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Verbaasbrief Jaargang 2019-2020 

│ No. 6│ 31-1-2020 

         
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 

heropening van de school. Wat fijn dat er 

zoveel ouders dit met ons hebben kunnen 

vieren!  

Twee jaar geleden heeft onze voormalige 

BOOR-school een doorstart kunnen maken 

dankzij de RVKO (Rotterdamse Vereniging van 

Katholiek Onderwijs). In de tussentijd is er 

veel veranderd. Een heel nieuw team ging 

enthousiast aan de slag om het onderwijs 

zinvol vorm te geven. Waarin kinderen 

ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze willen 

worden, waar ze blij van worden en wat ze 

allemaal in hun mars hebben. Alles vanuit 

onze visie dat we onze kinderen willen leren 

goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de 

wereld. Zo kan ieder kind de beste versie van 

zichzelf worden! 

Enthousiaste leerlingen maakten samen met 

het schoolteam de nieuwe naam bekend, die 

exact aansluit op de uitstraling van de school: 

stoer, vrolijk en actief! De kinderen vonden 

het maar wat spannend. Een illusionist 

verraste iedereen met zijn fascinerende 

goocheltrucs. Daarnaast kregen de kinderen 

een inspirerende ochtend waarin ze tijdens 

een knutselles een linnen tas, met de nieuwe 

naam van hun school erop, verder mochten 

versieren.  Verbazisschool WOW is een 

bijzondere school en daarom is het tijd voor 

een nieuwe naam. Naast de reguliere dingen 

leren kinderen op onze school meer en 

anders. Ze leren ook buiten, in het skillslab 

(die heet vanaf nu: de Verbaasplaats) en in de 

mindfulnessruimte. Daarom heeft de school 

nu een naam die aangeeft dat hier alles nèt 

even anders is, een naam die innovatief is, 

positief en in het teken staat van stoere 

vrolijkheid! 

In deze nieuwsbrief kunt u met alle mooie 

foto’s nog even nagenieten. Verder vertellen 

we over de studiereis die Lia en Kathelijne 

maakten, kunt u nalezen hoe de 

stakingsdagen zijn ingevuld en leest wat er de 

afgelopen maand in de verschillende groepen 

is gebeurd. De maand januari stond in het 

teken van de kapper, het heelal en het 

menselijk lichaam. En verder… Valentijnsdag 

wordt dit jaar op een hele bijzondere wijze 

ingevuld door leerlingen van onze school! 

Tot slot, we merken dat ouders soms 

informatie missen doordat ze geen tijd 

hebben gehad om de nieuwsbrief te lezen. We 

willen u wijzen op het kopje belangrijke data. 

Het is voor ons niet mogelijk om voor alle data 

een reminder te sturen, we hopen dat u dat 

begrijpt. Verder geeft het kopje ‘In deze 

nieuwsbrief’ beknopt de informatie weer 

zodat u kunt filteren wat voor u als ouder 

handig is om te weten.  

Veel leesplezier! 

In deze nieuwsbrief: 

• Welkom! 

• Verslag heropening 

• Starttijd schooldagen 

• Verslag studiereis Lia en 
Kathelijne naar Londen 

• Invulling stakingsdagen 

• Nieuws vanuit CJG: oproep 
kinderen groep 2 en groep 7 

• Reminder: inschrijven kidsrun 

• Nieuws uit alle groepen en de 
gymzaal 
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Belangrijke data: 

• 6 februari 8.45u-15.30u 

schoolreisje BB en HB 

• 10 februari inspectiebezoek 

• 11 februari studiedag: alle 

kinderen zijn vrij 

• Vanaf 10 febr (voorlopig) 

adviesgesprekken, rapport- en 

portfoliogesprekken 

• Voor 11 febr: Inschrijven 

voetbaltoernooi voor groep 5 

t/m 8, bij juf Elisabeth 

• 14 febr: actie voor de koala’s 

• 24 febr tot en met 1 maart 

voorjaarsvakantie! 

