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januari 2017 
 
Belangrijke data: 

- 26 december  
t/m 6 januari Kerstvakantie 

- 9 januari Weer naar school! Gelukkig nieuwjaar! 
- 9 januari Start overblijf nieuwe stijl (zie info uil november) 
- 11 januari Luizencontrole. Denkt u aan de geschikte  

haardracht van uw kind?  
- 12 januari Start Swim at school groep 6 en 7.  
- januari De CITO-toetsen worden afgenomen in gr 1 t/m 7 
- 17 januari OR vergadering 
- 23 januari Stichting wensambulance bezoekt de school.  

Sponsorloopbedrag 1300 euro wordt uitgereikt. 
- 26 januari MR vergadering 
- 1 februari Informatiebijeenkomst ‘Voorlezen’ voor ouders en kinderen voor 

groep 1 t/m 3 (aparte uitnodiging volgt) 
 

Terugblik decembermaand 
We mogen terugkijken op een drukke, maar zeer gezellige en sfeervolle decembermaand op 
onze school. Het bezoek van Sinterklaas was deze keer extra bijzonder omdat de pakjes zoek 
waren. Gelukkig had zwarte Piet met behulp van de politie de pakjes weer snel teruggevonden. 
Hierna kon de feestdag gelukkig snel beginnen. Sint en de Pieten zijn verrast met dansjes, 
toneelstukjes en leuke liedjes en de kinderen zijn verrast met de teruggevonden pakjes. Al 
met al een dag om niet snel te vergeten. 
 
Terwijl Sinterklaas alweer over de wilde golven vaarde en bijna weer in Spanje arriveerde, 
werd de school alweer in kerststemming gebracht. Prachtig om te zien dat er zoveel ouders in 
zo’n korte tijd de school omtoverden tot een gezellige en magische plek. Prachtig al die 

fonkelende lichtjes.  
Al snel werd er hard geoefend voor de kerstmusical. 
De liederen vloeiden uit de klassen, er werd druk 
gerepeteerd door de toneelgroep en de verfkwasten 
maakten overuren om het decor op tijd in orde te 
krijgen.  
Op woensdag 21 november was het dan eindelijk 
zover…. 
De musical ‘Kerst met Ubuntu’ heeft ervoor gezorgd 
dat we samen met alle kinderen van de school het 
kerstgevoel konden neerzetten.  

 



 
Samen vieren en samenwerken aan een schoolbrede musicalvoorstelling. Het was genieten! Dit 
maakt ons bijzonder!! Een mooie aftrap voor het jaar 2017 en verder, waarin cultuur en 
theater een belangrijke rol in onze school gaan spelen. 
Door het slechte weer waren wij helaas genoodzaakt de kerstborrel naar binnen te 
verplaatsen. Hierdoor wellicht wat vol en druk maar daardoor niet minder gezellig. Nog nooit 
zijn er zoveel hapjes en drankjes genuttigd door kinderen en ouders. Er zijn heel veel hapjes 
opgegaan. Wellicht ook omdat er toch elk jaar blijkt dat er veel bak en kooktalentjes in ons 
midden zijn. De mooiste creaties waren door kinderen en ouders meegebracht. Onze grote 
dank en complimenten hiervoor! 

 
Wij hebben veel complimenten over de invulling 
van de avond mogen ontvangen. Ook zijn er 
klanken binnengekomen over het kerstdiner. Dit 
jaar hebben wij gekozen voor een andere invulling. 
Wellicht dat het kerstdiner een ander jaar weer 
terugkomt in de groepen. Als school in 
ontwikkeling vinden wij het belangrijk het 
kerstfeest elk jaar een andere invulling te geven. 
Wij nemen de vragen en opmerkingen van ouders 
en kinderen mee in onze evaluatie. 
 

Tot slot willen wij alle ouders bedanken die zich de afgelopen maand keihard hebben ingezet 
om de kinderen te helpen met knutselen, te helpen met het Sintcircuit, het versieren van de 
school, het verzorgen van de catering tijdens het kerstfeest, enzovoort. Zonder deze 
enthousiaste ouders was dit allemaal niet mogelijk!  
 
Tijdens de decembermaand zijn er veel foto’s gemaakt. Op onze website vind je veel foto’s 
bij de verschillende groepen. Onder het kopje ‘laatste nieuws’ zijn de algemene foto’s te 
vinden. 
Van de gehele musical ‘Kerst met Ubuntu’ is een film gemaakt. Deze film is ook terug te 
vinden op de website. Veel kijkplezier!  
 
