
 
 

Het info Uiltje  
 

september 2017 
Belangrijke data: 

- 12 september  Ouderraadvergadering 

- 13 september Luizencontrole 

- 18 september Schoolfotograaf 

- 21 september  MR- vergadering 

- 26 september Ouderavond ‘Kom in de klas’ (aanvang 19:30 uur) 

- 27 september Start Kinderboekenweek (thema gruwelen en griezelen) 

- 29 september Studiedag voor groep 1 t/m 3. Groep 1 t/m 3 zijn vrij! 

- 5 oktober Stakingsdag basisonderwijs (eerlijk salaris en minder werkdruk) 

Meer informatie volgt. 

 

 

Vanuit de directie 
We zijn weer begonnen….Met veel plezier en vol goede moed hebben we afgelopen maandag 

het nieuwe schooljaar muzikaal ingeluid. Tijdens onze lawaaioptocht hebben wij aan de hele 

buurt laten horen en zien dat wij weer zijn begonnen. Een mooie aftrap voor een muzikaal 

schooljaar. Een schooljaar vol met nieuwe ontwikkelingen: werken met een nieuwe 

muziekmethode en met nieuwe muziekinstrumenten, leren en werken in ons nieuwe leerplein, 

een nieuwe methode voor wereldoriëntatie waarin onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend 

leren voorop staat, werken met ‘Snappet’ in groep 7 en 8 en het verder doorontwikkelen van 

kindplannen en kindgesprekken.  

Kortom: een jaar met veel nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. Wonderwijs blijft in 

ontwikkeling! We hebben er zin in! 

 

Leerplein 

U heeft het vast en zeker al gezien. In de zomervakantie is er hard gewerkt om onze grote 

wens, het vormgeven van een leerplein, in vervulling te laten gaan. Bredere gangen, meer licht 

en vooral een mooie plek om te leren en werken is het resultaat. In de cadeaumaand december 

worden wij nog extra verrast met prachtige nieuwe meubels voor het plein. Nog even geduld 

en dan is alles klaar. Een mooie opening in januari volgt.  

 

 

   

 



 
Telefoonlijsten 

Dit jaar willen wij graag een telefoonlijst van de groep meegeven. Ouders vinden het vaak 

prettig om een lijst te hebben om bijvoorbeeld speelafspraken te maken. Deze lijsten willen 

we maandag 25 september meegeven. Mocht u niet op de lijst willen, dan kunt u dat bij mij 

Maarten kenbaar maken. Zou u dit willen aangeven voor donderdag 21 september. Alvast 

bedankt. 

 

Schoolfotograaf op 18 september 

Maandag 18 september komt de schoolfotograaf weer bij ons langs. Dit jaar krijgen wij een 

nieuwe moderne en eigentijdse schoolfotograaf op bezoek.  

De foto’s worden gemaakt door ‘Nieuwe schoolfoto B.V.’(www.nieuweschooolfoto.nl)  

Voor een leuke impressie kunt u alvast een kijkje nemen op de de website. 

Denkt u aan de inschrijving voor de broers en zussenfoto?  

Aparte informatie leest u in de brief die afgelopen week aan u is gemaild. 

 

Informatieavond voor ouders ‘Kom in de klas’ op 26 september 

Op dinsdag 26 september vanaf 19:30 uur vindt weer onze jaarlijkse informatieavond plaats. 

Op deze avond zal de MR en OR zich kort voorstellen en zullen zij een korte toelichting van 

de werkzaamheden geven. Hierna volgen er twee rondes waarbij u in de klas van uw kind 

informatie over het komende schooljaar zult krijgen. Dit wordt verzorgd door de leerkracht 

van de groep. Een aparte uitnodiging volgt. 

We hopen u allen te zien op 26 september. 

 

Vanuit de OR/MR 

Even voorstellen: Medezeggenschapsraad 

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit 

van het onderwijs op school. De MR heeft hiervoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, 

overleg met de locatieleider en de MR overlegt zelf ook eens in de zes weken. Dit overleg 

gaat vaak over nieuwe methodes, personeelsbezetting, de aanpak van rapport- en of 

startgesprekken, schooltijden, overblijven, vaststellen van beleidsstukken zoals zorgplan, 

schoolplan en de schoolgids, hoe en waar werkt het team aan; bijv. zijn er systemen om de 

kwaliteit te verbeteren en hoe zorg je dat de school en het team meegaan met alle 

vernieuwingen binnen het onderwijs. Van de MR vergaderingen worden verslagen gemaakt, 

deze zijn te vinden op de website van school bij info ‘ouders/kinderen’. De MR vergaderingen 

zijn openbaar en kunnen door u, als ouder, bijgewoond worden. 

