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Belangrijke data 
 
• Welkom! 
 
• Nieuws vanuit de onderbouw 
 
• Nieuws vanuit de middenbouw 
 
• Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
• Nieuws vanuit de HB-groepen 
 
• Uitnodiging (ouder)bijeenkomst HB 
 
• Schoolfruit 
 
• Uitnodiging ouderavond voortgezet onder-

wijs 
 
• Voorleeswedstrijd 
 
• Even voorstellen 
 
• Coronamaatregelen 
 
• Nieuws vanuit de bibliotheek (leestips) 
 
 
Belangrijke data  
(onder voorbehoud) 
 
• Start schoolfruit ( in de week van 9 nov) 
• 5 januari ouderavond groep 7/8 ( voortgezet 

onderwijs ) 
• 11 november (ouder) bijeenkomst HB 
• 12 november bezoek Maritiem Museum 
 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De herfstvakantie is voorbij en dit betekent dat we weer zijn gestart met 

een nieuw project en bijbehorend thema. Het succesvolle project Survival 

hebben we afgesloten, waarbij we het vlottenbouwen nog in het ver-

schiet hebben. Door het herfstachtige weer hebben we dit verplaatst naar 

juli.  

 

Het nieuwe thema voor de komende weken is ‘De Haven’. Aangezien Rot-

terdam nog steeds één van de grootste havens van de wereld heeft, be-

looft dit een interessant thema te worden. Leerlingen zullen tijdens dit 

thema veel leren over de haven, maar natuurlijk  ook over onze stad. 

Daarnaast brengen we met de gehele school op donderdag 12 november 

een leuk en leerzaam dagje door in het Maritiem Museum.  Deze dag is 

helaas wel onder voorbehoud van eventuele aangescherpte Coronamaat-

regelen. 

 

In deze nieuwsbrief blikken we nog één keer terug op de activiteiten van 

het afgelopen thema en uiteraard ook op de Kinderboekenweek. De Kin-

derboekenweek- dit jaar van 30 september tot en met 11 oktober- stond 

in het teken van de wereld van vroeger, met boeken van nu! Tijdens de 

Kinderboekenweek worden er prijzen uitgereikt aan de beste en mooiste  

boeken voor kinderen van het afgelopen jaar. Op school hebben we dan 

ook veel gelezen en een heuse voorleeswedstrijd gehouden voor groep 5 

t/m8. Wie de winnaar is, leest u verder in deze nieuwsbrief.  

 

Verder staan er in deze nieuwsbrief een tweetal uitnodigingen. Één uitno-

diging voor een (ouder)bijeenkomst voor ouders/verzorgers van de hoog-

begaafde leerlingen. En de andere uitnodiging is voor een online ouder-

avond over het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 7 en 8.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Welkom 
 
De afgelopen periode is er weer een 
aantal kinderen bij ons op school ge-
start. Van harte welkom; Floris, Febe, 
Emma, Niek, Emil en Tygo . We wensen 
jullie en ouders/verzorgers een mooie 
tijd op de Wow Verbazisschool! 
 

Nieuws vanuit de Onder-
bouw  
 
In de afgelopen periode zijn we in de 
onderbouw heerlijk bezig geweest met 
zowel het thema herfst als het school-
brede thema survival. 
Buiten zijn er veel materialen gevon-
den en verzameld, waar de kinderen 
binnen in de herfsttafel mee konden 
spelen. Enige voorbeelden van onder-
delen die tijdens het spelen aan bod 
kwamen zijn; sorteren op materiaal, 
kleur en grootte, tellen en rekenen. 
 

 
 
Met het thema survival hebben de 
leerlingen voornamelijk in de bouw-
hoek geoefend met het bouwen van 
hutten. Als klap op de vuurpijl hebben 
zij vervolgens met de hele klas een tent 
midden in de klas gebouwd. Dit heb-
ben zij fantastisch gedaan en wat een 
geweldige samenwerking! Het resul-
taat mocht er dan ook zeker wezen. 

Nieuws vanuit de Midden-
bouw 
  
De meeste kinderen zijn weer heerlijk 
uitgerust op school gekomen na de 
herfstvakantie.  Nog voor de vakantie 
heeft juf Barbara de spelletjesbiblio-
theek geopend. We hebben al een aan-
tal spellen gespeeld, samen of alleen. 
Het spelen van de spelletjes zorgt voor 
veel ontspanning en gezelligheid. Daar-
naast werken we ook aan andere vaar-
digheden. Denk hierbij aan omgaan 
met uitgestelde aandacht, omgaan met 
verlies, op je beurt wachten, doorzet-
ten, etc.  
 

