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Beste ouders, verzorgers
Een intensieve periode ligt achter ons. De leerkrachten die we ingehuurd hadden om
te vervangen hebben elders een baan gevonden. We kunnen niet voorspellen hoe de
komende maanden gaan verlopen maar de onderwijsondersteuners die we nu
aangesteld hebben blijven in principe tot de zomervakantie. Er komt nu ruimte om
ons te richten op de laatste maanden van het schooljaar. Maanden waarin we als
team kijken naar hoe het de afgelopen periode gegaan is en wat we in de laatste
maanden nog kunnen verbeteren. Begrijpend luisteren en lezen hebben onze
aandacht. We zijn met een andere vorm van begrijpend lezen ‘close
reading’genaamd aan het uitproberen of we de kinderen beter en gemotiveerder een
tekst kunnen laten begrijpen. De eerste stappen zijn gezet in de groepen 5 tot en met
8. In de groepen 1 tot en met 4 worden er lessen begrijpend luisteren gegeven ter
voorbereiding van het begrijpend lezen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
De voorbereidingen voor de sportdag die gecombineerd wordt met koningsdag, zijn
in volle gang. Het beloofd een gezellige, sportieve dag te worden. Het Paasfeest
wordt klassendoorbrekend gevierd. Het is fijn te merken dat we als Daltonschool
steeds meer gebruik maken van de talenten van de kinderen en dat de kinderen
steeds meer aangeven waarin ze goed zijn en wat ze graag willen laten zien aan
anderen. Stap voor stap ontwikkelen we door en komen de kernwaarden van ons
Daltononderwijs steviger in de school te staan.

Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Ellen van Scheppingen
Ellen heeft het afgelopen jaar bij ons stage gelopen. Als pedagogisch medewerker is
ze werkzaam op een BSO. In de ochtenden had ze nog ruimte om op de Windroos te
ondersteunen in de groepen 1/ 2. Dagelijks is er nu ruimte om extra aandacht te
geven aan de kinderen.
Elle Thus
Ik ben Elle en werk sinds afgelopen dinsdag als onderwijsassistent op de Windroos.
Ik ga in de groepen 1 t/m 8 met leerlingen één op één werken, in groepjes of soms
(even) met de gehele groep.

De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest als
onderwijsassistent,groepsleerkracht en als begeleidster in de zorg. De afgelopen
dagen zijn mij al erg goed bevallen en ik kijk er naar uit om tot aan de zomervakantie
hier te mogen werken!
enG

Kanjertraining in groep 5
In groep 5 lezen wij uit het knieboek “Max en de zwerver”. Max logeert bij zijn oom en
tante op een boot en in de kombuis heeft een zwerver zich verstopt. Hij wordt gezien
door Max. Oom en Tante willen de zwerver helpen. Ze geven hem voedsel, een
slaapplaats, zorgen dat hij niet meer stinkt. Maar dan blijkt dat de zwerver nog heel
veel moet leren, o.a. hoe je complimenten geeft b.v. De zwerver maakt hele domme
fouten. Een compliment geven over dat iemand zo goed valt, is eigenlijk niet leuk.
Gelukkig weten de kinderen in groep 5 wel hoe ze complimenten aan elkaar moeten
geven. We hebben een speciale complimentendoos, waar de complimenten voor die
dag ‘s morgens in gedaan worden. Juf controleert of iedereen een compliment heeft
geschreven met behulp van de stokjes en aan het einde van de dag worden ze
voorgelezen. Het hoogtepunt van de dag is dat altijd. Ook oefenen we vaak het
pettenspel. Dat gaat zo: 1 kind heeft de witte pet op en we spelen dan na dat hij
wordt gepest door kinderen met de rode pet. Die kinderen zeggen dan nare dingen.
Hoe reageert het kind met de witte pet? We bespreken met elkaar hoe je kan laten
merken dat je dit niet leuk vindt en dat het gepest moet stoppen. Het blijkt dat met
hoe meer overtuigingskracht je het zegt, hoe beter de kinderen met de rode pet
luisteren. De kinderen genieten erg van het toneel–stukje wat in de klas gespeeld
wordt.
Een
belangrijk aspect is dat de kinderen altijd naar een maatje in de klas kunnen, die hen
helpt. Van te voren zijn er maatjes aan elkaar gekoppeld. Deze tweetallen hebben
zorg voor elkaar. Regelmatig doen wij ook vertrouwensoefeningen met elkaar. Er op
vertrouwen dat je opgevangen wordt, terwijl je je achterover laat vallen is best
spannend. En ook als je je ogen dicht moet doen en je moet luisteren naar de stem
van je maatje, die je zegt hoe je lopen moet door de klas. Dat is pas vertrouwen
hebben ! En in groep 5 zijn er fijne maatjes die er voor zorgen dat niemand ergens
tegenaan botst.
Pasen
Op 18 april zullen wij een paasontbijt houden met de hele school.
De leerlingen krijgen hier 4 april een brief voor mee naar huis waarop zij hun wensen
kunnen aangeven. De dozen waar het paasontbijt in zal gaan worden op school
versierd. Op 11 april zullen de dozen mee naar huis gegeven worden om gevuld te

