
Explorer. We horen graag wat uw ervaringen zijn.
Studiedag 19 november
De afgelopen maanden is Ton van Rijn een regelmatig geziene gast op de Wonderwind. Hij
begeleidt het team bij het werken met kernconcepten en op onderwijskundig gebied waar
het gaat om autonomie verlenen, opvoeden en een leerrijke omgeving samenstellen.
Met andere woorden: Hoe stem je de leerstof zo af dat kinderen er gemotiveerd mee aan de
slag gaan in een goed voorbereide omgeving.
Het aandachtspunt dat in ons jaarplan prioriteit heeft. U hebt de afgelopen maanden op dit
gebied een aantal dingen zien veranderen, de opgeruimde school, de nieuwe functie-lokalen
en de ouder-kind gesprekken zijn daar een voorbeeld van. Maandag gaan we weer met Ton
in gesprek en maken we aanpassingen in de leeromgeving, waardoor kinderen effectiever
kunnen werken. Goede voorbereiding is in alle gevallen een sleutelwoord.
Ouderavond 20 november
Vorig jaar verzorgde bureau HALT een avond over media wijsheid, die door ouders hoog
werd gewaardeerd. Dit was reden om hen nogmaals te vragen een informatie avond te
verzorgen. Deze keer is het onderwerp groepsdruk. Groepsdruk kennen we allemaal.
Sommigen van ons zijn daar meer gevoelig voor dan anderen. Ook kinderen bij kinderen is
dat zo. In de bovenbouwgroepen en in de puberteit wordt de mening van de groep steeds
belangrijker. Hoe ga je om met die druk? Hoe ontkom je eraan zonder je gezicht te
verliezen? Voor u en ons als opvoeders vast een interessant onderwerp. U kunt zich
persoonlijk opgeven via de leerkracht, of de mail gebruiken. Dan zorgen wij dat de koffie
klaar staat.
Huiswerkklas
In de huiswerkklas leren kinderen, die dat willen, omgaan met huiswerk.
Hoe plan je? Hoeveel tijd heb je nodig om iets te leren? Hoe pak je dat aan? Hoe ga je om
met stress, of kun je stress voorkomen?
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Het was weer een enthousiaste groep kinderen die aan het werk was, afgelopen
vrijdagmiddag. Na de eerste proefweken waarin we naast huiswerk maken ook gesprekken
voerden met kinderen gaan we volgende week dinsdag definitief van start. De kinderen
kunnen deelnemen op dinsdag en vrijdag van 15 uur tot 16.30 uur. Juf Meltem is hun
begeleider en coach. Ouders kunnen aangeven op welke dagen kinderen gebruik mogen
maken van de huiswerkklas en hoe lang. De inschrijfformulieren gaan deze week mee naar
huis. Geeft u ze voor vrijdag weer mee terug?

Plastic soup

Juf Martine organiseerde een les over plastic soup voor de kinderen van de plusklas en de
leerlingen van groep 7 en 8. Een tweetal gastdocenten was afgelopen dinsdag al vroeg op
school om de les voor te bereiden. Het was een 'volle bak' in het lokaal van groep 8. De
kinderen luisterden aandachtig naar de presentatie en wisten al heel wat te vertellen over
hun eigen ervaring met plastic waste. Tijdens deze les kwam ook naar voren hoeveel Engels
kinderen al kennen, zonder zich daarvan bewust te zijn.
Muziekles
De Wonderwind is muziek belangrijk geworden. Dat hebt u gemerkt. Wekelijks verzorgen
meester Eric en juf Marit muzieklessen en leren zij gaandeweg de kinderen en het team om
meer met muziek te doen. Ook na schooltijd is er behoefte aan muziekles, bleek uit vragen
van ouders en kinderen.
De organisatie die de muzieklessen op de Wonderwind verzorgt heeft een uitgebreide
enquête gemaakt waarop u kunt aangeven welke lessen u na schooltijd interessant vindt
voor uw kind. Het mogelijke aanbod is groot en bestaat uit veel meer dan alleen muziek. U
vindt het in de bijlage.
Meester Eric staat in elk geval in de startblokken. Woensdag is hij om 11.30 uur bereikbaar
voor een nadere kennismaking. Als u de enquête ingevuld retour stuurt, wordt er contact
met u opgenomen. De lessen zullen plaatsvinden in het nieuwe Breinlab van de Wonderwind
en zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk en daar buiten.
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BSN programma Capelle aan den IJssel
Na de herfstvakantie is de tweede ronde van de BSN-workshops van start gegaan. Veel
kinderen geven zich hiervoor op. De organisatie kan het aantal aanvragen niet aan. De
school is daardoor genoodzaakt steeds een groepje kinderen te selecteren. Dat vinden we
natuurlijk heel jammer. Het enige dat we kunnen doen is zorgvuldig verdelen en dat doen
we. Het programma is gewoon TE leuk. Gewoon blijven inschrijven dus.
Weet u dat:











Vanaf 12 november de schoolfruit-actie weer van start gaat.
Groep 8 de komende maand bezoeken brengt aan scholen voor het Voortgezet
Onderwijs
Jaf Lara stage loopt in groep 5/6. Zij is eerste jaars en studeert aan de Academische
Pabo.
We regelmatig oud leerlingen hebben die een weekje terugkomen. Ook deze week is
dat het geval.
Klasbord nog niet gebruikt kan worden door gebreken in de AVG-beveiliging bij
KLasbord. We hopen dat zij hier snel een oplossing voor vinden. In de tussentijd
communiceren we via de mail.
De huiswerkklas volgende week dinsdag en vrijdag definitief een plaats heeft in ons
nieuwe Brein lab en dat juf Meltem daar op dat moment de scepter zwaait.
Code club Kralingen op 17 november een heel interessante proefles coderen (ander
woord voor programmeren) verzorgd. Informatie is te vinden op
https://www.lyceumkralingen.nl/groep-8/coderen/
Kinderen die het leuk vinden om te schaken kunnen op 24 november
meespelen in het 2e Capelse Schoolschaaktoernooi, van de Capelse
Schaakvereniging. Opgeven kan tot 23 november via

jeugdleidercsv@gmail.com ,de kosten €5,=

