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Verbaasbrief Jaargang 2019-2020 

│ No. 7│ 20-2-2020 

 

         
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Februari was tot nu toe een roerige maand. 

We hebben stormen doorstaan én een 

positief inspectiebezoek achter de rug.  

 

Tijdens de studiedag hebben we bijscholing 

gehad over de onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde kinderen, geoefend met 

verbindende communicatie en uitleg 

gekregen over reflexintegratie. We blikken in 

deze Verbaasbrief kort terug op het 

onderwijs dat in de maand februari in het 

teken stond van het leren over mijn lichaam 

(BB en HB). In de middenbouw hebben de 

kinderen zich verder verdiept in het heelal en 

in de onderbouw is nog verder 

geëxperimenteerd met krulspelden en 

pruiken in de kappershoek. Tijdens de pauzes 

wordt hard getraind voor de kidsrun middels 

de zogenaamde Daily Mile, zowel door de 

kinderen als door de leerkrachten! Verder 

heeft er een groepje kanjers meegedaan met 

een streetdancetoernooi! En op 

Valentijnsdag is er een groot bedrag 

ingezameld voor de Koala’s in Australië! De 

meiden die zorgden voor de organisatie, 

hebben zelf een verslag geschreven! 

Nog één dagje school en dan hebben we 

allemaal een fijne vakantie verdiend! Voor de 

ouders die al aan het kijken zijn voor 

vakanties voor volgend schooljaar, hebben 

we de vakanties alvast in deze Verbaasbrief 

gezet. Na de vakantie gaan we aan de slag 

met de voorbereidingen voor het kamp en de 

nieuwe projecten. 

Veel leesplezier en geniet van de 

voorjaarsvakantie! Mocht je je 

vervelen…zowel vanuit het zwembad als 

vanuit Jantje Beton zijn er leuke tips in deze 

brief te lezen!  

We zien iedereen graag weer terug op 

maandag 2 maart! 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vakanties schooljaar 2020-
2021 

• Reminder kidsrun 

• Nieuws vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (OB en 
groep 7) 

 
 

 

• Nieuws uit de OB (voorstellen 
nieuwe collega’s en screening 
motoriek) 

• Nieuws uit de MB, BB en HB 

• Nieuws vanuit de gymzaal 

• Nieuws vanuit het zwembad 
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Belangrijke data: 

• Voorjaarsvakantie 22 februari 
- 29 februari 

• 2 tot en met 12 maart 
aanmelden bij het Voortgezet 
Onderwijs  

• Kijkles in het zwembad 12 
maart (MB) 

• Voetbaltoernooien: op 11 
maart voor de groepen 5/6 en 
18 maart voor de groepen 7/8 

• 19 maart schoolreisje MB 

• 4 april kidsrun 

• 7, 8, 9 april kamp voor 
leerlingen groep 6, 7 en 8 (BB 
en HB) 

• 25 maart hebben de 
leerkrachten studiedag en zijn 
de kinderen vrij! 

 

Vakanties schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie: 17 tot en met 25 oktober 
2020 
Kerstvakantie: 19 december tot en met 3 
januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 20 tot en 28 februari 2021 
Meivakantie: 3 tot en met 14 mei 2021 
Zomervakantie: 17 juli tot en met 29 
augustus 2021. 
 

Reminder 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. Er zijn 
nog een paar plaatsen in onze teams vrij!  
De kosten bedragen 3 euro per kind. U krijgt 
dan een betaallink via de mail. Van nog niet 
alle kinderen die zich hebben aangemeld is 
bekend hoeveel ze willen rennen. Deze 
ouders hebben hierover een mail ontvangen. 
Laat u dat ons nog even weten? 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 
ouder, juf of meester mee.  
 

