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Beste ouders, verzorgers
De afgelopen tijd was en is er veel te doen in onderwijsland. Buiten alle taken die er
te doen zijn, kampen we met een groot personeelstekort. Ook bij ons op de Windroos
is dit langzamerhand merkbaar. Dagelijks wordt er veel tijd gestoken in
sollicitatiegesprekken en preventief leerkrachten werven. Leerkrachten die alleen
willen invallen moeten goed begeleid worden en tijdens de werkdagen ook
ondersteund. Onderwijsassistenten liggen niet meer voor het oprapen, dus ook daar
begint het te knellen. Voor u als ouders is het belangrijk te weten welke inzet wij als
school, maar ook als stichting doen om leerkrachten aan ons te binden. De Windroos
is partnerschool van de Marnixacademie. Dit betekent dat wij 2 á 3 studenten jaarlijks
in onze school als stagiaire plaatsen. Indien deze studenten goed functioneren
kunnen zij mogelijk na hun propedeuse, al voor de klas ingezet worden. Natuurlijk
doen wij dit niet zomaar. Een assesment is een onderdeel van de procedure om te
zien of een student de goede kwaliteit in huis heeft. Leerkrachten die graag op een
Daltonschool willen werken en nieuwsgierig zijn naar onze school laten we
meedraaien in een klas. Zo kunnen zij zien of ze op de Windroos zouden willen
werken en wij als team kunnen een indruk krijgen of iemand voldoende kwaliteiten
heeft om bij ons les te kunnen geven en of iemand in ons team past. Ondanks dat wij
de laatste tijd ook een aantal keer een klas naar huis hebben moeten sturen hoop ik
dat u hiervoor begrip hebt en erop vertrouwt dat wij er alles aan doen om uw
kinderen voldoende, maar ook kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Jasper van Vooren
Jasper van Vooren stopt per 1 maart 2019 met de opleiding en dus ook met zijn
werkzaamheden op de Windroos. Jasper was voor een paar dagen als
onderwijsassistent geplaats en liep 1 dag stage bij groep 6. Daarnaast volgde hij een
opleiding tot leerkracht. Omdat Jasper vanuit de werkdruk verlagende middelen
betaald werd zijn we al druk bezig om per 1 maart een nieuwe onderwijsassistent
aan te trekken. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit zo goed als zeker lukken. U hoort
zo spoedig mogelijk wie dit gaat worden. Wij vinden het jammer dat Jasper vertrekt.
We bedanken hem voor zijn inzet en zijn collegialiteit. En wensen hem veel succes
met het vinden van een werkkring die bij hem past.

Kanjertraining
Hoi allemaal,
Wij gaan iets vertellen over de kanjertraining in groep 4.
1. In de gymzaal op school doen we oefeningen wat de juf zegt. Deze
oefeningen zijn fijn omdat we elkaar hierdoor beter leren vertrouwen en weten
wat je moet zeggen als je iets niet leuk vindt.
2. De juf vertelt een verhaal over Max en de klas. Hierin gebeuren er dingen die
ook wel eens in onze klas kunnen gebeuren. Door hier met elkaar over te
praten weten we hoe we deze dingen kunnen oplossen.
3. We spelen wel eens toneelstukjes met de petten van de kanjertraining.
4. We hebben een witte, rode, zwarte en gele pet. De witte pet betekent dat je
lief bent voor elkaar. De rode pet betekent dat je vervelend grappig doet of
iemand uitlacht. De zwarte pet betekent dat je kattig bent en de gele pet
betekent dat je bang bent. Je moet altijd je witte pet opzetten (jezelf zijn), want
dan ben je te vertrouwen.
Dit was ons verhaal, groetjes van Fenne en Kate.

