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Beste ouders, verzorgers,
Eindelijk is de zon doorgebroken. Heerlijk. Iedereen kan weer genieten van het buitenleven en
nieuwe energie opdoen. Dit was ook wel nodig na al die griepgolven. Ook op school hopen we dat nu
iedereen weer gezond is en blijft. Bewegingsactiviteiten als de sponsorloop van 26 april en de
sportochtend van 30 mei dragen daartoe bij. Daarnaast hebben we vorige week een dag buitenlessen
gegeven. De kinderen genieten van reken- en taalactiviteiten in de buitenlucht.
De kinderen uit groep 8 hebben hun definitieve advies gekregen, een school voor voortgezet
onderwijs uitgekozen en nu spannen zij zich in om de eindcito goed te maken. Daarna volgen twee
weken meivakantie en zijn er nog 9 onderwijsweken voordat de zomervakantie begint.
Het jaar vliegt voorbij. De nieuwe jaarplannen worden gemaakt, begrotingen opgesteld en bekeken
wordt waar wij ons als team in willen gaan nascholen. De plannen om een lokaal aan te bouwen zijn
door de gemeente afgewezen. Heel jammer. Iets meer ruimte was wenselijk geweest.
Kinderopvang Kaka heeft hun lokaal opgefrist en voorzien van nieuwe meubilair. Zij gaan samen met
de Windroos een nascholingstraject volgen om de doorgaande lijn vanuit een Daltonvisie in te zetten.
We streven ernaar om op opvoedkundig gebied te gaan samenwerken. Dit starten we op na de
zomervakantie. Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne meivakantie toe met veel zon.

Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Directie
Open dag woensdag 21 maart
Op woensdag 21 maart is er een open dag geweest. Deze open dag is grotendeels verzorgd door de
PR commissie en natuurlijk met inspanning van alle leerkrachten en kinderen. Dankzij de firma
BLoemBloem zag de school er vrolijk uit. Mede door de decoratiebloemen die zij ons geleend hadden
was er in de school een vrolijke lentesfeer. Ouders van de ouderraad en de medezeggenschapsraad
beantwoorden vragen. Sonja onze vrijwilligster van Zideris zorgde voor koffie en thee.. Leerlingen uit
groep 7 en 8 verzorgden de rondleiding. 11 nieuwe gezinnen hebben de school bezocht en waren
enthousiast over de sfeer en hoeveel de kinderen wisten over ons Daltononderwijs. Ook familieleden
van verschillende kinderen kwamen even kijken hoe het er bij ons aan toe gaat. Het was een drukke
ochtend met veel belangstelling.

Nieuwe telefoon
De 5 nieuwe telefoons zijn geïnstalleerd. Afgelopen vrijdag werkte het systeem nog niet helemaal,
maar nu lijkt alles weer opgelost. Voordeel is dat er op 5 verschillende plekken in de school kan
worden opgenomen en de telefoons ook op verschillende plekken kunnen overgaan. Zo is de kans
dat u contact met ons krijgt vergroot.

Ziekmeldingen
In geval van ziekte vragen wij u altijd ’s ochtends de school te bellen. Vanaf 8.00 uur kunt u uw kind
afmelden.
Schoolfruit
De afgelopen maanden hebben wij als school weer deelgenomen aan gratis schoolfruit. De kinderen
hebben allerlei soorten fruit leren kennen en ervan geproefd. Soms werd er zoveel fruit aangeleverd
dat we het met zijn allen niet op konden eten. Wat er over is gebleven hebben we dan ook
meegegeven aan een zorginstelling, waar ouderen ervan genoten hebben.
Sociale veiligheidslijst
Sinds kort is het door de inspectie verplicht gesteld dat scholen een sociale veiligheidslijst door de
kinderen van groep 5 tot en met 8 moeten laten afnemen. Kinderen krijgen vragen als : Hoe veilig
voel je je op school, maar ook in de buurt ? Treedt de leerkracht op als er iets gebeurd? Ben je bang
voor agressief gedrag ? enzovoort. Uit al de antwoorden die de kinderen gegeven hebben komt een
totaalbeeld van de school. Indien de school groen kleurt betekent dat, dat de school een veilige
omgeving is. Als het op 1 of meerdere gebieden oranje kleurt, betekent dit dat je als school daar
aandacht aan moet gaan besteden. Als er 1 of meerdere gebieden rood kleuren, betekent dat dat dit
risicovol is en er meteen actie op moet komen.
Onze school kleurt op alle gebieden groen. Wij zijn dus een veilige school.
Partnerschool van de Marnixacademie
De Marnixacademie is een HBO-opleiding, waar je opgeleid wordt om leerkracht basisonderwijs te
worden. Deze academie staat in Utrecht. Het is een professionele opleiding die kwaliteit voorop
heeft staan. Om die kwaliteit te kunnen waarborgen werken ze nauw samen met de basisscholen.
Vanaf volgend schooljaar zullen wij als Windroos een partnerschool worden en structureel
stageplaatsen aan gaan bieden aan studenten van deze academie. Hierdoor profiteren wij ook van de
kennis die deze opleiding in huis heeft. We kunnen er kennis opdoen en leren van en met elkaar.
We zijn blij met deze nieuwe impuls op ons vakgebied. Tijdens de presentatie van onze school op de
partnerscholendag konden stagiaires met ons in gesprek. Zij konden dan zelf bekijken of ze
daadwerkelijk bij ons stage zouden willen lopen. Er hebben zich 7 stagiaires bij ons gemeld.
Uiteindelijk kunnen de stagiaires een voorkeurschool opgeven en wij kunnen als school kiezen welke
stagiaires wij een stageplek willen geven. Een mooie samenwerking in het bouwen aan een toekomst
voor nieuwe leerkrachten voor ons mooie vak.
Kunstproject en eindejaarsafsluiting
Om dit schooljaar mooi af te sluiten werken we de laatste vier weken van het schooljaar aan een
kunstproject. Kent u iemand in uw omgeving die een talent heeft voor het maken, of ontwerpen van
kunst en onze kinderen dat wil leren, dan kunt u degene aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Tekenen, beeldhouwen, schilderen , houtbewerken, met stoffen werken of het werken met andere
materialen waar je kunstobjecten mee kunt maken zijn van harte welkom. Ter afsluiting zullen
kunstvoorwerpen die de kinderen gemaakt hebben, geveild worden. Dit zal gebeuren in de één na
laatste week op vrijdag 6 juli van 17.00 – 19.00 uur. Dit alles zal vergezeld gaan van een
tentoonstelling en een hapje en een drankje. U hoort nog van ons hoe dit allemaal georganiseerd
gaat worden en waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Belangrijk is dat we er een feestelijke
afsluiting van het schooljaar van maken.