worden. Donderdag 18 april moeten de dozen weer mee naar school gegeven
worden, zodat een ieder van zijn ontbijtje kan genieten. Voor groep 8 wordt het
programma deels aangepast omdat ze het laatste deel van de eindtoets op 18 april
maken. De ouders van de kinderen uit groep 8 worden daar nog over geïnformeerd.
In de bijlage vindt u meer informatie over onze Paasviering
Samenwerking Kaka en groep 4 geschreven door Lynn en Mila
Wij willen voorlezen bij Kaka, omdat we als we later groot zijn zelf kinderen zullen
hebben. Dan moeten we goed kunnen lezen zodat ze het beter begrijpen. En dat ze
goed weten waar het boek over gaat. Je moet wel een kinderboek meenemen.
Anders begrijpen ze de tekst nog niet. Het is geen grote groep, maar je leert er wel
van. En het boek niet te eng. Anders worden de kinderen bang. Wij lezen vaak bij
Kaka omdat het ook een leuke groep is. Ze zijn niet erg wild. Daarom vinden we het
fijn bij de Kaka. En ook als ze rustig zijn word je niet snel gestoord. Ze sloven zich
niet uit.
Groetjes Lyn en Mila

Oproep materialen voor bouwen hutten
Twee leerlingen van groep 4 hebben een plan gemaakt om hutten te bouwen tijdens
de pauze. Zij zoeken daarvoor hout zonder splinters, tapijten, lakens , plastic, palen
en andere materialen die ze kunnen gebruiken bij het bouwen.
Dus heeft u nog iets in de schuur staan dat bruikbaar is graag inleveren bij Paulien
Burgering ( directie) of de leerkracht van uw kind.

Nieuws vanuit de MR
vergadering 18 maart 2019
Als MR vinden wij het belangrijk om ouders te informeren. Op de vergadering van 18
maart hebben wij de volgende punten besproken:
De MR vraagt naar een overzicht van de fusiegelden. We hebben van Paulien
gehoord dat er druk gewerkt wordt aan de formatie van het komende schooljaar.
Er is uitleg gegeven over het aannamebeleid van nieuwe leerlingen.
Voor de MR is het helder hoe dit proces loopt. Als MR hebben we er vertrouwen in
dat de school vakkundig handelt.
De school is bezig met een beleid schooladvies. De volgende vergadering wordt dit
punt verder besproken. Er is eerder dit jaar een ARBO ronde door de school
gelopen. Dit verslag is naar de directie verstuurd.
Verkeersveiligheid staat bij ons hoog op de agenda. De gemeente heeft een brief
gestuurd om mee te denken. Het is fijn dat hierbij samengewerkt wordt met de
Twister en de buurt.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus u bent welkom op de volgende
vergaderdata 13 mei en 17 juni. Graag horen we voorafgaand aan de vergadering of
u wilt meedenken. U kunt dit laten weten op MR@dewindroosmijdrecht.nl
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.
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 maart/april
10 april
voorleesbijeenkomst o.l.v de bibliotheek voor de ouders van de
aankomende groep 3 kinderen. 8.30 – 9.30 uur
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
29 april tm 3 mei
15 mei
22 mei
30 mei tm11 juni
12 juni
14 juni
17 juni
17 juni
18 tm 21 juni
21 juni
25 tm 28 juni
1 juli
5 juli
9 juli
10 juli
12 juli
15 juli
16 juli
19 juli
2 september

schoolvoetbal jongens groep 7/ 8
meivakantie
praktisch verkeersexamen groep 7
kanjerles en na afloop mogelijkheid om vragen te stellen
Aan de kanjercoördinator
Hemelvaartvakantie
luizencontrole
klassenouderbijeenkomst in teamkamer 8.30 uur
MR/OR
informatieavond ouders formatie en jaarplan
start avondvierdaagse
vrije vrijdag groep 1 tm 4
Kamp groep 8
groep 1 tm 8 vrij ivm studiedag
eindfeest voor alle ouders, kinderen en het team
stoeltje ruilen
afscheidsmusical groep 8
rapport groep 8 mee
rapport groep 1 tm 7 mee
afscheidsavond groep 8
groep 1 tm 8 vrij start zomervakantie
start nieuwe schooljaar

