
 
 

Het info Uiltje  
 

november 2016 
 
Belangrijke data: 

- 31 oktober t/m 3 
november Kinderyogalessen 

- 3 november Groep 5 start met zwemproject Swim@school 
- 9 november Sponsorlijsten inleveren op school  
- 11 november Juf Astrid jarig 
- 11 november Nationaal schooolontbijt en sponsorloop 
- 12 november Sinterklaas komt aan in Kampen 
- 15 november Groep 3 gaat naar het theater. Vertrek 13:00 vanaf school! 
- 15 november Start kijklessen in groep 3 
- 15 november Alle kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen hun schoen zetten! 
- 15 november Versier/knutselavond vanaf 19:30 uur in het atelier 
- 2 december Sinterklaas en zijn Pieten brengen een bezoek aan school 

Continurooster groep 5 t/m 8 tot 14:30 uur 
 

 
Startweken kanjertraining op school  
We kijken terug op een goed bezochte en zeer interessante 
informatieavond over ons nieuwe schoolprogramma 
‘Kanjertraining’. Inmiddels zijn wij in alle groepen begonnen 
met de startweken. 
De startweek bevat een aantal basis elementen van de 
Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt 
neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. 
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.  
Onderdelen van de startweek:  

● De smiley-poster wordt met de kinderen besproken aan 
de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven 
hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar/de 
komende periode. De poster krijgt een plek in de klas / school zodat de kinderen ook 
herinnerd kunnen worden aan die goede wil.  

● Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en benzinepomp”. De kinderen leren dat 
ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces 
door geen aandacht te geven aan storend gedrag.  

 



 
● De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen in 

verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen. De onderdelen uit de 
startweek zullen terug komen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook 
tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de 
‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’. Tijdens de Kanjerlessen zal er 
langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen. De onderdelen die 
aan bod komen zijn opgedeeld in leskernen. De leskern die in de klas aan de orde is zal 
steeds met u als ouder gedeeld worden zodat u op de hoogte bent van de 
ontwikkelingen op school en zo kunt u hier eventueel thuis op aan sluiten.  

 
Sinterklaas (hulpouders gevraagd)   
Nog even..en de goedheiligman is weer in Nederland! 
Op zaterdag 12 november komt hij aan. Dat wordt weer spannend! 
 
Op DINSDAG 15 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun 
schoen zetten op school. 
Denkt u er aan de naam duidelijk op de schoen te zetten? 
 
Op DINSDAGAVOND  15 november is er een knutselavond. 
We gaan dan voor iedere groep iets maken wat in de klas komt te staan. 
Een boot, een schoorsteen, een piet ,een schoen of ander werkstuk, om de feestvreugde te 
verhogen. U bent van harte welkom in het overblijflokaal vanaf 19.30 uur. 
Op deze avond zijn er ook voortgangsgesprekken. Mocht u daardoor later aanschuiven dan is 
dat geen enkel probleem!  
 
De verjaardag van de Sint vieren we op vrijdag 2 december. Er is dan voor de groepen 1 t/m 4 
een leuk spelcircuit. Ook hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Het is op deze ochtend 
de bedoeling dat 1 ouder een groepje begeleidt tijdens het spelletjescircuit. 
Groep 5 t/m 8 viert het feest in eigen klas. 
 
In de ochtend van 2 december houden we  onze jassen even aan in de klas. 
Nadat de Sint is binnengehaald (u bent van harte welkom om buiten mee te zingen vanaf 8.30 
uur ) gaan de kinderen naar hun eigen klas en kan het feest beginnen. 
Groep 1 t/m 4 gaat in groepjes rond langs de diverse spelletjes; onderdeel van het spelcircuit 
is een bezoek aan de sint met de gehele groep waarin uw kind zit. 
We gaan op de gewone tijd uit! 
 
Groep 5-8 hebben op deze dag een continurooster en gaan tot 14.30 uur naar school (zij 
nemen een lunchpakket mee voor tussen de middag).  
Voor een gezellige invulling van deze middag wordt gezorgd. 
Deze ochtend hoeft uw kind geen eten en drinken mee te nemen en….verklede hulppieten zijn 
natuurlijk welkom! 
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Tijdens het spelcircuit en de knutselavond kunnen wij uw hulp dus goed gebruiken  
U kunt zich persoonlijk of via de email voor 11 november inschrijven bij Agnes 
(agnes@obswonderwijs.nl) of Paulien (paulien@obswonderwijs.nl) (ook de ouders van groep 3 
en 4 kunnen zich bij hen aanmelden) 
 
Werkgroep Sint 
 
Terugblik boekenmarkt van 5 oktober 2016 
Het is alweer enkele weken geleden dat we de boekenmarkt hebben georganiseerd. 
Het was een zeer geslaagde markt dankzij de grote hoeveelheid boeken en tijdschriften, die 
was ingebracht door ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Op de dag van de markt was er veel belangstelling 
en hebben we veel boeken en bijna alle 
tijdschriften weer kunnen verkopen. 
Als team willen we iedereen bedanken die hier een 
aandeel in heeft gehad. 
Ook dank aan de leerlingen van groep 8, die met 
zoveel plezier en inzet hebben geholpen met de 
organisatie, het sorteren en verkopen van de 
boeken. En uiteindelijk met het tellen van de 
opbrengst, ongeveer € 230,-- 

Inmiddels hebben de kleuterjuffen leuke verkleedkleren voor de groepen 1 en 2 uitgezocht en 
besteld voor dit bedrag. 
We wachten nu vol spanning op een optreden van de kleuters in hun nieuwe outfit! 
 