Sponsorloop
Op donderdag 26 april zullen we de sponsorloop houden voor onze moestuinen. Alle kinderen zijn al
druk bezig met sponsoren te zoeken en aan het oefenen om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Heeft
u zin om deze enthousiaste kinderen aan te moedigen dan bent u natuurlijk van harte welkom op
het hockeyveld.
Schoolvoetbal
Met heel veel enthousiasme en inzet hebben veel van onze kinderen de afgelopen weken gevoetbald
tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Aangemoedigd door ouders, klasgenoten en leerkrachten hebben
ze verschillende ereplaatsen ingenomen. Het waren spannende wedstrijden.
Nieuwe wet op de privacy
Zoals u weet gaat 25 mei de nieuwe wet op de privacy in. Stichting Antonius heeft daar een
deskundige opgezet. Deze is een inventarisatie op de scholen aan het maken. Daarna maakt zij een
stappenplan. Wij informeren u over de inhoud op schoolniveau zodra wij daar voldoende informatie
over hebben.
Vanuit de MR:
MR vergadering dinsdag 13 maart 2018
De vierde MR vergadering van dit schooljaar.
Paulien heeft ons informatie gegeven over de Daltonontwikkeling op onze school.
Er is inzicht gegeven in de financiële begroting van de formatie. Het vakantierooster voor volgend
jaar staat vast. We denken als MR mee over de nog in te zetten margedagen. De school heeft veel
nieuwe aanmeldingen. Bij de instroom wordt er zorgvuldig gekeken naar de groepsgrootte. We zijn
geïnformeerd over de wetgeving privacy, en zoals u al eerder heeft kunnen lezen is de ontwikkeling
van de verkeersveiligheid een terugkerend punt op onze agenda.
De MR vindt het belangrijk om ouders te informeren. We zijn bereikbaar via het mailadres of u kunt
de MR ouders aanspreken op het plein. Onze MR ouders hebben zich in een eerdere nieuwsbrief
voorgesteld. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent welkom op de volgende vergaderdatum 19
juni. Graag horen we voorafgaand aan de vergadering of u wilt meedenken. U kunt dit laten weten
via MR@dewindroosmijdrecht.nl

Vanuit de GMR :
Vanuit de GMR is er informatie beschikbaar. U vindt die in één van de bijlagen
Nieuwe kinderen
maart 2018
25 april
26 april
27 april
14 mei
16 mei
17 mei
21 mei
22 mei

Uitloopdag schoolvoetbal
sponsorloop door de hele school op de hockeyvelden
Koningsdag vrij – start meivakantie tm 11 mei
weer naar school
groep 1 /2 a NME
groep 1 /2 b NME
Tweede Pinksterdag – alle kindern zijn vrij
Studiedag leerkrachten – alle kinderen zijn vrijdag

30 mei
9 juni
15 juni
19 tm 22 juni
19 juni
25 juni

25 tm 29 juni
3 juli
4 juli
6 juli
13 juli
16 juli
27 augustus

Sportochtend voor alle groepen
Rabofietstour
Groep 1 tot en met 4 vrije vrijdag
Kamp groep 8
MR/OGR vergadering
Ouderavond formatie
19.30 – 20.00 uur ouders van groep 1 tm 4
20.00 – 20.30 uur ouders van groep 5 tm 7
start oudergesprekken op aanvraag
stoeltje ruilen – kinderen gaan kijken in hun nieuwe klas en
kennismaken met hun nieuwe leerkracht
11.30 – 12.30 uur ouderbedankmiddag
kunstveiling en afsluiting schooljaar met kinderen, ouders,
leerkrachten van 17.00 – 19.00 uur.
12.00 uur alle groepen vrij
zomervakantie tot en met 24 augustus
Eerste schooldag schooljaar 18-19