 

Welkom! 
Graag heten wij onze nieuwe leerling van 

harte welkom: 

 

Baxter Young  

 

Wij wensen Baxter en zijn ouders een mooie 

tijd op Verbazisschool WOW! 

 

Verslag heropening 
De dag begon met het versieren van een 

linnen tasje. Het resultaat bij de onderbouw 

ziet u hieronder.  

 

Daarna werden alle kinderen verrast met een 

show van Illusionist Jochem Nooyen. 

  
 

 

 
Hij verraste ons onder andere doordat hij 

gedachtes kon lezen, van een leeg boek een 

ingekleurd kleurboek maakte, een tafel kon 

laten vliegen en met behulp van een som 

over de leeftijd van juf Lia, de naam van de 

school voorspelde! 
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Buiten vond vanaf 12u de officiële 

heropening plaats. Er volgden een speeches 

van juf Lia, Erik van der Kroft (namens de 

gebiedscommissie), Tabitha Verhulst 

(namens het bestuur van de RVKO) en 

meester Frans-Jan, die voor de gelegenheid 

nog een keertje op bezoek kwam. Diverse 

kinderen onthulden met elkaar ons nieuwe 

naambord en zorgden voor feestelijke 

confetti. Daarna vierden we feest met 

gebakjes met het nieuwe logo van de school 

en een drankje. Enthousiaste kinderen 

verzorgden rondleidingen door de hele 

school. 
  

 
 

 

 

 

 
 

Starttijd lessen 
We merken bij de voordeur dat het niet 

iedereen lukt om op tijd op school te zijn. De 

OB, MB en BB groepen starten echt om 

8.30u. De leerkrachten in de HB groepen 

starten om 8.45u bij het bord. Het is fijn als u 

kind op tijd op school is en de leerkracht op 

tijd kan beginnen. Kinderen die later 

binnenkomen zorgen voor onrust in de groep 

en missen tevens een gedeelte van de start. 

We zouden u willen vragen hier extra op te 

willen letten.  
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Verslag uit Londen 

Wellicht heeft u gemerkt dat de directie twee 

dagen afwezig was. Lia en Kathelijne zijn 

twee dagen in Londen geweest om inspiratie 

op te doen voor onze Verbaasplaats. We 

hebben een workshop gevolgd in de Apple-

Store. Van Scott kregen we een waanzinnige 

uitleg over de app Swift Playground en 

hebben we zelf AR geprogrammeerd. Met 

een klein beetje kennis en hulp konden we 

zelf al aardig wat kunstzinnige AR creëren. 

 
 
In het British Museum hebben we gezien hoe 

AR, tablets, apps en een green screen ingezet 

worden om kinderen actief aan de slag te 

laten gaan met de schatten uit het museum. 

Een app tip die we meenemen en bruikbaar 

is, is Kinemaster. Aan het eind van de dag 

hebben we een field-trip gevolgd bij twee 

Engelse leraressen. Ze vertelden welke lessen 

ze in de Londense parken geven. Lessen die 

we ook in de omgeving van onze school 

kunnen inzetten! De laatste dag brachten we 

een bezoek aan de beurs de BETT. Dit jaar 

waren er 2 grote zalen met alles op onderwijs 

en ICT gebied. Beveiligingssystemen, 

software programma’s, robotica, VR, digitale 

schoolborden, tablets, oplaadkasten/koffers, 

active floors, Lego en nog veel meer. Er was 

te veel om in één dag goed te kunnen 

bekijken. Gelukkig hebben we meer dan 

genoeg inspiratie opgedaan voor onze 

Verbaasplaats! 

Stakingswerkzaamheden 
Tijdens de landelijke actiedagen in het 

onderwijs, 30 en 31 januari, konden alle 

6.000 Rotterdamse leerkrachten meedenken 

over oplossingen voor de problemen in de 

onderwijssector. Deze aanpak is uniek in 

Nederland en weerspiegelt de 

eensgezindheid en de vastberadenheid van 

de Rotterdamse besturen om gezamenlijk te 

werken aan een optimale toekomst voor het 

(primair) onderwijs.  