Oproep hulpouders gezocht voor planten bomen op schoolplein!!! 
Wij doen mee aan de campagne “Bomen voor Groene Schoolpleinen” 
Het doel van deze campagne is om de schoolomgeving van kinderen groener te maken en ze 
meer in aanraking te brengen met natuur. Uit onderzoek in 2015 blijkt dat veel inwoners van 
Overijssel behoefte hebben aan meer groen en natuur in hun woonomgeving. Vooral kinderen 
zouden meer moeten kunnen spelen in het groen. Ook wij krijgen daarom een drietal nieuwe 
bomen op ons schoolplein. De bomen worden gefinancierd door de provincie Overijssel. 
De bomen worden na de kerstvakantie (datum nog prikken) door van Wijnbergen 
Groenvoorziening gepland. Jan Willem van Wijnbergen is op zoek naar een aantal ouders die 
hem hierbij kunnen helpen. 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: directie@obswonderwijs.nl  
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Nieuwe leertrap op school 
Zoals bekend wordt er met een gedeelte van de opbrengst van de sponsorloop geïnvesteerd in 
het oppimpen van de trap. In de kerstvakantie is het dan zover. Op vrijdag 6 januari komt het 
bedrijf (trapleren.nl) onze bestelling plaatsen. Vanaf de eerste schooldag in het nieuwe jaar, 
kunnen alle kinderen al lerend te trap op en neer lopen. Komt u straks gerust een kijkje 
nemen. 
 
Kinderyoga december 2016  
 Op de spannendste dag van het jaar voor kinderen, 5 december, begonnen we weer met een 
serie lessen. Het thema deze rond lag op cadeautjes, mindfulness, ontspannen en massage.  
  
Beginnen deden we daarom zoals altijd met ontspannen en even tot rust komen. Dat is niet 
voor elk kind even makkelijk of vanzelfsprekend. Ik heb de kinderen wat technieken geleerd 
om ook als je het moeilijk vindt, toch jezelf te leren ontspannen. Dit kun je ondermeer doen 
door eerst na te gaan waar je nog spanning vasthoudt in je lichaam en daar bewust naar toe te 
ademen, alsof je je adem uitblaast door bijvoorbeeld je benen.  
  
Als dat niet helpt, of niet voldoende is, kan het ook fijn zijn om terwijl je (op je rug) ligt even 
al je spieren aan te spannen, vuisten te maken van je handen en je tenen te pointen (naar 
voren te strekken). Hou even vast, en laat daarna weer los. Dat loslaten kan dan alles tegelijk 
slap laten worden, of je hersens nog bewuster trainen om te ontspannen (voor de bovenbouw) 
door lichaamsdeel voor deel los te laten. Start bijvoorbeeld met je tenen weer te ontspannen, 
daarna je voeten, onderbeen etcetera, tot je bij je gezicht aangekomen bent. Het zal je 
verrassen hoeveel spanning mensen in hun gezichtsmimiek soms vasthouden. Een variatie 
hierop, ook weer voor voornamelijk groep 4 en hoger, is het aanspannen van bijvoorbeeld het 
linkerbeen en de rechterarm of andersom. Dit helpt ook de coördinatie in de hersenen te 
trainen, omdat je hier heel even over moet nadenken voor je het uitvoert.  
  
Hierna hebben we wat houdingsoefeningen en twist stretches gedaan. Veel mensen en 
kinderen zitten en staan niet goed rechtop, wat vroeger of later vaak tot klachten lijdt in de 
rug. Belangrijk dus om goed aan te leren om goed te zitten, want dat doen kinderen op school 
best lang en veel, en wij volwassenen ook vaak, op ons werk en ’s avonds thuis.  Dus tijdens het 
vlinderen hebben we goed gewerkt aan trotse, lange vlinders die mooi rechtop zitten en zo de 
volle capaciteit van hun longen kunnen gebruiken, ipv in elkaar gefrommelde rupsjes. Dat zit 
soms wel heel lekker, maar is voor je lijf niet zo gezond.  
  
De twist stretches deden we door tijdens het liggen de knieën 
naar 1 kant te laten vallen, de armen wijd te leggen, en je 
hoofd te draaien naar de kant waar niet je knieën liggen. Dit 
is een fijne houding voor de spieren in de rug, je wervelkolom 
en twists in het algemeen zijn goede oefeningen om een 
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massage te geven aan je interne organen, die ook wat gedraaid worden door je houding.  
 Na dit aan beiden kanten te hebben gedaan, maakten we even een balletje van ons lichaam 
door de armen om de knieën te leggen en zachtjes van links naar rechts te schommelen, een 
kleine massage voor de onderrug door de harde ondergrond.  
  