 
 
Het thema survival hebben we achter 
ons gelaten en afgelopen maandag zijn 
we direct enthousiast van start gegaan 
met het thema Haven. Febe heeft ons 
geleerd hoe we een bootje kunnen 
vouwen. Nu varen onze bootjes op de 
zee in de gang, met kapitein, matroos 
en soms zelfs een anker. We hebben 
enorm veel zin om ons de komende 
periode te verdiepen in de haven en 
hier veel over te leren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de Boven-
bouw  
 
Voor de vakantie is het eerste project 
afgerond, Survival. De kinderen heb-
ben veel geleerd over het overleven in 
de natuur. Hoe men dat in de prehisto-
rie deed, maar ook hoe je nu zou kun-
nen overleven. Daarvoor hebben ze 
een onderzoek gedaan naar het leven 
op een onbewoond eiland.  
Na het onderzoek hebben ze een ver-
haal geschreven, dat uiteindelijk in een 
boekje met illustraties is gekomen.  
 

 
 
Er was veel variatie in de verhalen. Het 
ene was spannend, het ander grappig  
of realistisch en zelfs eentje met gum-
myberen. Augustas heeft het meest 
bijzondere verhaal geschreven, mede 
omdat hij met zijn groepje had gekozen 
voor overleven op een eiland dichtbij 
de Noordpool. Hij heeft hiervoor een 
prijs gekregen tijdens de afsluiting van 
de Kinderboekenweek. Aaliyah had de 
mooiste tekeningen gemaakt in haar 
boekje. De bovenbouw heeft ook heer-
lijk gekleid, elk groepje heeft het eiland 
gemaakt waar ze zogenaamd op waren 
gestrand. 
 

 
 
Er is de afgelopen periode een voor-
leeswedstrijd gehouden, eerst in de 
klas. De meeste stemmen gingen net 
aan naar Sarah, maar zij kon niet bij de 
finale zijn. Daarom hadden we opeens 
twee winnaars. Senna heeft het heel 
goed gedaan! De Kinderboekenweek 
had als thema geschiedenis (En toen?), 
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dat paste natuurlijk ook mooi bij ons 
project.  
Daarnaast zijn we ook bezig geweest 
met tijdlijnen. Aan de hand van de tijd-
lijnen heeft elk kind heeft een stuk ge-
reedschap gekozen en uitgezocht wan-
neer deze is uitgevonden en hoe het is 
veranderd in de loop van de eeuwen. 
Het was zeker niet altijd makkelijk om 
de juiste informatie te vinden op inter-
net, dit was een goede oefening.  
 

Nieuws uit de HB-groepen 
 
In de HB groepen zijn wij na 6 weken 
onderwijs heel goed op dreef! De kin-
deren hebben knopen geleerd, op-
drachten samen gemaakt en veel met 
en van elkaar geleerd. 
 
Tijdens de week tegen het pesten zijn 
wij intensief met de kinderen in ge-
sprek gegaan. Iedere dag hebben wij 
pesten op school besproken. Dit gaf de 
kinderen en leerkrachten inzichten en 
handvatten. De kinderen en leerkrach-
ten hebben een sessie "Groepsgeluk" 
mogen volgen. Hierbij worden posities 
in de klas besproken. Doel hiervan is 
een veilige klas te creëren. Wij merken 
veel positieve effecten. 
 
We hebben voor de eerste keer school-
breed de IEP toets afgenomen. In de 
HB groepen viel op dat de toetsen heel 
kindvriendelijk zijn. Het zijn korte toet-
sen die snel veel inzicht geven. De toet-
sen kunnen gemakkelijk met de kin-
deren individueel worden nabesproken 
en leerdoelen worden zo op maat ge-
formuleerd. Deze week wordt u uitge-
nodigd voor een digitale bespreking 
van de IEP resultaten van uw kind 
 
Het Thema Survival is voor de vakantie 
afgerond en inmiddels zijn wij gestart 
met het Thema Haven. De thema's 
worden schoolbreed aangeboden en 
groepsdoorbroken werken met de mid-
denbouw en bovenbouw is een stre-
ven. Om meer gebruik te maken van 
onze digitale mogelijkheden worden de 
opdrachten behorend bij de thema's in 
Google Classroom gezet.  

