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Belangrijke data
(onder voorbehoud)
• 18 december t/m 4 januari Kerstvakantie
• Onderwijs op school vanaf 19 januari???
• 5 januari ouderavond voortgezet onderwijs
(groep 7/8 )

En dan is 2020 alweer bijna afgelopen. Met deze nieuwsbrief sluiten we dit jaar af. In de brief
vindt u een impressie van onze decembermaand. Een maand waarin we u normaal gesproken
graag in de school halen, om met ons het eind van het jaar te vieren. Er is genoeg gezegd over
alles wat we hebben moeten missen dit jaar. Vaak heb ik dit jaar brieven aan u geschreven over
onderwerpen die te maken hadden met corona. In deze nieuwsbrief wil ik een ander aspect van
het jaar belichten.
De afgelopen weken kreeg ik van kinderen, vooral uit de middenbouw, vaak de vraag: “Ken jij
echt alle kinderen op school?” Ik antwoord altijd bevestigend, met een bewonderende blik als
gevolg. Dan vertel ik dat ik op mijn vorige school 400 kinderen had, die ik allemaal van naam
kende. De bewonderende blik neemt toe. Maar op WOW ken ik echt alle kinderen, niet alleen
hun naam, maar ook hun geschiedenis. Ik weet waar ze blij van worden, van welke grapjes ze
houden. En van welke grapjes juist niet. Ik weet hoe ze ’s ochtends binnenkomen en waar ze
verdrietig over zijn. Of ze een knuffel willen of juist graag een praatje op afstand. De kleinschaligheid van de school zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Dat maakt me enorm dankbaar. De onrust
die ik altijd voelde is weggevallen op WOW. Om met het team te zoeken naar onorthodoxe oplossingen voor problemen die er zijn, maakt me trots op ons team. Altijd is er wel iemand die
een oplossing ziet voor een schijnbare onmogelijkheid. De afgelopen weken kregen we een paar
keer te horen dat de rust en de veiligheid in de school zo bijzonder is, dat kinderen zo autonoom en creatief zijn. Betekent dit dat er nooit iets aan de hand is? Nee, helemaal niet. Maar
we lossen het op. U bent daarin een belangrijke schakel. Het vertrouwen dat we voelen bij het
werken met uw kind(eren) is hartverwarmend. De mooie reacties op brieven, op oplossingen
die we bedenken, maakt dat we voelen dat WOW een plek is waar we willen zijn. Met de kinderen, met u, met onze collega’s. Ontroerd ga ik op weg naar de kerstvakantie. De wijze waarop
er wordt gezorgd voor gezinnen die wat extra’s verdienen is bijzonder. We zorgen voor elkaar.
De diversiteit op school verrijkt ons allemaal.
We gaan in 2021 ons 100e kind verwelkomen. De kinderen hebben me al de belofte ontfutseld
dat er op dat moment getrakteerd gaat worden. Ik geloof erin dat ook als we groeien als school,
dat we dit unieke gevoel gaan vasthouden. Door de kinderen die ieder nieuw kind omarmen,
door het fijnste team waar ik ooit mee heb mogen werken (en dat zijn heel veel teams geweest 😊) en door u.
Ik wens u, mede namens het team, prachtige dagen toe, met rust en bezinning. We hopen u
snel weer te mogen begroeten in 2021.
Lia

1

WOW December Sfeerimpressie

2

WOW December Sfeerimpressie

3

WOW December Sfeerimpressie

4

WOW December Sfeerimpressie

5

WOW December Sfeerimpressie

6

WOW December Sfeerimpressie

7

Nieuws vanuit de bibliotheek ( leestips)
Winter met Fien en Milo
Fien en Milo gaan al flink wat jaartjes mee, maar ze zijn nog
steeds een genot om naar te kijken. In dit deeltje is het winter
en beginnen we bij de kledingkeuze. Wat zal het tweetal aantrekken? Worden het de slippers en het badpak, of zetten ze
een warme muts op?

Boer Boris in de sneeuw
Het heeft gesneeuwd! Dat betekent werk aan de winkel voor
Boer Boris. Maar er is ook tijd voor sneeuwpret, samen met
Berend, Sam en alle dieren.

Laat die beer los
Het is de dag voor kerst. Er is nog geen kerstboom in de klas.
Ze gaan door de sneeuw naar het bos. Wat zien ze daar? Een
jong van een ijsbeer!

Winterhuishotel
Het slimme weesmeisje Elizabeth Somers (11) wordt door
haar vervelende oom en tante tijdens de kerstvakantie naar
Winterhuis Hotel gestuurd. In het mysterieuze hotel vol geheimen ontdekt Elizabeth een oud boek dat ze moet lezen.

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