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Belangrijke data: 

- 6 september OR vergadering 
- 7 september Luizencontrole 
- 12 t/m 15 september Startgesprekken 
- 12 t/m 15 september Schoolyoga 
- 21 september Koffieochtend (aanvang 8:30 uur) 
- 21 september MR vergadering 
- 26 september Schoolfotograaf 
- 28 september Start Kinderpostzegelactie 
- 30 september Studiedag. Alle kinderen vrij!!!! 
- 6 oktober Ouderavond Kanjertraining!!!!! (aparte uitnodiging volgt)

 
 
Springend het nieuwe schooljaar in… 
We zijn weer begonnen….Met veel plezier en vol goede moed, zijn we 
afgelopen maandag het schooljaar ingesprongen. Via de trampoline 
sprong elk kind letterlijk het schoolgebouw in. 
We gaan er weer voor. Een schooljaar vol met nieuwe ontwikkelingen: 
o.a. een schoolbreed sociaal emotioneel programma ‘Kanjertraining‛, 
online gepersonaliseerd leren via rekentuin en taalzee, een nieuwe 
methode voor spelling, een nieuwe methode voor schrijven, nieuwe 
yogalessen, een nieuwe kamplocatie voor groep 8 en een aantal nieuwe 
enthousiaste juffen. Het belooft een leuk en leerzaam jaar te 
worden. 
 
Oudergesprekken in het nieuwe schooljaar 
Vanuit de koffieochtenden, waarin ouders met elkaar en met het team in gesprek gaan, zijn 
afgelopen jaar verschillende suggesties binnen gekomen. Het eerder laten plaatsvinden van 
het eerste oudergesprek was een veelgenoemd onderwerp. In overleg en met goedkeuring van 
de MR, zijn we voor het komende schooljaar tot de volgende verdeling gekomen. 
12 t/m 15 septemer: startgesprekken groep 1 t/m 8 
14 en 15 november: voortgangsgesprekken groep 3 t/m 8 
13 en 14 februari: rapportgesprekken groep 1 en 2 
8 en 9 maart: rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
26 en 27 juni: rapportgesprekken groep 1 en 2 

 



 
 
Dit betekent dat er in juni/juli geen rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8 plaatsvinden. De 
inhoud en de doelen vanuit het rapport worden tijdens de startgesprekken in schooljaar 
2017-2018 besproken met de nieuwe leerkracht. 
Als blijkt dat een extra gesprek door de leerkracht in juni/juli toch nodig blijkt te zijn, dan 
zal dit natuurlijk altijd op tijd aangegeven worden en zeker tot de mogelijkheden behoren. 
Ook indien u zelf een gesprek met de leerkracht wenst, kunt u dit bij de leerkracht aangeven. 
Wij zijn altijd bereid u te woord te staan. Samen zorgen wij voor een goede ontwikkelig van 
uw kind. 
 
Onderzoek Wat Werkt Tegen Pesten groep 5 t/m 8  
OBS Wonderwijs werkt mee aan het landelijk onderzoek ‘Wat Werkt Tegen Pesten‛. In dit              
onderzoek – in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – wordt              
onderzocht hoe kinderen zich voelen op school, wat scholen zelf al doen aan pesten, en of er                 
programma‛s effectief zijn om pesten op scholen tegen te gaan.  
  
Wat houdt dit onderzoek in? 
Verschillende scholen in Nederland nemen deel aan dit onderzoek. Om te kunnen onderzoeken             
of en hoe vaak pesten op school voorkomt en hoe kinderen zich voelen in de klas, zullen alle                  
kinderen twee keer per schooljaar een korte online monitor invullen. In september en in juni.               
Kinderen vinden het vaak erg leuk om – op de computer – deze monitor in te vullen.  
Scholen zijn verplicht de sociale veiligheid op school te monitoren. Daarom krijgen wij van uw 
kind een rapport van dit onderzoek. Wij zullen dit rapport met respect voor de privacy van uw 
kind behandelen. Daarnaast wordt alle informatie alleen gebruikt voor dit project.  De 
gegevens worden na het onderzoek nog tien jaar bewaard en daarna vernietigd.  Met de 
gegevens van het rapport kunnen wij ook in kaart brengen op welke manier welke effect het 
eerste jaar van onze nieuwe methode ‘Kanjertraining‛ op de kinderen en de schoolomgeving 
heeft. 

Even voorstellen. 