Op donderdagmiddag 30 januari 

organiseerde de RVKO samen met de 

Rotterdamse besturen daarom een grote 

brainstorm-bijeenkomst voor alle 

medewerkers in de Maassilo in Rotterdam-

Zuid. Op vrijdag 31 januari zijn we verder met 

de opbrengsten van donderdag aan de slag 

gegaan op onze school. De ideeën worden 

verzameld en voorgelegd aan minister Slob. 

Nieuws vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
Voor preventieve jeugdgezondheidszorg is 

het belangrijk alle kinderen te volgen. Op de 

basisschool worden de kinderen op twee 

momenten uitgenodigd: in groep 2 en in de 

bovenbouw. De groep 2 en groep 7 leerlingen 

en hun ouders zullen in de komende tijd 

worden uitgenodigd voor een consult met de 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  

Zit uw kind niet in groep 2 of 7, maar wilt u 

wel graag een afspraak met een jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige? Bijvoorbeeld voor 

een ogen- of orentest, omdat u het idee heeft 

dat uw kind niet lekker in zijn vel zit of voor 

voorlichting over puberteit? U bent altijd 

welkom bij het CJG!  
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Op 

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/contact/ 

ziet u op welke wijze u een afspraak kunt 

maken.  

Reminder: inschrijven voor de 

kidsrun! 

 

In het weekend van 4 en 5 april 2020 staat 
Rotterdam in het teken van de marathon. Op 
zaterdag willen we ons met de school ook 
van onze sportiefste kant laten zien! Een 
aantal kinderen heeft zich reeds aangemeld. 
Ren jij ook mee met de 1 km of 2,5 km run? 
Meld je dan nu via 
directie@verbazisschoolwow.nl aan. Als we 
ons aanmelden voor 1 maart kost dit per 
leerling 3 euro. U krijgt dan een betaallink via 
de mail. De leerlingen krijgen een 
startnummer met de naam erop en na afloop 
een medaille met de tijd erin gegraveerd! Per 
10 leerlingen rent er ook een juf of meester 
mee.  
 

Nieuws uit de onderbouw 
De afgelopen weken hebben wij in de 
onderbouw gewerkt met het thema kapper. 
De kinderen hebben op een leuke en 
leerzame manier kennis gemaakt met het 
kappersvak en wat daar allemaal bij komt 
kijken. De poppenhoek is omgetoverd tot een 
ware kapsalon, waar de kinderen door 
middel van rollenspellen leren hoe het 
werken in de kapsalon er aan toe gaat en 
welke spullen je daarbij nodig hebt. Want 
hoewel de schaar voor de meeste leerlingen 
wel bekend was, hebben zij nu ook kennis 
mogen maken met de tondeuse, de puntkam, 
het kapschort en de papillotten. Mooie 
woorden om de kennis en woordenschat mee 
uit te breiden. Want zeg nu eerlijk, 
spelenderwijs leren is toch heerlijk ! 

 

 

 

Nieuws uit de middenbouw 
Het ene moment onderzoek je de werking 
van een fiets en het andere moment 
bestudeer je raketten, de ruimte en 
astronauten. Atlhans, dat doen de kanjers 
van de middenbouw. Inmiddels weten ze al 
het een en ander over de planeten, de 
draaiing van de aarde om de zon en het 
ontstaan van dag en nacht. De kieswerkjes 
die aansluiten bij het thema vallen goed in de 
smaak.  
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Ook het werken met de doelenboekjes van 
Gynzy bevalt goed. Ieder kind heeft of krijgt 
komende weken een boekje met 
rekendoelen waarmee hij of zij moet 
oefenen. Deze doelen sluiten aan op het 
niveau van het kind. Als een kind 80% van de 
opgaven op Gynzy die horen bij dat doel goed 
gemaakt heeft, is het doel behaald.  
 
Tussen alle Cito-toetsen door is er ook nog 
actief bewogen op de schaatsbaan. Het 
schaatsuitje was een groot succes! Wat zitten 
er sportieve leerlingen in de middenbouw! 