Zoals u weet hebben wij dit schooljaar 
veel nieuwe kinderen mogen begroe-
ten. Na deze korte periode lijkt het of 
wij al jaren aan alle kinderen lesgeven, 
zo zijn wij al aan elkaar gewend. Fijn 
om te ervaren.  
 

Uitnodiging (ouder)bijeen-
komst HB 
 
Op woensdag 11 november hebben wij 
onze eerste (ouder)bijeenkomst voor 
onze ouders van hoogbegaafde leer-
lingen. Met deze middagen willen wij 
kennis over hoogbegaafdheid delen, el-
kaar handvatten reiken en onderlinge 
banden versterken.  Van 13.00-14.30 
bieden wij u een lezing aan door He-
leen Iordens, trainer bij Novilo en Feli-
X.  
 
Om deel te kunnen nemen aan de le-
zing kunt u een mail sturen naar El-
les.Vissers@rvko.nl . U ontvangt dan 
per omgaande een link waarmee u 11 
november om 13.00 stipt kunt deelne-
men. Omdat wij het ook belangrijk vin-
den om kennis over hoogbegaafdheid 
breed te verspreiden is de uitnodiging 
voor u, ouder / verzorger, maar ook 
voor iemand in uw netwerk. U kunt dus 
naast uzelf nog iemand  aanmelden. 
Graag ontvangt Elles Vissers dan het 
emailadres van diegene, zodat zij de 
link kan mailen. 
 
Het belooft een interessante middag te 
worden! Wacht niet te lang met aan-
melden. Er is een maximum aantal 
deelnemers van 100. 
 
Onderstaand vindt u de inhoud van de 
lezing: 
 De 7 uitdagingen in de begeleiding van 
cognitief talent en Spiral Dynamics. 
 De 7 uitdagingen zijn Overtuigingen, 
Geheugen, Motivatie, Zelfstandig wer-
ken, Samenwerken, Frustratie Toleran-
tie, Hiaten. U krijgt handvatten om de 
begeleiding nog soepeler te laten lopen 
en tevens een goed inzicht van waar de 
school de nadruk op legt om u daarin 
te versterken. Wat kunt u thuis doen en 

wat vooral niet? Waarom wel of juist 
niet?  U ontvangt tips en tricks en 
nieuwe inzichten. 
  
Daarnaast gaan we diep in op Spiral 
Dynamics: Omgaan met ruimte, struc-
tuur en groei en groepsgevoel in het 
gezin en daar buiten. Hoe gaan de kin-
deren door deze verschillende fases? 
Hoe herken en begeleid ik dit als ouder 
en leerkracht? Wat doe ik wel, wat juist 
niet en wanneer?  
In de begeleiding van kinderen mag het 
vanzelfsprekend zijn dat elk kind uniek 
is en zijn of haar eigen aanpak vereist. 
Dit is volgens het model van Spiral Dy-
namics niet anders. Het model is zelfs 
erg effectief wanneer er gekeken wordt 
vanuit welke fase het kind de wereld 
bekijkt en de begeleiding daarop wordt 
aangepast. Met deze lezing kun je ac-
tief aan de slag om te bekijken in welke 
fase je zelf zit en hoe je kunt herkennen 
in welke fase de kinderen zitten die je 
begeleidt als ouder of als begeleider. Je 
leert effectiever te begeleiden en op te 
voeden en adequater in te spelen op de 
behoefte van het kind door je eigen 
normen en waarden systeem te onder-
kennen en zo nodig aan te passen. In 
de lezing wordt de nadruk gelegd op 
toepassing bij meer- en hoogbegaafde 
kinderen, maar deze vaardigheden zijn 
universeel toe te passen op alle kin-
deren (en volwassenen). 
 

