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Belangrijke data 
 
• Welkom! 
 
• Nieuws vanuit de onderbouw 
 
• Nieuws vanuit de onderbouw Bosklas 
 
• Nieuws vanuit de middenbouw 
 
• Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
• Nieuws vanuit de HB-groepen 
 
• Even voorstellen 
 
• Coronamaatregelen 
 
• Nieuws vanuit de bibliotheek (leestips) 
 
 
Belangrijke data  
(onder voorbehoud) 
 
• 18 maart studiedag, geen school  
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Na een ietwat onwennige start, is het weer fijn bij elkaar op school te zijn. 

In een wat andere vorm dan we gewend zijn, maar dat mag de pret niet 

drukken. Het weer van afgelopen maand met de sneeuw en het sleeën 

heeft hier natuurlijk wel bij geholpen.  

 

In deze nieuwsbrief beginnen we met het welkom heten van een aantal 

nieuwe kinderen die zijn gestart na de voorjaarsvakantie. Daarna volgt het 

nieuws uit de onderbouw en onze nieuwe aanwinst in de onderbouw: De  

Bosklas. Deze klas is woensdag 10 februari officieel geopend! 

 

Verder komen ook de middenbouw, bovenbouw en de HB groepen aan-

bod. Ook deze bouwen hebben genoten van het elkaar weer zien, het 

winterse weer en het project Mysteries en Ontdekkingen. Dit laatste is  

helaas voor de vakantie afgesloten maar er wacht natuurlijk weer een 

nieuw project op ons namelijk…VRIJHEID! 

 

In een eerder bericht heeft u al kunnen lezen dat WOW elke schooloch-

tend een veilige huiskamer organiseert. Deze huiskamer vormt letterlijk 

de overgang tussen thuis en de klas, voor kinderen die daar behoefte aan 

hebben. De huiskamer staat onder begeleiding van een vaste pedagogi-

sche professional: Yentle Lassche. Graag stellen wij in deze nieuwsbrief u 

aan haar voor. 

 

Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief nog belangrijke data, een nieuwe co-

rona beslisboom en leestips van uit de bibliotheek. 

 

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; Joshua, Robin 
en Pim . We wensen jullie en ou-
ders/verzorgers een mooie tijd op de 
Wow Verbazisschool! 
 
 

Nieuws vanuit de Onder-
bouw  
 
Na de lock down namen de kinderen 
de planeet die ze thuis gemaakt had-
den mee naar school. Samen met de 
planeten die de kinderen op de nood-
opvang maakten, hebben we ze opge-
hangen in de klas. De één is nog 
mooier dan de andere. Er zijn planeten 
met wollen sliertjes, er is een heel pla-
netenstelsel, een raket suist ertussen 
door en we hebben een planeet met 
bloemen en hartjes. Het ziet er heel 
leuk uit!  
 

 
 
Het ontdekken van mysteries ging deze 
week door met het programmeren van 
robotjes die over een parcours kunnen 
rijden.  
 
Ook spraken we over wat je later wilt 
worden en wat je zou willen leren. 
Daarop is al een heel duidelijk ant-
woord gekomen: er zijn drie kinderen 
die graag willen leren fluiten! Dus, 
korstjes opeten, maak een kusje met je 
lippen en blaas er lucht doorheen. 
 
Aan het einde van deze dag bespraken 
we een  filosofische vraag: moet elk 
verhaal een begin hebben? Soms 

denken de kinderen eerst heel diep na 
voordat ze met een antwoord komen, 
maar op deze vraag wisten de meesten 
het antwoord direct: ja! Er is altijd een 
begin en er is ook altijd een einde! Ook 
al begin je halverwege het verhaal, dan 
is er toch een begin! 

 
 
Nieuws vanuit de Onder-
bouw Bosklas 
 
Het moment was dan eindelijk daar, de 
officiële opening van de Bosklas.  
Woensdag is de klas officieel geopend 
met mooie woorden van juf Lia en het 
doorknippen van een lint bij de ingang 
van de klas. Bij een officiële opening 
hoort natuurlijk ook zoiets belangrijks! 
Aangezien de vader van Juf Danique, 
heel hard heeft geholpen met het klus-
sen in het lokaal, was de eer aan hem. 
De kinderen hebben hard gejuicht en 
geklapt bij het doorknippen van het 
lint.  
 

 
 
Oh…wat was dit een spannend mo-
mentje voor iedereen. Aan de gezicht-
jes was af te lezen dat zij het wel heel 
bijzonder vonden.  
Er is tenslotte maar één groep die kan 
zeggen: ik was er als eerste bij!  
 