Nieuws vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
In de vorige nieuwsbrief werd u 

geïnformeerd over de uitnodiging voor een 

consult met de jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts voor de groep 2 en groep 7 

leerlingen en hun ouders. U krijgt hiervoor  

een brief met een telefoonnummer om een 

afspraak te maken. De verpleegkunde die aan 

onze school verbonden is, heet Suzanne 

Nijhuis en is van de locatie Schiebroek 

Hillegersberg. Daar kunt u aan de telefoon 

naar vragen. Zowel het maken van een 

afspraak als het daadwerkelijke bezoek kan 

onder schooltijd plaatsvinden. 
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Nieuws uit de onderbouw 

Even voorstellen 

 
Mijn naam is Ien Wolfhagen. Ik werk drie 
dagen op een Daltonschool in Capelle aan 
den IJssel met kleuters. Ik heb aangegeven 
om op tijdelijke basis op vrijdag in te willen 
vallen. Ik woon in Krimpen aan den IJssel met 
hond en kippen en kom met de fiets naar 
school. Mijn kinderen zijn inmiddels 
uitgevlogen. Ik kom uit een onderwijsfamilie 
en ben op latere leeftijd (39 jaar) tot 
ontdekking gekomen dat ik het onderwijs 
ook heel leuk vind. Na een aantal jaren als 
verpleegkundige en daarna als hulpverlener 
in een verslavingskliniek te hebben gewerkt, 
ben ik gaan zij- instromen. Om mij verder te 
verdiepen in het jonge kind heb 
ik verschillende nascholingen gedaan en in 
2017 de master educational needs jonge kind 
afgerond. Inmiddels heb ik op verschillende 
scholen gewerkt waarvan de laatste jaren 
bewust op een Daltonschool.  
Ik ben er een groot voorstander van om 
kinderen te laten ontdekken. Ik ga graag met 
kinderen naar buiten. Mijn hobby’s zijn 
tuinieren, theater, kleding maken, 
mozaïeken, zingen en sinds kort accordeon 
spelen waar ik hard voor moet oefenen.  
 

 

Mijn naam is Wendy Boer. Ik ben 34 jaar oud 
en moeder van 2 jongens. 
Per 10 februari ben ik te vinden in de 
onderbouw, waar ik ondersteuning zal 
bieden. Ik ben op dit moment ook werkzaam 
binnen het speciaal onderwijs. Ik kijk er naar 
uit om u en de kinderen te leren kennen. 
 

Motorische ontwikkeling 

We besteden veel tijd en zorg aan de 

motorische ontwikkeling van de leerlingen 

uit onze onderbouwgroep. Er wordt 

gedurende het schooljaar gevarieerd 

bewegingsonderwijs gegeven. Daarnaast 

wordt er dagelijks lekker buiten gespeeld op 

het schoolplein. De leerkracht observeert de 

kinderen tijdens de sportieve activiteiten en 

tweemaal per jaar is er een zogenaamde 

‘kleuterscreening’ op school. Uit deze 

observatie kan naar voren komen dat uw 

kind op sommige onderdelen nog moeite 

heeft met de uitvoering van deze 

opdrachten. Mogelijk heeft u hier al een brief 

over ontvangen. Samen met onderwijs 

specialisten wordt hier na de vakantie 

nogmaals naar gekeken, waarna er adviezen 

zullen worden uitgebracht. De uitslag van 

deze observatie wordt met u besproken door 

de leerkracht/ klassenassistent van uw kind. 

Indien verder onderzoek wordt geadviseerd, 

kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind 

voor motorische therapie aan te melden bij 

Lage Land Oefentherapie. Vanuit dit instituut 

is er een therapeut aangesteld, Daan 

Kouwenhoven, die iedere maandag op school 

aanwezig is voor vragen. 