En niet alleen Sinterklaas geeft cadeautjes, ik ook een klein beetje: ieder kind kreeg zoals 
vorige keer vermeld een kleine hoofd- en gezichtsmassage. Op een enkeling na viel dat erg in 
de smaak en werd er veelvuldig om seconds gevraagd, heel leuk! Tijdens het masseren 
vertelde ik ze over welke soorten massages er zijn, dat je dat behalve van hoofd en gezicht 
dus ook van je rug, nek, schouders, handen, voeten, armen en benen kunt doen, met olie of 
zonder en dat iedereen van 0 tot 100 baat heeft bij massages, dat ze stevig of juist 
ontspannend kunnen zijn (maar voor kinderen altijd zacht) en nog veel meer. Dat de yogajuf 
dus ook massages geeft en meer doet dan alleen yoga aan hen geven vonden ze verrassend om 
te horen, heel grappig.  
  
Niet iedereen is gewend om gemasseerd of op een massage manier aangeraakt te worden, dus 
dat was best even wennen voor sommige kinderen, en hier en daar ontsnapten er dus ook wel 
wat zenuwengiecheltjes [Symbool]. Omdat het zo goed beviel, heb ik beloofd het bij de 
laatste les van dit schooljaar opnieuw te doen. Is ook een beter tijdstip, want inmiddels heb 
ik ook een cadeautje gekregen, een stevig virusje van deze of gene, dus beter geen massages 
meer als de halve school snuft en snottert ;-).  
  
Op dinsdag had ik ook nog een ongelukje tijdens de les en struikelde ik over een kind dat 
ineens onverwachts omhoog kwam, waardoor ik over hem heen viel en zo ongelukkig neerkwam 
dat ik mijn teen brak! Gelukkig was het de middelste teen, waardoor het zeker die dag wel 
flink pijn deed, maar daarna niet zo veel klachten geeft als ik het niet aanraak en sneakers of 
wandelschoenen draag ;-). “Nou”, zei een andere kleuter, “da’s heel vervelend, maar je moet 
wel gewoon mee doen, hoor!”, waardoor ik toch erg moest lachen. Anderen wilden graag weten 
of ik had moeten huilen, misschien anders een heel klein beetje? Nou, dat ging nog wel, maar 
het deed wel echt flink pijn, domme pech!  
  
Er is nu even een pauze in de yogalessen, na de meivakantie gaan we weer verder met nog 3 
lessen voor elke groep, uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd. Mocht u in de tussentijd 
vragen hebben, dan hoor ik het graag.  
  
Ik wens iedereen vast prettige feestdagen en een zeer gezond, gelukkig en ontspannen 2017! 
Bedankt voor alle belangstelling en leuke berichten en tot later dit schooljaar!  
 
Hartelijke groet,  
Balanergy  
Mascha Kwakkel  
www.balanergy.nl balanergy@hotmail.com  
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06-42874405  
 
Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij zijn jarig in januari: 
 
1 december Mohammad Arafat groep 6 
5 december Liza Jager groep 8  
7 december Ilona Klasens groep 5  
7 december Milan Postema groep 5  
9 december Anouk Bastiaannet groep 7  
9 december Markus Otten groep 5  
9 december Stephan van der Tweel groep 4  
13 december Tim Bastiaan groep 2  
13 december Moirae Post groep 4  
14 december Rowan van Wijnbergen groep 2  
16 december Tessa van der Wal groep 6 
20 december Maaike Slik groep 6 
21 december Emilia van den Berg groep  5  
23 december Kris van Pijkeren groep 7 
27 december Ivar Koek groep 7  
 
Nieuw op school 
De volgende kinderen zijn in december nieuw bij ons op 
school in groep 1 gekomen. Heel veel plezier en een fijne 
tijd op OBS Wonderwijs: 
 
Romy Borger 
Jayden Hoekstra 
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Wij wensen jullie allemaal 
Wonderlijke kerstdagen en een 

wonderwijs 2017! 
Fijne kerstvakantie allemaal!  

 

 
 
 
Namens het team, 
Maarten van den Oetelaar 
Locatieleider OBS Wonderwijs 
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