Woensdag 20 februari LAVANRAC feest
Op woensdag 20 februari is het feest, dan vieren wij LAVANRAC!!!
De kinderen mogen deze ochtend verkleed naar school komen. Als prinses, piraat,
maar als zichzelf mag natuurlijk ook.
Vanaf 8.20 uur staat de muziek aan op het schoolplein en gaan we lekker hossen en
swingen. Daarna hebben we een gezellig programma voor de kinderen bedacht.
Deze ochtend krijgen de kinderen drinken en wat lekkers van school, u hoeft voor
het 10 uurtje dus niets mee te geven.
***Ook gaan we als lunch lekker pannenkoeken eten. Wij vragen u om wel iets te
drinken mee te geven voor de lunch. Om 12.30 uur kunnen de kinderen met volle
buiken genieten van de vrije dagen vanwege de studiedagen en de
voorjaarsvakantie.***

Open dag 20 maart
Op woensdag 20 maart houden we weer een open dag. Heeft u buren, vrienden of
familieleden die jonge kinderen hebben en zich willen oriënteren op een school,
attendeert u ze dan op de open dag. Op die dag kunt u ook uw eigen familieleden
een kijkje laten nemen in onze school. In de volgende nieuwsbrief leest u meer.
Moestuin
Onze moestuin die achter de school is aangelegd, krijgt een mooi hek en een
afstapje. In het voorjaar zullen we dan starten met de werkzaamheden. Elke klas
krijgt dan een taak toebedeeld. Tijdens die lesuren dat een klas in de moestuin
leskrijgt maar ook werkt hebben we vrijwilligers nodig die de kinderen kunnen
begeleiden. Dit is tussen 13.00 en 15.00 uur. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt
u meer informatie. Houdt u van tuinieren en met kinderen omgaan en beschikt u over
vrije tijd die u graag voor de school in wil zetten, meldt u zich dan aan. Dit geldt ook
voor vrienden, opa’s en oma’s en anderen.
Voor de moestuin zoeken we nog 150 tegels van 30 bij 30 cm. Hiervan willen we
een plaatsje betegelen. Daar wordt dan een buitenles gegeven voordat de kinderen
de moestuin in gaan. Mocht u nog tegels over hebben en u wilt deze schenken aan
de school, dan kunt u zich melden bij de directie of bij Jeanet Baas, de leerkracht van
groep 4.

Verkeersveiligheid
Vanuit de gemeente is verzocht om aan te geven welke middelen de school nodig
heeft om de veiligheid te vergoten rondom de school. Sinds kort is er een bedrag
beschikbaar om die daarvoor in te zetten. Met de buurtbewoners en een MR lid van
de Windroos hebben we een lijstje gemaakt met maatregelen die de veiligheid
kunnen bevorderen. Wij hopen dat de gemeente dit honoreert en een aantal
maatregelen neemt. Toch moet benadrukt worden dat u als ouder de belangrijkste
factor bent in het verkeersveilig maken van de schoolomgeving. Het zou fijn zijn als u
als ouder altijd op de parkeerplaats van de hockeyvelden uw auto parkeert. Ook in
en uitstappen naast de gele streep en op plaatsen waar dit kan en mag.
Helpt u mee?
Klassengrootte
Via het informele circuit vernamen wij als school dat verschillende ouders zich zorgen
maken over de klassengrootte op de Windroos. Wij zouden het als team fijn vinden
als u met uw zorgen naar de directie toestapt, en dit niet ventileert op de speelplaats.
Dit voorkomt onnodige onrust bij andere ouders.
Sommige groepen zijn door de fusie groot geworden. Als ouders verhuizen en hun
kind aanmelden op de Windroos zijn wij verplicht hen aan te nemen tenzij wij zeer
grondige redenen hebben om dit niet te doen. Als ouders voor hun kind willen
veranderen van school en hun kind bij ons aanmelden, geldt de zorgplicht. Dit houdt