 

Meer informatie over Lage Land 

Oefentherapie: https://www.cureplus.nl/prak

tijk/oefentherapie-rijnmond/  
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Nieuws uit de middenbouw 
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Nieuws uit de bovenbouw 

         Geschreven door: Varisha, 

Lotte, Leah en Quinty 
  
Vorige week vrijdag 14 februari hebben we 
voor de dieren en hun leefgebied in Australië 
een actie georganiseerd. We hebben 
daarmee veel geld opgehaald. We hebben 
allemaal dingen verkocht zoals: cupcakes, 
poffertjes, scrunchies en appelflappen. We 
hebben hard gewerkt om alles te maken. 
Leah en Naema hebben de cupcakes 
gemaakt. Noah heeft appelflappen gemaakt. 
Varisha heeft samen met Megan poffertjes 

verkocht. Ze waren heerlijk! Lotte en Quinty 
hebben zelfgemaakte scrunchies verkocht! Ze 
waren erg mooi. De verkoop ging erg goed. 
De poffertjes en de appelflappen waren 
helemaal uitverkocht en de cupcakes waren 
bijna allemaal verkocht.  
We zij heel erg blij want we hebben samen 
238,75 Euro opgehaald voor Australië!! We 
gaan dit geld zo snel mogelijk doneren op: 
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/australie. 
Hier kun u zelf ook nog extra geld doneren.  
 

Nieuws uit de HB-groepen 
 
Moeders voor de klas 
Vorige week gaven vier moeders van 
kinderen uit de HB-groepen heel leuke en 
interessante lesjes over lichaamsgerelateerde 
onderwerpen: zwangerschap en bevalling, 
het reukorgaan, allergieën en de 
spijsvertering. Onze hartelijke dank! 
 
Project 

Deze week hebben we het project ‘Het 
Menselijk Lichaam’ afgerond met de 
presentaties van alle mooie, interessante en 
leerzame eindproducten Zo waren er 
bijvoorbeeld kijkdozen over de huid, de 
baarmoeder en de slaap. We zijn heel wat 
wijzer geworden over alle onderdelen en 
functies van het lichaam! 
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Daily Mile 
Drie á vier keer per week lopen de kinderen 
uit de hb-groepen samen met een aantal 
jongens uit de bovenbouwgroep, de Daily 
Mile. Het doel van de Daily Mile is heel 
simpel: blije en fittere kinderen door 15 
minuten per dag (hard)lopen op school! Dat 
is een afstand van ongeveer een mijl (1,6 
km). Erben Wennemars en Jongeren Op 
Gezond Gewicht hebben dit initiatief vanuit 

Schotland naar Nederland gehaald. Het is een 
eenvoudig, maar effectief concept waarvan 
de impact groot kan zijn – niet alleen de 
conditie van de kinderen, maar ook hun 
concentratieniveau, stemming, gedrag en 
algehele welzijn kan vooruitgaan.  

Zie voor meer informatie 
www.thedailymile.nl 
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Nieuws vanuit de gymzaal 
Afgelopen 2 woensdagen stonden in het 
teken van het streetdancetoernooi. Wat zijn 
we trots op de kinderen die hebben 
meegedaan. We waren de enige school van 
wie de kinderen helemaal zelf het dansje 
hebben gemaakt en uitgevoerd, echt cool. 
Helaas hebben we niet gewonnen, maar we 
kunnen wel zeggen dat jullie voor ruim 300 
mensen hebben opgetreden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende toernooi komt er alweer aan op 
11 maart voetbal voor de groepen 5/6 en 18 
maart voetbal voor de groepen 7/8. Ik ben 
nog opzoek naar ouders die het leuk vinden 
om het team die dag te begeleiden/coachen. 
Ook al twijfel je, laat het even weten: 
elisabeth.mul@rvko.nl   
 
Het is alweer bijna vakantie en dan is er geen 
school, dus ook geen gym. Tijd om lekker 
naar buiten te gaan dus. Via Jantje Beton is er 
een spel ontwikkeld waardoor je 
beweeguitdagingen krijgt, die je samen met 
andere kinderen of met je ouders kan 
uitvoeren. De challenges kan je vinden op  
https://jantjebeton.nl/projecten/play-to-
move. Ik ben benieuwd wie er na deze 
vakantie de meeste challenges heeft gedaan! 
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Nieuws vanuit het zwembad  
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