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maart 2017 
 
Belangrijke data: 

- 1 maart Nationale Luizendag. luizencontrole 
- 7 maart Groepenshow groep 1 en 5  
- 7 maart Groep 6 brengt een bezoek aan het Deltion college

in Zwolle i.v.m. de week van techniek 
- 7, 8 en 9 maart Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
- 10 maart Rapport mee naar huis 
- 14 maart Start Schoolproject ‘Wereldgodsdiensten’ 
- 16 maart Gastlessen Kanjertraining in groep 5 t/m 8  

in kader van onderzoek ‘wat werkt tegen pesten’ 
- 16 maart Groep 7/8 brengt in de middag bezoek aan Quintus voor  

workshop ‘Drum DJ’ 
- 20 t/m 24  

maart Week van het Openbaar Onderwijs 
- 21 maart MR vergadering 
- 22 maart Groep 3 krijgt op school een beeldende workshop van Quintus 
- 23 maart Gezamenlijke OOK- afsluiting week Openbaar onderwijs OOK op  

plantage te Kampen. Aanvang 13:00 uur! 
- 24 maart Pannenkoekendag. Groep 8 bakt voor ouderen (aparte uitnodiging  

volgt) 
- 31 maart Afsluiting projectweken ‘wereldgodsdiensten’ met tentoonstelling  

voor alle ouders. Aparte uitnodiging volgt 
 
Schoolproject Wereldgodsdiensten 
Vanaf dinsdag 14 maart tot en met vrijdag 31 maart houden 
wij schoolbreed het project 'Wereldgodsdiensten'.  
Voor groep 1 t/m 3 zal het thema iets anders worden 
behandeld. Zij gaan aan het volgende thema werken: 'ik en de 
ander'. Zij zullen dan onder andere de volgende onderwerpen 
behandelen: hoe zie ik eruit / hoe ziet de ander eruit, wat 
zijn overeenkomsten/verschillen en ondanks de verschillen 
mag iedereen er zijn.  
In groep 4 t/m 8 gaan de kinderen kennismaken met de 
verschillende geloven die er op de wereld zijn te vinden. Het 
betreft dan de vijf grote wereldreligies: het Jodendom, de 
Islam, het Christendom, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. 

 



 
De invulling kan per groep verschillend zijn, te denken valt aan: het maken een werkstuk, het 
maken van een collage, presentaties maken/geven, filmpjes over de geloven, creatief bezig 
zijn, bezoeken van een kerk/moskee/synagoge.  
Wij willen dat de kinderen op een leuke en creatieve manier veel leren over de wereldreligies 
en hopen dan ook, dat zij aan het einde van het project veel hebben geleerd en in eigen 
woorden kunnen vertellen wat zij te weten zijn gekomen. 
Op vrijdag 31 maart zal het project feestelijk worden afgesloten. U als ouder mag hierbij 
aanwezig zijn. Een aparte uitnodiging volgt. 
 
Afsluiting School!week/Week van het Openbaar Onderwijs op donderdag 23 maart 
Onze 6 OOK-scholen besteden dit jaar wederom aandacht aan de school!week. In deze week 
willen wij het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar onderwijs onder de 
aandacht brengen. Het motto van de School!Week is ‘Ik ben welkom!’. 
Om u als ouder en overige inwoners van Kampen en IJsselmuiden enthousiast te maken, willen 
wij zoveel mogelijk mensen uitnodigen bij een uniek evenement. 

Op donderdagmiddag 23 maart vanaf 13:30 uur   gaan 428 OOK-leerlingen van groep 5 t/m 
8 in een grote slinger vanaf de bovenkerk, via de oudestraat, naar de plantage lopen. Al lopend 
zal er per school een unieke slogan (passend bij ons openbare onderwijs) worden gescandeerd.  
Op de plantage zingen en dansen wij vervolgens mee op het nieuwe, speciaal voor de 
OOK-scholen, gecomponeerde OOK-lied.  
De kinderen en medewerkers van OOK laten zien dat wij trots zijn op onze scholen. 
Wij hopen natuurlijk op een geweldige opkomst en een groot publiek langs de route en op de 
plantage. Zegt het voort!!!  
Tot donderdag 23 maart, noteer de datum alvast in uw agenda! 
 
Pannenkoekdag op vrijdag 24 maart: groep 8 bakt voor ouderen  

Vrijdag 24 maart 2017 i s het de Nationale Pannenkoekdag.  
Dat betekent dat je die dag geen spruitjes, andijvie of 
hutspot hoeft te eten, maar heerlijk kunt smikkelen en 
smullen van pannenkoeken! Pannenkoeken met spek of appel of 
kaas of jam of banaan of poedersuiker of … alles door elkaar 
natuurlijk. Het is jouw feestje!  
Nationale Pannenkoekdag is natuurlijk vooral de dag dat veel 
basisscholen door heel Nederland gaan bakken voor ouderen. 
Onze groep 8 organiseert, samen met hulp van juffen, 
meesters, vaders en moeders, een pannenkoekfeest voor 
ouderen uit de buurt. Onder het motto 'Bak mee voor 
ouderen!' zetten we onze eigen opa's en oma's in het 
zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken! Ook zullen de 
bewoners van het Kulturhus worden uitgenodigd. De pannenkoekenlunch start om 12:30 uur.  
Een uitnodiging voor de opa’s en oma’s volgt zo spoedig mogelijk.  
Zet het dus alvast in de agenda! 
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Oudertevredenheidspeiling 
Onlangs heeft u een uitnodiging van ons ontvangen om de tevredenheidspeiling in te vullen. We 
stellen het zeer op prijs als u deze nog wil invullen. Dit kan tot 10 maart. 
 
Factuur schoolreisje 
In de maanden juni en juli gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreisje. De factuur voor dit 
schoolreisje ontvangt u in de maand maart.  
 
Kanjertraining 
De kanjerlessen, regels en vertrouwensoefeningen worden in alle klassen zichtbaar toegepast.  
Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom 
willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende momenten 
aan de orde is bij de Kanjerlessen op school. De leskaternen kunt u, per groep, lezen en 
downloaden vanaf onze website (menuknop formulieren). Hierin kunt u lezen wat er in de 
groepen aan de orde komt. 
 

In maart wordt er in alle groepen aan leskern 9 en 10 gewerkt. 
 
Bent u nieuwsgierig wat er zoal in de groep van uw kind gebeurt? Op onze website staat 
bij elke groep een stukje voorzien van foto’s. 
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Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij zijn jarig in maart: 
 
1 maart Leonie van Dijk groep 5  
1 maart Reem Khalil groep 1  
2 maart Eva Prins groep 2  
6 maart Britt van der Kolk groep 2  
11 maart Raghda Khalil groep 2  
12 maart Lotte Hoogezand groep 4  
12 maart Valentino Razzaq groep 7  
14 maart Sylvana Rump groep 5  
16 maart Marije Wiersma groep 4  
22 maart Sem van Dijk groep 2  
24 maart Noa Kattenberg groep 4  
27 maart Amber van der Haar groep 6  
31 maart Yvanka Christoffels groep 8 
 
Welkom bij ons op school 
De volgende kinderen zijn in februari/maart nieuw bij ons 
op school gekomen. Heel veel plezier en een fijne tijd op 
OBS Wonderwijs: 
 
Vera van Dijk Groep 1 
Reem Khalil Groep 1 
 
 
 
 
Namens het team, 
Maarten van den Oetelaar 
Locatieleider OBS Wonderwijs 
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