Bij het vieren van zo'n bijzonder mo-
ment hoort natuurlijk een cadeautje. 
Daarom hebben alle kinderen van de 
bosklas een eigen WOW tool-kit gekre-
gen met ‘loose parts’ erin. Hiermee 
kunnen zij vanaf nu ook thuis verder 
met ontdekken, onderzoeken en uit-
vinden. Voor alle nieuwe kleuters op 
WOW zal er vanaf nu een toolkit zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nieuws vanuit de Midden-
bouw 
 
Maandag 8 februari was een feestelijke 
dag. Eindelijk mochten we allemaal 
weer terug naar school en wat was het 
fijn elkaar weer te zien. Het viel ons di-
rect op hoe gezellig de sfeer in de 
groep was. De kinderen hadden elkaar 
duidelijk gemist en zochten elkaar met-
een op.  
 
 
 
 
 
 
 

Heb je nu iets supertofs bedacht 
en/of gemaakt met gebruik van jouw 
tool-kit? Stuur dan een foto naar de 
juf en wie weet is jouw ontdekking, 
onderzoek of uitvinding terug te zien 
in de volgende nieuwsbrief. 
Succes! 
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Het winterse weer maakte dat we bui-
ten veel speelactiviteiten konden doen. 
Sleeën van de dijk en sneeuwballenge-
vechten met de meester waren favo-
riet.  
 
Sommige kinderen hebben zelfs hun 
eerste voorzichtige stappen op het ijs 
gezet. Het was mooi om te zien dat kin-
deren genoten van het buiten zijn, het 
spelen met elkaar en het verleggen van 
hun grenzen. Waar zo'n hoge helling 
en bevroren water eerst nog spannend 
waren om vanaf te sleeën of op te 
staan, werden ze al snel favoriete be-
zigheden om te doen.  
 
Het harde werken in de klas zijn de kin-
deren niet verleerd. IJverig wordt aan 
de opdrachten gewerkt, waarbij het de 
kinderen steeds beter lukt om het pro-
ject te integreren met de taal- en spel-
lingopdrachten die gemaakt worden 
tijdens doelentijd.  

 
Het project Mysteries en Ontdekkingen 
heeft ook thuis veel aandacht gekregen 
zien we. De planeten en piramides 
hebben een mooie plek gekregen in de 
klas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de Boven-
bouw  
 
De bovenbouw is weer samen! 
Eindelijk mochten we weer naar 
school, al werd het vorige week op het 
laatste moment toch nog een dagje uit-
gesteld. Maar wat een geweldige week 
om weer samen te zijn. Wat een ple-
zier hebben de kinderen gehad in de 
sneeuw.  
 

En het was heerlijk om elkaar weer in 
het echt te zien en te spreken. Het 
voelde snel weer vertrouwd.  
 
De laatste weken is er thuis gewerkt 
aan het ontwerpen van een eigen pla-
neet. En nu hangt de klas vol prachtige 
exemplaren. Isabelle heeft de mooie 
achtergronden gemaakt bij de plane-
ten op de foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De week voor de voorjaarsvakantie 
ronden we het project mysteries en 
ontdekkingen af, met het experimente-
ren met Ozobots, kleine robotjes die 
reageren op kleur.  
 

 
De laatste vrijdag voor de vakantie 
kwamen we dan eindelijk achter het 
grote schoolmysterie, door het oplos-
sen van een escaperoom met elkaar. 
 
 

Nieuws uit de HB-groepen 
 
Tijdens de thuiswerkperiode is ook in 

de HB-groepen het project ‘Mysteries 

en Ontdekkingen’ van start gegaan. 

Elke week was er een andere opdracht 

en waren er nieuwe wonderen te ont-

dekken. We hebben geleerd over ge-

heimschrift, de klassieke wereldwon-

deren, planeten en robots. Het was na-

tuurlijk erg jammer dat we al deze 

mysteries niet samen op school kon-

den ontdekken, maar wat hebben we 

vanuit thuis een hoop creativiteit ge-

zien bij de kinderen!  

We hebben ontdekt dat de kinderen 

heel goed hun eigen geheimschrift 
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konden maken. Dat ze hele creatieve 

kunstwerken hebben gemaakt van de 

klassieke wereldwonderen. Ook heb-

ben we nu in alle klassen allerlei bijzon-

dere planeten liggen of hangen. 

Wij zijn trots op hoe de kinderen zich 

door het thuisonderwijs hebben heen 

geslagen. Het was fijn om alle kinderen 

elke dag bij de check-in en out te zien 

en om elke week de kinderen even uit-

gebreid te spreken.  

Maar wat waren we blij om alle kin-

deren weer op school te kunnen zien!! 

Ook de kinderen waren erg blij om el-

kaar weer te zien. Ondanks de restric-

ties en coronamaatregelen hebben we 

er leuke weken van gemaakt! Experi-

menten met kleine robots (Ozobots) en 

de sneeuwpret zorgde ervoor dat we 

de eerste weken weer op school ook 

veel lol hadden.

 

 
 

 
 
 

Even voorstellen 
 

 
Beste ouders, 
 
Bij deze stel ik mij graag aan u voor. 
Mijn naam is Yentl Lassche en vanaf ja-
nuari zal ik de huiskamer op de ‘Verba-
zisschool’. Ik ben werkzaam bij Flo-
winGrow als orthopedagoog en thera-
peut.  
 