Schoolfruit  

De leverancier is inmiddels aan onze 
school gekoppeld. Dit betekent dat we 
in de week van 9 november starten 
met het aanbieden van een stukje 
fruit/groente op woensdag, donderdag 
en vrijdag. Het schoolfruitproject zal 
tot 16 april aan de kinderen worden 
aangeboden, met uitzondering van de 
eerste week na alle schoolvakanties 

 

mailto:Elles.Vissers@rvko.nl
mailto:Elles.Vissers@rvko.nl
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Uitnodiging ouderavond 
voortgezet onderwijs 
 
Voor de leerlingen uit groep 8 komt de 
overstap naar het voortgezet onderwijs 
steeds dichterbij. Uw kind heeft on-
langs de Overstapkaart ontvangen, met 
daarin een routeplanner richting het 
voortgezet onderwijs. Meer informatie 
hierover vindt u in deze link: 
https://www.koersvo.nl/app/uploads/
2020/10/20201015_DeOverstapRoute-
Kaart-DEF.pdf.  
Voor u als ouder is het belangrijk dat u 
samen met uw kind de komende peri-
ode middelbare scholen bezoekt. Op 
de website van de scholen vindt u de 
actuele data van de open dagen.  
 
Op dinsdag 5 januari, 19.00-20.00 uur, 
vindt er een online ouderavond plaats 
voor de ouders van de leerlingen van 
groep 7 en 8. Voorafgaande aan de ou-
deravond ontvangt u een powerpoint-
presentatie. Tijdens deze avond lichten 
wij de presentatie nader toe en is er 
ruim tijd voor vragen.  
 
 

Voorleeswedstrijd 
 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben 
alle leerlingen een verhaal geschreven 
en/of een tekening gemaakt. De resul-
taten waren verbluffend. Wat een ta-
lent is hier op school aanwezig! Hier 
volgt de uitslag van de drie catego-
rieën: 
De winnaars van de mooiste tekening 
zijn Aaliyah, Ninthe, Tigo, Pien, Bram, 
Suus en alle onderbouwers zijn win-
naars van de mooiste tekening!  
De winnaars van het beste verhaal zijn; 
Ishayah, Augustas, Sam, Daphne en Lo-
tus.  
Daarnaast hebben alle leerlingen van 
groep 5 t/m 8 de kans gekregen om 
een verhaal voor te lezen en daarmee 
genomineerd te worden voor de Wow 
voorleeswedstrijd. De genomineerde 
leerlingen zijn; Senna, Fabiënne, Nina, 
Billie en Zaïm.  

 
 
Zij hebben meegedaan aan de grote 
Wow voorleeswedstrijd. De genomi-
neerde mochten op deze dag hun ei-
gen verhaal of een stukje uit een mooi 
boek voorlezen. Aan de hand van het 
officiële nationale voorleeswedstrijd 
beoordelingsformulier hebben Juf Lia 
en Juf Pauline de voorlezers beoor-
deeld. Door alle punten bij elkaar op te 
tellen kwam daar één winnaar uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaïm is voorleeskampioen van de hele 
school geworden met een prachtig 
zelfgeschreven verhaal. Hopelijk kan hij 
onze school vertegenwoordigen in de 
bibliotheek.   
Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd met jullie prestaties! 
 

Even voorstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Mirjam Blom-de Winter. 
Ik ben gedragsspecialist en sinds een 

aantal weken werk ik op dinsdag of 
donderdag in de ochtend op school. 
Tot maart 2021 ben ik aanwezig op 
school. 
 
Wat zijn mijn werkzaamheden op 
school? 
Ik zal aan de slag gaan met individuele 
kinderen, groepen en leerkrachten op 
het gebied van omgang met gedrag.  
Het kan zo zijn dat uw kind momenteel 
niet goed in zijn/haar vel zit, een steun-
tje in de rug kan gebruiken, weerbaar-
der mag worden of handvatten kan ge-
bruiken om gepast om te gaan met 
boosheid, angst, onrust of verdriet bin-
nen en buiten de groep. In 1-op-1 bij-
eenkomsten ga ik hier met kinderen, 
aan de hand van een opgesteld plan 
van aanpak, mee aan de slag.  
 
Naast 1-op-1 bijeenkomsten stel ik met 
directie, IB, leerkracht, ouders en kind 
plannen van aanpak op die in de klas 
uitgevoerd kunnen worden door de 
leerkracht. De betrokkenheid vanuit 
het kind bij de invulling van het plan is 
hierin erg belangrijk. We willen met el-
kaar bereiken dat een kind in de groep 
zo goed mogelijk in zijn/haar vel zit en 
zo optimaal tot leren kan komen.  
 