Mijn naam is Mathilde Veldman, 31 jaar en woon samen met 
mijn man en dochter Romijn in Meppel.  
Afgelopen jaren heb ik op de Dirk van Dijkschool in Kampen 
gewerkt en dit jaar mag ik op Wonderwijs werken. Elke 
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3. Een mooi 
leerjaar waarin de kinderen leren lezen en schrijven. Als 
leerkracht is bijzonder om te zien hoe de kinderen hierin groeien.  
De eerste schoolweek heb ik als een ontzettend leuke week ervaren met kinderen, ouders en 
collega's. Een mooie start van het schooljaar! 
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Hallo allemaal!  
Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht van 
OBS Wonderwijs. Ik ben juffrouw Elizabeth, 26 jaar en ik 
woon in Kampen.  
Komend schooljaar sta ik samen met juf Martine voor groep 5. 
De eerste week is voorbijgevlogen, wat een gezellige groep! We 
gaan er samen een fijn jaar van maken.  
Op donderdag en vrijdag ben ik werkzaam als invalleerkracht in 
groep 5 op de Dirk van Dijkschool in Kampen.  
In mijn vrije tijd sport ik graag en spreek ik veel met 

vriendinnen af. Ook houd ik erg van reizen en uitstapjes maken. Heb je vragen, loop gerust 
even binnen!  
Groetjes, juf Elizabeth 
 
Nieuw online oefenprogramma Taalzee en rekentuin op school 
Alle kinderen van OBS Wonderwijs hebben vanaf deze week toegang gekregen tot twee online 
oefenprogramma‛s van Oefenweb, namelijk Rekentuin en Taalzee. 
  
Oefenweb is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij ontwikkelen 
adaptieve webapplicaties voor het onderwijs, waarin spelers vaardigheden oefenen door 
educatieve spellen te spelen. Ze maken hierbij gebruik van een innovatief zelflerend systeem 
dat is ontwikkeld aan de UvA, om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo 
ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging. 
 

De kernpunten van Rekentuin en Taalzee zijn: 
∙         De oefenstof wordt automatisch afgestemd op het niveau van elke speler. 
∙         Resultaten rapportage: Leerkrachten en spelers ontvangen gedetailleerde feedback. 
Leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen tot in detail. Daarnaast vergelijken de 
applicaties de resultaten van spelers automatisch met leeftijdsgenoten en biedt het inzicht in 
fouten waarmee het opbrengstgericht onderwijs stimuleert. 
∙         Web based applicaties: Het werkt via internet waardoor het zowel op school als thuis, 
op een computer of tablet gebruikt kan worden. 
∙         Methode-onafhankelijk: De oefenprogramma‛s zijn naast elke lesmethode te gebruiken. 
∙         Voor elk type speler:  Vanwege de adaptieve werking en een grote hoeveelheid aan 
opgaven, zijn de oefenprogramma‛s geschikt voor spelers van jong tot oud, van beginner tot 
expert. 
∙         Spelenderwijs: Zowel inzet als prestatie worden beloond. De Oefenweb applicaties 
maken het leren niet alleen leuker maar ook efficiënter. 
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De kinderen oefenen op school en thuis aan de reken- en taalvaardigheden. Uw kind krijgt 
binnenkort de inloggevens mee naar huis. Op deze manier kunnen ze ook thuis oefenen aan hun 
vaardigheden. Uw kind kan inloggen via app.taalzee.nl of app.rekentuin.nl 
 
Bezwaar tegen speciefieke acties/activiteiten 
Regelmatig komt het voor, dat er van verschillende activiteiten foto´s en/of video-opnames 
worden gemaakt en op de website worden geplaatst. We proberen zoveel mogelijk groepjes 
leerlingen te fotograferen, maar soms staat een leerling individueel op de foto. Heeft u 
bezwaar tegen publicatie, dan kunt u dat via onderstaand strookje aangeven.  
Dit geldt eveneens voor het verstrekken van adres en telefoonnummer aan klasgenootjes. 
Veel kinderen spelen na afloop met elkaar en we krijgen regelmatig van ouders het verzoek om 
adresgegevens van klasgenoten.  
In het kader van Video Interactie Begeleiding (VIB) of andere activiteiten van de 
begeleidingsdienst worden af en toe opnames gemaakt voor intern gebruik. Ook hiervoor geldt 
hetzelfde verzoek. 
Om eventueel bezwaar te maken, kunt u het formulier via onze website invullen. 
Dit kan via het kopje ‘formulieren‛. U dient elk bezwaar apart in te dienen. 
 
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. 
 
De MR bestaat uit 3 (gekozen) ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) 
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Voor Wonderwijs bestaat de oudergeleding van de MR uit: 
- Max Visscher, voorzitter, vader van Irene groep 4 en Ella groep 8 
- Marjanne Hagedoorn, MR lid en GMR lid, moeder van Tom groep 3 
- Elles Otten, secretaris, moeder van Stefanie groep 6 en Daniëlle groep 8 
 
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit: 
- Astrid Waterham-Koch, leerkracht groep 3 
- Mathilde Bazuin-Veldman, leerkracht groep 3 
- 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 
 