in dat de school grondig onderzoek moet doen om te kijken of hun kind bij ons een
plek kan krijgen. Ook hier geldt : dat de school grondige redenen moet hebben om
een kind niet aan te nemen. Wij als school nemen onze verantwoordelijkheid en
onderzoeken zorgvuldig of een kind op onze school op zijn plek is. De vragen die wij
onszelf stellen zijn : Welke onderwijsbehoeftes heeft deze nieuwe leerling? Kunnen
wij dat als school bieden ? Hoe is de groep waarin de leerling zal komen
samengesteld en kan de huidige kwaliteit gewaarborgd blijven als deze leerling ook
in de klas komt? Bij dit proces worden de groepsleerkrachten betrokken, de intern
begeleider en de directie. Belangrijk voor u als ouder is te weten, dat wij zorgvuldig
onderzoek doen, dat we leerlingen aannemen, maar ook leerlingen afwijzen.
Belangrijk voor ons is dat u ons vertrouwd en dat u bij ons komt als u vragen heeft.
Verzuim
Op woensdag 20 februari 2019 houden de leerplichtambtenaren een prikactie. Dit
betekent dat ze scholen kunnen bezoeken en het verzuim opvragen. Indien uw kind
ziek gemeld is of afwezig is die dag kunnen zij onverwachts op huisbezoek komen.
Op de Windroos hanteren we een open en eerlijk beleid. U vraagt als ouders verlof
aan via een formulier verlof bij de directie. Het is niet altijd mogelijk om dat verlof toe
te kennen, omdat dit soms in strijd is met de leerplichtwet. Ook dan vertelt de directie
dit en ook wat de gevolgen kunnen zijn als u uw kind toch een dag ongeoorloofd van
school weghoudt.
Te laat komen is ook een vorm van verzuim. De komende tijd zullen we strikter bij
gaan houden welke kinderen regelmatig te laat komen. Buiten het feit dat het storend
is voor de klas, mist uw kind daardoor ook veel lestijd waar hij recht op heeft.
Indien u regelmatig te laat komt zal de leerkracht u daarop wijzen en van u vragen op
tijd te komen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben en u uw kind zonder geldige
reden te laat op school brengt dan volgt er een gesprek met de directie.
Aanmelden en inschrijven broertjes en zusjes
Zoals u gemerkt zult hebben is de toestroom van nieuwe leerlingen op onze school
groot. Vooral in de groepen 1/ 2 a en b zien we bijna elke week wel nieuwe
gezichten. Op dit moment hanteren we nog geen wachtlijsten, alleen voor groep 4.
Maar het is niet ondenkbaar dat we genoodzaakt zijn om hier in de toekomst mee te
gaan werken. Mocht uw kind nog broertjes en zusjes hebben die nog 4 moeten
worden en u wilt die ook inschrijven op de Windroos, doet u dat dan zo spoedig
mogelijk. Zo kunnen wij ons als school goed voorbereiden op de hoeveelheid
kinderen en op tijd personeel werven indien dat nodig is.
Nieuwe kinderen
In de groepen 1 /2 a en b zijn nieuwe leerlingen gekomen.
De Windroos staakt op 15 maart
In verband met de landelijke onderwijsstaking op 15 maart zal de Windroos die dag
gesloten zijn.

Gevonden voorwerpen
Wilt u kijken bij de gevonden voorwerpen in het halletje bij groep 1/ 2 B. Er hangen
nog kledingstukken. U kunt ze nog weghalen voor de voorjaarsvakantie, anders
brengen we ze naar de kringkoop.
Agenda januari/februari
1 februari
vrije vrijdag groep 1 tm 4
Vanaf 11 februari definitieve adviesgesprekken
20 februari
eerste rapport mee
21,22 februari
studiedag team, groep 1 tm 8 vrij
25 febr tm 1 maart voorjaarsvakantie
7 en 11 maart
oudergesprekken mbt eerste rapport
15 maart
Alle groepen vrij ivm landelijke onderwijsstaking
20 maart
open dag
22 maart
vrije vrijdag groep 1 tm 4
3 april
schoolvoetbal jongens groep 7/8
10 april
schoolvoetbal meisjes gr 7/8 en jongens groep 5/6
12 april
sportdag en Koningsspelen
16,17,18 april
eindtoets groep 8
17 april
schoolvoetbal gr 3 tm 6 meisjes, groep 3/ 4 jongens
18 april
paasviering
19 april
goede vrijdag groep 1 tm 8 vrij
22 april
tweede Paasdag groep 1 tm 8 vrij
24 april
uitwijkdatum schoolvoetbal
29 april tm 3 mei
meivakantie
In de bijlagen vindt u:
Informatiefolder vrijwilligers aanmelden voor de moestuin