Daarnaast zal ik op groepsniveau met 
leerkrachten onderzoeken wat ver-
schillende groepen nodig hebben op 
het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en omgang met elkaar 
binnen en buiten de groep. Dit kan bij-
voorbeeld leiden tot de uitvoering van 
een lessenserie met de leerkracht over 
verschillende onderwerpen of de inzet 
van middelen en materialen in een 
groep. 
 
Op schoolniveau stellen we een ge-
dragsprotocol op om ervoor te zorgen 
dat alle kinderen zich goed en veilig 
voelen op school en zich hierdoor zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.    
Dat is in het kort waar ik mij mee bezig 
zal houden in de aankomende maan-
den. Wie weet ontmoet ik u in de aan-
komende periode op school.  
 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2020/10/20201015_DeOverstapRouteKaart-DEF.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2020/10/20201015_DeOverstapRouteKaart-DEF.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2020/10/20201015_DeOverstapRouteKaart-DEF.pdf
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Nieuw teamlid 
 
We zijn verheugd u te kunnen melden, 
dat we vanaf 27 oktober een nieuwe 
conciërge hebben kunnen aanstellen. 
Haar naam is Jacobien Vrijenhoek. 
Voorlopig zal ze op dinsdag en vrijdag 
werkzaam zijn op WOW.  Jacobien 
komt bij ons werken, omdat Saïd he-
laas niet meer in staat is werkzaamhe-
den te verrichten.  
 

Coronamaatregelen 
 
Het is fijn om te zien dat we er rondom 
de school voor zorgen dat we zoveel 
mogelijk afstand van elkaar bewaren. 
Blijft u hier tijdens de haal en breng-
momenten nog steeds alert op? In de 
vorige nieuwsbrief hebben we de 
nieuwe beslisboom geplaatst of u kind 
naar school mag komen. Hiernaast 
vindt u de beslisboom nogmaals. Twij-
felt u of uw kind naar school mag, dan 
kunt u deze raadplegen.  
 
Mocht uw kind Corona-gerelateerde 
klachten hebben en getest worden of 
is er iemand binnen het gezin die 
getest wordt, wilt u ons hiervan op de 
hoogte brengen? Dit kan 
via directie@verbazisschoolwow.nl  
o.v.v. naam en groep. Met deze infor-
matie kunnen wij de besmettingen 
rondom onze school volgen. Mocht u 
nog vragen hebben wat betreft het Co-
ronavirus dan kunt u contact opnemen 
met het landelijk nummer 0800-1351, 
uw huisarts (post) of u kunt mailen met 
de schoolverpleegkundige die vanuit 
het CJG verbonden is aan de school, 
Suzanne Nijhuis (s.nijhuis@cjgrijn-
mond.nl)  
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Nieuws vanuit de bibliotheek ( leestips) 
 
Deze leestips hebben allemaal een zilveren griffel gewonnen met de Kinderboekenweek 2020. 
 

  
De man met de zeegroene ogen 
 
Aan zee woont een man met zeegroene ogen. Hij leeft van de wind en wat de 
zee hem schenkt. Maar dan spoelt een schatkaart aan en vertrekt hij. Op een 
eiland wordt hij verwelkomd door een lieve vrouw. Toch blijft hij zoeken naar 
de schat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit is geen Cobra 
 
Omdat Marie niet binnen de lijntjes kan kleuren, wordt ze naar een bijzonder 

internaat gestuurd. Daar krijgt ze, in het geheim, schilderles waar ze o.a. paarse 

kanaries op wieltjes tekent. Prentenboek met expressieve kleurenillustraties en 

(ook grappige) weetjes over o.a. Cobra-beweging. 

  

Niemand die het ziet 
 
Het eiland Sint Adjak heeft een nieuwe dierenkoning. Maar hij is zo verlegen en 
onzeker dat hij zich aan niemand durft te vertonen. Hij laat anderen zijn plaats 
innemen bij feestelijke gelegenheden. Misschien moet die lieve koning een 
handje worden geholpen? 
 

 
 

 

 
Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle 
 
Eva heeft een andere huidskleur dan haar moeder maar ze weet niets over 
haar vader. Daarom wil ze haar schoolwerkstuk schrijven over ‘biologische va-
ders’. De zoektocht leidt al gauw naar Suriname. Kan het opsporingspro-
gramma van televisie haar helpen? Of heeft ze meer aan haar beste vriend 
Luuk?  

Voor meer leestips zie https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ 