 

 

 

Nieuws uit de bovenbouw 

 Hart voor koala's 

 

  

Zoals jullie vast ook allemaal in het nieuws 

hebben gezien, zijn er de afgelopen maanden 

heel veel bosbranden in Australië. Ook zie je 

veel filmpjes van dieren in nood en bomen 

die in vlammen opgaan. Naema en ik zijn in 

2018 ook in Australië geweest en daarom 

voelden de beelden nog heftiger. We willen 

graag iets doen!  

De actie die we gaan doen, zamelt geld in 

voor het Wereld Natuur Fonds, die een 

speciale actie voor de natuur in Australië 

heeft opgezet.  

Op vrijdag 14 februari – Valentijnsdag – gaan 

we na schooltijd van 3 tot 4 uur op het 

schoolplein versierde cupcakes en drinken 

verkopen. Ook kunt u een eenmalige donatie 

doen.  

Met dit geld worden de eerste 10.000 bomen 

in kritiek leefgebied voor de koala's geplant. 

Er worden medicijnen en hulp gegeven aan 

gewonde koala's. Daarnaast worden de 

bestaande bossen en dieren beschermd.  

Heeft u nog spullen zoals melk, bakmixen of 

versieringen die u wilt doneren? Daar zouden 

wij heel blij mee zijn :)  

Onze actiepagina: Meer informatie: 

https://www.wwf.nl/kom-in-actie/australie . 

Help ook mee en geef je geliefden op 

Valentijnsdag een cupcake én geef je hart 

voor de koala's!  

 Groetjes Naema en Leah  
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Nieuws uit de hb groepen 
De HB-groepen werken deze periode met 
veel enthousiasme met het thema 'Het 
Menselijk Lichaam'. Een onderwerp waar je 
veel kanten mee op kunt. Na een inleidende 
brainstorm en enkele inspiratiedagen zijn de 
kinderen van start gegaan met individuele 
projecten over zeer uiteenlopende 
onderwerpen, bijvoorbeeld: de hik, 
gezichtsbedrog, verliefdheid, fobieën en 
puberteit. 
We hebben dankzij de hulp van een aantal 

ouders binnen dit thema een paar 

interessante uitstapjes en activiteiten 

kunnen organiseren. De kinderen hebben een 

bezoek gebracht aan een 

verloskundigenpraktijk waar ze een echo bij 

mochten wonen, heel bijzonder! Er volgt nog 

een les over zwangerschap en bevallen. We 

mochten achter de schermen meekijken in 

een huisartsenpraktijk waardoor de kinderen 

een goed beeld van dit beroep hebben 

gekregen. 

Over twee weken staat een workshopmiddag 

gepland met workshops over allergieën, 

spijsvertering en reuk én we krijgen nog 

bezoek van een optometrist. En 

natuurlijk kijken we, samen met de BB-

montessorigroep, uit naar ons schoolreisje 

naar Corpus volgende week! 

Tussen deze bedrijvigheid door wordt er hard 

gewerkt aan de projecten en hopen we voor 

de voorjaarsvakantie het werk van de 

kinderen te presenteren. 

Al deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn 

zonder de hulp van ouders die ons een kijkje 

'op hun werkvloer' geven of die als 

rijder/begeleider bij sommige uitstapjes 

onmisbaar zijn. Onze hartelijke dank! 
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Nieuws vanuit de gymzaal 
Afgelopen vrijdag hadden we opeens een 
meester in de gymzaal. En niet zomaar een 
meester; een freerunmeester! Samen met 
hem hebben we allerlei trucs geleerd en hij 
komt nog een keer terug voor nog meer 
trucs. De meester was heel blij met hoe jullie 
het deden. Ik ben ook trots op hoe goed jullie 
oefenden, meededen en luisterden!  

 

 

Er komt ook weer een voetbaltoernooi aan 

voor groep 5/6 op 11 maart en voor groep 

7/8 op 18 maart. Wil je meedoen en heb je 

nog niet opgegeven? Geef je dan op bij de juf 

of meester of stuur een mail naar: 

elisabeth.mul@rvko.nl .  
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