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Beste ouders, verzorgers,
Het kunstproject is in volle gang. Kunstenaars komen in de klassen en leren de kinderen te kijken
naar kunst en het zelf te maken. Mooie schilderijen en andere kunstvoorwerpen verschijnen in de
vitrines in de klassen en worden tentoongesteld op de gang.
Op vrijdag 6 juli tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u in de klassen de gemaakte kunst bewonderen.
Tot slot worden er 16 kunstwerken geveild.
De laatste weken van het schooljaar gaan in. We kijken terug op een succesvol jaar. We hebben als
team veel geleerd van en met elkaar, maar ook van ouders en van de kinderen. Coöperatieve
werkvormen zijn geïntegreerd in ons onderwijs, de doorgaande lijn van de Daltonkernwaarden wordt
steeds zichtbaarder en stapsgewijs komen er nieuwe materialen in de school die uitdagender zijn.
De kanjercoördinator heeft veel voorbeeldlessen gegeven en meegewerkt aan het verbeteren van
het groepsklimaat in de verschillende groepen. Volgend schooljaar willen we meer aandacht
besteden aan kanjerlessen met ouders , maar ook ouders meer uitnodigen om in de klas te zien wat
ons Daltononderwijs inhoudt. Op ICT gebied gaan we kijken naar de mogelijkheden voor de kinderen
om de computer intensiever te gebruiken en onze eigen vaardigheden te vergroten.
Kortom we gaan met elkaar weer nieuwe stappen zetten om ons onderwijs te verbeteren en het voor
de kinderen interessanter en uitdagender te maken.
Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne vakantie toe en zien we elkaar hopelijk tijdens de informele
bijeenkomst op 6 juli en anders op maandag 27 augustus.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Directie
Extra vrije vrijdagochtend 13 juli alle kinderen zijn vrij
Vanwege het feit dat we margeuren over hebben dit jaar , kunnen we vrijdagochtend 13 juli alle
kinderen vrij geven. Donderdag 12 juli is dan de laatste schooldag. Gezien het feit dat we dit pas laat
wisten, is het misschien niet voor elke ouder mogelijk om zijn of haar kind op te vangen. Zij kunnen
dan nog op school opgevangen worden.
Formatieavond voor ouders op 25 juni
Op 25 juni aanstaande wordt er bekend gemaakt hoe de formatie en de klassenbezetting tot stand is
gekomen. Omdat vorig schooljaar niet alle ouders in de aula pasten hebben we gemeend deze avond
te splitsen in een deel ouders van groep 1 tot en met 4 ( 19.30 – 20.00 uur) en ouders van groep 5 tot
en met 7( 20.00 – 20.30 uur. De kinderen van groep 8 zitten volgend schooljaar niet meer op de
Windroos. Vanzelfsprekend dat de ouders van deze kinderen niet aanwezig hoeven te zijn.
Alle leerkrachten zullen die avond aanwezig zijn.

Margeuren
In de vorige nieuwsbrief stond een margeweek vermeld. Niet voor alle ouders was duidelijk wat
daarmee bedoeld wordt. Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten een verplicht aantal uren naar
school. Als ze teveel uren naar school gaan kun je de kinderen voor dat teveel aantal uren vrijgeven.
Dat noemen we margeuren. Deze uren zijn ook bedoeld dat in het geval van calamiteiten de kinderen
naar huis gestuurd kunnen worden en ze dan nog genoeg onderwijs krijgen.
Ouderbedankmiddag
Elk jaar zetten veel ouders zich in voor activiteiten binnen de school. Ondersteuning van het creatief
circuit, begeleiden bij excursies, organiseren van de sportdag, de schoolfeesten, organiseren van de
avondvierdaagse enzovoort enzovoort. Dit jaar veelal onder aansturing van de nieuwe ouderraad. Zij
hebben dit jaar bergen werk verzet om voor alle kinderen dat extra’s in de school te bieden
waardoor de school nog levendiger wordt en plezieriger voor kinderen om hun onderwijs daar
aangeboden te krijgen. Dank ook aan alle klassenouders die in de klas de communicatie verzorgen en
in samenwerking met de leerkrachten. Kortom wij als school zijn blij met alle ouderhulp en
waarderen het enorm dat zoveel ouders zich betrokken voelen bij de school. Om dit te laten zien
organiseren we ook dit schooljaar een ouderbedankmoment. Dat zal zijn op woensdag 4 juli van
11.30 – 12.30 uur. Heeft u zich dit jaar ingezet voor de school, dan bent u van harte uitgenodigd om u
te laten verrassen door de kinderen van alle groepen. Op hun eigen wijze zullen ze u laten zien dat ze
blij zijn met alle ouderhulp. We zien u graag op de 4e juli.
Werkdrukverlagende middelen
Door het ministerie is dit schooljaar bepaald dat het onderwijs extra geld krijgt om de werkdruk te
verminderen. In het team is de beslissing gevallen dat de gelden die beschikbaar zijn gekomen
besteed gaan worden aan een onderwijsassistent en aan een professionele organisatie voor de
lunchpauze.
De sollicitatiegesprekken zijn op dit moment in volle gang . Zodra bekend is welke personen voor
extra handen in de groep worden ingezet laten wij u dat weten.
Kids actief
Vanaf 27 augustus zal kids actief op maandag, dinsdag en donderdag de begeleiding van de kinderen
tijdens de lunchpauze buiten verzorgen. Kids actief is een professionele organisatie en
gespecialiseerd in bewegingsactiviteiten. Zij zijn HBO afgestudeerd en werken voornamelijk in de
Buitenschoolse en tussenschoolse opvang.
Doordat zij de pauzes overnemen zal ouderhulp op die dagen niet meer nodig zijn.
Alleen op de vrijdagen moeten we de buitenspeelpauze van 12.30 – 13.00 uur voor de midden- en
bovenbouw nog zelf organiseren. Hoe we dat gaan doen en of we dan nog ouderhulp nodig hebben,
hoort u het volgend schooljaar.
Juni 2018
25 juni

3 juli
4 juli
6 juli
6 juli
9 juli

Ouderinformatie avond
19.30 - 20.00 uur ouders van de groepen 1 tot en met 4
20.00 - 20.30 uur ouders van de groepen 5 tot en met 7
stoeltje ruilen – dekinderen gaan kijken in hun nieuwe klas en kennismaken
met hun nieuwe leerkracht
ouderbedankmoment van 11.30 – 12.30 uur
rapporten mee
kunstveiling en afsluiting schooljaar met ouders, kinderen en leerkrachten
17.00 – 19.00 uur
In de week van maandag 9 juli kunt u nog uitgenodigd zijn voor een
rapportgesprek . Als een leerkracht u nog wil spreken voor het einde van het
schooljaar, dan zal zij/hij u daarvoor de komende weken benaderen.

10 juli
13 juli
27 augustus

afscheidsavond groep 8 in het Veenlandencollege – alleen voor genodigden
alle leerlingen vrij start zomervakantie
eerste schooldag schooljaar 2018-2019