 

De taak van de MR is om de openheid te bevorderen, het overleg binnen de school te 

verbeteren en te waken voor gelijke behandeling. Afhankelijk van het onderwerp, heeft de 

MR informatie-, advies- of instemmingsrecht. De MR kan zelf ook onderwerpen bespreekbaar 

maken, bijvoorbeeld aangedragen punten door ouders. 
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De MR bestaat uit 3 (gekozen) ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) 

 

Voor Wonderwijs bestaat de oudergeleding van de MR uit: 

- Hiske Mondria, voorzitter, moeder van Feline groep 4 en Vincent groep 8 

- Elles Otten, secretaris, moeder van Stefanie groep 6 en Daniëlle groep 8 

- Emelie Wering, MR lid en GMR lid, moeder van Tessa groep 7 

 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit: 

- Astrid Waterham-Koch, leerkracht groep 3 

- Mathilde Bazuin-Veldman, leerkracht groep 2 

- Joost Groot Zevert, leerkracht groep 7/8 

 

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt u als ouder. Als er onderwerpen zijn die u 

graag wilt bespreken, dan kunt u altijd iemand van de MR aanspreken op school of uw punt 

mailen aan MR@obswonderwijs.nl 

 

Wij stellen ons aan u voor: 

 

Hallo, langs deze weg wil ik me graag even voorstellen als nieuw lid van de 

MR binnen Wonderwijs. Ik ben Hiske Mondria en de moeder van Vincent 

uit groep 8 en Feline uit groep 4. Ook hebben we een dochter die 

inmiddels van Wonderwijs af is. De reden waarom ik gekozen heb om lid 

te worden van de MR is dat je als MR-lid  een positieve bijdrage kan 

leveren aan de gang van zaken op de school. Als MR lid ben ik nauw 

betrokken bij de school, kan meepraten en –beslissen over het beleid, en 

krijg meer contact met andere ouders, het team en het bestuur. 

Ik vind het belangrijk dat er een actieve MR binnen de school is en vind 

het fijn om hier deel van uit te kunnen maken. 

 

Ik ben Elles Otten, moeder van Stefanie, groep 7 en van Daniëlle, die 

net op de middelbare school is begonnen en getrouwd met Eric Otten. 

Het is voor mij het derde schooljaar dat ik in de MR zit, als secretaris. 

Ik vond het destijds leuk om in de MR zitting te nemen om meer te 

weten te komen over de hele organisatie achter de school, wat komt er 

allemaal bij kijken en om op deze manier een bijdrage te leveren. Ik 

werk 3 dagen per week bij de Plukon Food Group, als executive 

assistant, vandaar dat ik de functie van secretaris ook leuk vond om in 

te vullen.  
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Hallo. Ik ben Emelie Wering, moeder van vier kinderen, 

waaronder Tessa uit groep 7. Ik vind het belangrijk 

betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en daar ook 

een bijdrage aan te leveren. Vanwege mijn werk als 

leerkracht in het speciaal onderwijs lukt dat bijna niet 

tijdens de schooldagen. Om die betrokkenheid toch te 

vergroten heb ik me aangemeld voor de MR. Ik hoop hier de 

komende tijd met veel plezier mijn bijdrage te kunnen 

leveren.  
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Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij zijn in augustus jarig geweest: 

 
1 augustus  Alma Adam  groep 2  

2 augustus Nora Hannink  groep 3  

2 augustus Tim Wezenberg groep 6 

6 augustus Lizzy Boer groep 3  

6 augustus Melanie Net  groep 6  

6 augustus Rafael Wessels groep 4  

7 augustus Mick Otten  groep 5  

8 augustus Lex Kleinbussink  groep 8  

9 augustus Justin van Unen groep 6  

13 augustus Mahmoud Jarboua  groep 1  

16 augustus Leonie Lohman groep 4  

18 augustus  Jesper Wezenberg  groep 1  

18 augustus Melle Wezenberg  groep 1  

21 augustus  Jamie Snoeijer  groep 4  

22 augustus  Reda Haj Haj Ahmad groep  2  

25 augustus  Raymondo De Ruiter groep 4  

27 augustus  Révy Braker  groep 1  

29 augustus Matt van Alfen groep 7 

31 augustus  Sanne Bastiaan  groep 2  

 

Wij zijn jarig in september: 

2 september  Laith Haj Ahmad  groep 4  

2 september Sterre Spijkman  groep 3 

5 september Lynn Leusink  groep 8  

11 september Jesse Snoeijer groep 3  

13 september Zara van den Berg groep 3  

17 september Ruben Willems  groep 6  

18 september Aaron Koek  groep 4  

25 september Mette van Rooden  groep 3  

26 september Luc Kuyper groep 7  

 

Welkom bij ons op school 
De volgende kinderen zijn afgelopen week nieuw bij ons op 

school gekomen. Heel veel plezier en een fijne tijd op 

OBS Wonderwijs: 

 

Jesper Wezenbert 

Melle Wezenberg 

Sam Aalberts 

Lis van der Kolk 

Mahmoud Jarboua 
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