Even voorstellen: de Ouderraad 
Hallo, Ik ben Jeanette van de Velde, moeder van Tom groep 8, en mij is gevraagd of ik wat 
kan vertellen wat de OR allemaal doet. 
De OR bestaat uit 11 leden, dit zijn allemaal gemotiveerde ouders die hun kinderen op OBS 
Wonderwijs hebben zitten. 
Wat doen wij zoal? Wij organiseren heel veel activiteiten op school. 
Sinterklaas, kerst, sponsorloop, Pasen, Avondvierdaagse, Pleinfeest, afscheid groep 8 enz enz. 
Dit is best veel werk, wij verdelen dan ook de activiteiten, dus een klein groepje uit de OR 
organiseert een activiteit en daarbij vragen we vaak hulp van de ouders/verzorgers. 
Ik zal er 1 activiteit uitlichten: 
Sinterklaas feest is de eerste activiteit wat in de eerste week van het schooljaar gelijk 
start. 
Er worden cadeautjes uitgezocht voor de onderbouw, die moeten op tijd besteld worden 
anders hebben we kans dat het al uitverkocht is. 
Er worden lijsten gemaakt wat uw kind graag wil hebben, vaak kunnen ze uit 2 of 3 dingen 
kiezen. 
Dan wordt er een knutselavond georganiseerd, met behulp van jullie ouders/verzorgers wordt 
voor elke klas wat leuks geknutseld in het thema van Sinterklaas. 
Ook wordt de school versierd, zakjes pepernoten gemaakt, schoencadeautjes geregeld (die 
vullen wij ook allemaal na schooltijd). 
Op 5 december is het feest op school en voor de OR begint het al vroeg, de sint en pieten 
worden geschminkt, er is een spelletjescircuit door de school en hier worden ook de hulp van 
ouders/verzorgers weer gevraagd. 
Wij zorgen dan ook voor de koffie en thee met wat lekkers erbij. 
U begrijpt, een hele organisatie maar gelukkig hebben we een heel gezellig team en die is erg 
gemotiveerd. 
Deze activiteiten worden betaald door uw bijdrage van € 20,- per kind. 
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Voor ons is het belangrijk dat dit voor ieder kind betaald wordt want het afgelopen jaar zijn 
we toch een bedrag aan inkomsten misgelopen, helaas. 
Er kan natuurlijk een reden zijn dat u het geld niet kan missen, hier hebben wij natuurlijk al 
begrip voor. 
Op school is hier een regeling voor, u kunt hiervoor terecht bij Maarten onze locatieleider. 
Het zou toch jammer zijn als we hierdoor activiteiten zouden moeten weglaten. 
Alle ouders die in de OR zitten worden tijdens de ouderavond kanjertraning op donderdag 6 
oktober aan u voorgesteld. 
Er wordt dan een presentatie door ons gegeven, waardoor het nog duidelijker wordt wat wij 
allemaal doen. Heeft u een vraag voor de OR of wilt u meer informatie, mail dan naar: 
or@obswonderwijs.nl 
Graag zien wij u donderdag 6 oktober op de ouderavond kanjertraning. 
 
Oproep luizenouders 
Omdat er een aantal ouders komend jaar stoppen als luizenouder, is de werkgroep dringend op 
zoek naar een aantal nieuwe ouders die het komende jaar luizenouder willen zijn.  
Elke eerste woensdag na de vakantie worden de kinderen uit alle groepen gecontroleerd op 
hoofdluis. Om een eventuele uitbraak te voorkomen is het erg belangrijk dat deze controle 
regelmatig plaatsvindt. Luizenouders zijn daarom echt ONMISBAAR voor de school.  
U kunt zich aanmelden via: or@obswonderwijs.nl  
Met vriendelijke groet,  
De luizenouders. 
 
Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij waren jarig in augustus: 
 
2 augustus Nora Hannink groep 2  
2 augustus Tim Wezenberg 5 groep 2  
6 augustus Lizzy Boer groep 2  
6 augustus Melanie Net groep 5  
6 augustus Rafael Wessels groep 3  
7 augustus Mick Otten groep 4  
8 augustus Lex Kleinbussink groep 7  
9 augustus Justin van Unen groep 5  
16 augustus Leonie Lohman groep 3  
21 augustus Jamie Snoeijer groep 3  
25 augustus Raymondo De Ruiter groep3  
27 augustus Révy Braker groep 1  
29 augustus Matt van Alfen groep 7  
31 augustus Sanne Bastiaan groep 1  
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Wij zijn jarig in september: 
2 september Laith Haj Ahmad groep 3  
2 september Sterre Spijkman groep 2  
5 september Lynn Leusink groep 7  
11 september Jesse Snoeijer groep 2  
13 september Zara van den Berg groep 2  
17 september Ruben Willems groep 5  
18 september Aaron Koek groep 3  
25 september Mette van Rooden groep 2  
26 september Luc Kuyper groep 6  
 
 
Namens het team, 
Maarten van den Oetelaar 
Locatieleider OBS Wonderwijs 
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