De kinderen die bij FlowinGrow aange-
meld worden hebben niet allemaal 
eenzelfde problematiek of leeftijd, dat 

is heel divers, echter de weg naar de 
oplossing is toch vaak de emotieregula-
tie.  Hierbij houd ik me vooral bezig 
met het onder woorden brengen van 
gevoelens en emoties die sommige ge-
beurtenissen of situaties met zich mee-
brengen bij kinderen en hoe dat ook in 
verschillende contexten een eigen 
(soms verkeerde) weg kan gaan ne-
men. Soms kunnen deze gevoelens zo 
sterk zijn dat kinderen ontploffen of 
bevriezen van alles wat binnenin zit.  
Samen proberen we op zoek te gaan 
naar wat er nu allemaal speelt en of we 
het een beetje begrijpelijker voor ie-
dereen te maken door het bespreek-
baar en daarmee behapbaar te maken.  
 
De Wow Verbazisschool wil voor de 
kinderen op school die kampen met 
stressklachten of opgekropte gevoe-
lens ook een ruimte bieden om daar-
mee aan het werk te gaan. Daarom zal 
ik het komende jaar (bijna) elke school-
dag in de ochtend aanwezig zijn. 
 
In de huiskamer zal ik bijna elke dag 
aanwezig zijn van 9 tot half 11. Kin-
deren mogen richting de huiskamer lo-
pen wanneer het even niet fijn voelt 
vanbinnen. We proberen dan samen te 
kijken hoe we het weer een beetje rus-
tig kunnen maken. Dit kan zijn aan de 
hand van een spelletje, een gesprekje 
of even rustig in- en uitademen.  
 
Mocht u als ouder vragen hebben over 
de huiskamer dan hoor ik deze graag 
en kunt u mij bereiken op yentl@flo-
wingrow.nl. 
 
Ik kijk er erg naar uit om samen met de 
leerkrachten op de Verbazisschool sa-
men te werken aan het welbevinden 
van alle kinderen! 
 
Hartelijke groet, 
Yentl Lassche  
 
 
 
 
 

mailto:yentl@flowingrow.nl
mailto:yentl@flowingrow.nl
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Coronamaatregelen 
 
Om verspreiding van corona tegen te gaan zijn de regels en het testbeleid verscherpt voor kinderen van 4-12 jaar. Mocht u 
twijfelen of uw kind wel of niet naar school mag komen kunt u onderstaande beslisboom volgen. 
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Nieuws vanuit de bibliotheek ( leestips) 
 

  

Koen kan niet kiezen 
 
Vind jij het ook zo lastig om te kiezen? Of je die blauwe of rode trui zal aan-
doen? Of je nou vanille-ijs zal nemen of toch die met chocoladesmaak? Koen is 
een jongetje dat dat ook lastig vindt, en hij twijfelt de hele dag door. Koen twij-
felt ook over zijn verjaardagscadeau, maar als hij een folder ziet van het asiel 
weet hij het: hij wil een hond! Maar ja… welke hond moet hij dan kiezen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seizoenen: een jaar in de natuur  
 
Dit is een heel bijzonder prentenboek voor met interessante weetjes over de 
seizoenen. Grootste pluspunt zijn de prachtige illustraties die door het hele 
boek staan. Er staan verschillende landschappen van over de hele wereld in be-
schreven. Zo zie je een landschap in Alaska, China, Afrika en Australië. Som-
mige gebieden hebben maar twee seizoenen en anderen hebben ook regensei-
zoenen of periodes van grote droogte. 

  

De schaduwmot 
 
De elfjarige Imogen is de regels waar ze zich aan moet houden (die bedacht zijn 
door volwassenen) zat en ze gaat eens lekker naar buiten. In de tuin ziet ze een 
bijzondere zilverkleurige mot, en ze besluit erachteraan te gaan, door het hek 
waar VERBODEN TOEGANG op staat. Haar zusje Marie piept stiekem mee en 
dan komen ze in een andere wereld terecht. Een wereld met monsters en trol-
len, met mensen die in hutten wonen en met magische klokken die meer ver-
tellen dat je op het eerste gezicht zou denken. Ze helpen prins Miroslav en 
gaan met hem het avontuur vol magie tegemoet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het lied van de vreemdeling 
 
Une is een neanderthalermeisje, dat 41.000 jaar geleden op aarde was. Ze leeft 
met haar stam in een streek die nu Frankrijk heet. Als ze tijdens de jacht een 
grote fout maakt, gaat ze op zoek naar de vrouwelijke god Ohé, om vergiffenis 
te vragen. Onderweg komt ze de jongen Nano tegen, hij behoort tot een stam 
met ‘mensen’. Als de twee stammen met elkaar in aanraking komen laait er 
een strijd op, omdat ze simpelweg niet met elkaar overweg kunnen. Alles ver-
andert als er een vulkaanuitbarsting is, dan moeten de groepen samenwerken, 
om te kunnen overleven. 

Bron en meer leestips zie: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ 

 

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/