Sponsorloop op vrijdag 11 november 
Op vrijdagochtend 11 november a.s. zal onze jaarlijkse sponsorloop gehouden worden. 
De opbrengst van de sponsorloop zal gedeeltelijk naar ‘de Wensambulance’ 
(www.wensambulance.nl) en gedeeltelijk besteed worden aan de inrichting van onze 
school/oppimpen van de trap naar boven. 
De afgelopen jaren was het een geslaagd evenement dat op veel publieke belangstelling kon 
rekenen. Dus………ook u verwachten wij op 11 november! 
Vanaf school vertrekken we met de kinderen om 10.00 uur naar de sporthal. 
U wordt verwacht om 10.25 uur op de tribune van de sporthal. 
 
We starten deze ochtend met het Nationaal Schoolontbijt. Wilt u uw zoon/dochter een 
bord/beker/mes voorzien van naam donderdag 10 november meegegeven naar school?  
Groep 1 en 2 zullen eerst hun rondjes lopen en daarna de groepen 3 en 4 en vervolgens  
5/6 en  7/8. De kinderen kunnen op zaalschoenen of op blote voeten lopen. Vanaf groep 3 kunnen 
de kinderen zich omkleden in de kleedkamers. 
Na de sponsorloop gaan alle kinderen weer terug naar school. 
De leerlingen zijn op het normale tijdstip vrij. 
 

3 
 

mailto:agnes@obswonderwijs.nl
mailto:paulien@obswonderwijs.nl


 
Nationaal schoolontbijt op 11 november 
We doen mee aan de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt! Op 11 november mogen alle 
leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten. Want dat doen we met z'n 
allen op school. Zo laten we samen zien hoe belangrijk een gezond ontbijt is. Dit gaan we doen: 
 
Met het gezonde ontbijt verzamelen we ook goede energie voor onze sponsorloop die om 10:15 
begint. 
 
Een gezond ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 
november 2016 vindt daarom de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan 
op 2.720 basisscholen in het hele land zo'n 520.000 kinderen samen ontbijten. Op 11 
november gaan we dat ook op OBS Wonderwijs doen. We maken hier een echt ontbijtfeestje 
van! 
 
Ontbijt broodnodig 
OBS Wonderwijs doet mee aan Het Nationaal Schoolontbijt om het plezier en belang van een 
gezond ontbijt te onderstrepen. Ontbijten geeft energie, levert belangrijke voedingsstoffen, 
helpt de stoelgang en laat kinderen minder snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen. En 
het is natuurlijk is heel gezellig om samen te ontbijten. 
 
Ontbijtpakketten 
Alle 2.720 deelnemende scholen ontvangen in de week van Het Nationaal Schoolontbijt hun 
ontbijtpakketten via een bakker of supermarkt uit de buurt. Die pakketten zijn samengesteld 
volgens de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en uitgebreider dan ooit: 
volkorenbrood, tarwepuntjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, fruitstroop, 
vruchtenspread, smeerbare kaas, 30+ kaas, halfvolle yoghurt, biologische krokante muesli, 
halfvolle melk, thee, mandarijntjes of appels en komkommers. 
 
Lesmateriaal 
Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Het is ook leerzaam: met 
speciaal lesmateriaal ontdekken de kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Dat 
lesmateriaal heeft Het Nationaal Schoolontbijt samen ontwikkeld met het Voedingscentrum, 
Jongeren Op Gezond Gewicht, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de 
Nederlandse Coeliakie Vereniging. Zij hebben ook hun handtekening gezet onder een 
Ontbijtconvenant, waarmee ze samen in woord en daad de missie van Het Nationaal 
Schoolontbijt steunen om het ontbijtgedrag van basisscholieren te verbeteren.  
 
Gezonde School 
Bovendien is Het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School, een 
samenwerkingsverband tussen het RIVM, onderwijsraden, gezondheidsfondsen en 
kennisinstituten. Gezonde school helpt scholen om structureel aandacht te besteden aan de 
gezondheid van hun leerlingen.  
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Balanergy Kinderyoga oktober/november 
  
Met het vallen van de blaadjes, de steeds korter wordende dagen en de toenemende kou, was 
het fijn om weer yogalessen te geven. Heel veel kinderen hebben inmiddels zelf een matje 
mee, en dat werkt erg fijn. 
  
Praktisch gezien zijn er een aantal wisselingen geweest, waardoor de lesverdeling als volgt is 
en blijft: 
  
Maandagen: groep 1, 2 en 6 
Dinsdagen: groep 3 en 5 
Donderdagen: groep 4,7 en 8 
  
Wat yoga is, waarom het goed en fijn is om te doen, en waarom we geen haast hebben, blijft 
inmiddels goed hangen bij de kinderen. Geen haast hebben heeft soms meer dan een doel: de 
kinderen weten nu waarom je niet snel omhoog moet komen als je een tijdje met je hoofd naar 
beneden hebt gehangen, want daar kun je wat duizelig van worden en dat voelt niet prettig. 
  
Hoe ouder de groep, hoe uitgebreider de zonnegroeten worden. Het is heel mooi om alle 
kinderen in mooie driehoekjes en vierkantjes te zien staan (respectievelijk een down dog 
positie en de neutrale cat stretch). Dat dat best wat van je been en armspieren vraagt, 
bewijst en het gepuf en gesteun om me heen, heel grappig om te horen.  Het goed uitvoeren 
van vooral de down dog hebben we deze rondes goed op gelet. Bij een down dog is het 
belangrijk om de billen richting het plafond te duwen. Als je dit op de juiste manier doet, is 
het gewicht goed verdeeld over de handen en voeten, waardoor de houding bij oefening 
gemakkelijk 3 tot 5 ademhalingen vast gehouden kan worden en gebruikt kan worden om een 
beetje uit te rusten. 
  
In het begin maakten veel kinderen de vergissing dit niet te doen, waardoor je meer de 
plankhouding krijgt. Dit is een totaal andere asana (houding) die bedoeld is om de core, ofwel 
de buik- rug en bilspieren te trainen met als grootste verschil dat het totale gewicht op de 
handen en polsen rust. Deze houding is veel zwaarder en nog moeilijker om correct uit te 
voeren, want de rug, billen en benen moeten een rechte lijn vormen om het goed te doen. Doe 
je dit niet, en zakt de rug wat in, dat geeft dat een aanzienlijk risico op lage rugklachten. 
Vandaar dat het goed aanleren van de houdingen van belang is. De plankhouding maakt 
overigens net als de down dog houding deel uit van een zonnegroet voor volwassenen, een serie 
oefeningen die in een flow achter elkaar uitgevoerd worden. 
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Verder is er in alle groepen balans geoefend, wat steeds makkelijker wordt, naarmate 
kinderen ouder worden. Balans is overigens ook het eerste wat weer afneemt bij het ouder 
worden: de top van in balans kunnen blijven ligt op ongeveer 20-25 jaar. Hierna neemt dit 
vermogen weer langzaam af. 
  
Verder werd er regelmatig gebedeld om weer een kleine massage te krijgen, want dat was 
kennelijk blijven hangen van de laatste les vorig jaar, waarin alle groepen (op helaas groep 6 
na) een korte gezichts- en hoofdmassage kregen. Bij de lessen in december (bewust gepland 
in de week van 5 december), een drukke periode, ook voor kinderen, zullen alle groepen weer 
zo’n massage krijgen. Sommigen gingen daar echter niet op wachten want hadden “zo’nnnnnnnn 
last van mijn nek” dat ik vast een kleine massage heb gegeven aan het einde van een les. “Nou, 
dan hoeft zij de volgende keer zeker niet, anders is het niet eerlijk, ik wil ook wel 2 
massages!!”, was het commentaar van een van de andere kinderen, erg grappig J. 
  
Dit was het voor nu, mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag. Namasté! 
  
Hartelijke groet, 
Balanergy 
  
Mascha Kwakkel 
balanergy@hotmail.com 
06-42874405 
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UITNODIGING JEUGDSPORTMONITOR 2016 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente 
Kampen de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar 
sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor 
zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het 
sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. 
  
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek. 
  
Wat vragen we van u? 
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het 
invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem. 
  
Hoe doet u mee? 
Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op 
dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt 
invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op 
onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot 4 december 2014. Onder alle 
deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot. 
  
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2016Wonderwijs 
  
Alvast bedankt voor uw deelname! 
  
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van 
Vilsteren van Sportservice Overijssel (telnr. 038- 457 77 81 of via 
mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl). 
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Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij zijn jarig in november: 
 
1 november Elena Timmerman groep 8  
2 november Tom Zijlstra groep 3  
10 november Donna Hulsebos groep 7  
13 november Sophie Spruijt groep 5  
15 november Kay Kuyper groep 4  
17 november Allyssia Hollander groep 3  
17 november Ella Visscher groep 8  
21 november Yulia Bastiaannet groep 4  
23 november Mees Crielaard groep 2  
26 november Kyra Snoeijer groep 6 
26 november Jesse Spijkman groep 1  
29 november Jayden Hanswijk groep 4 
 
Nieuw op school 
De volgende kinderen zijn in oktober nieuw bij ons op 
school in groep 1 gekomen. Heel veel plezier en een fijne 
tijd op OBS Wonderwijs: 
 
Liv Prins 
Indy Keijzer 
 
 
 
 
 
Namens het team, 
Maarten van den Oetelaar 
Locatieleider OBS Wonderwijs 
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